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לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

תאריך  13 :באפריל 2021
א' באייר תשפ"א
סימוכין 2000-2003-2021-0013945 :

מכרז פומבי מספר 05/2021
להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
 )1המרכז הרפואי הלל יפה (להלן – "המזמין") מזמין בזה הצעת מחיר להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה
גנרטורים (להלן" :העבודה") בשטח המזמין ,וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
 )2מסמכי המכרז ,כולל התוכניות ,יחולקו במועד סיור הקבלנים.
 )3נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת ./http://hy.health.gov.il :יובהר כי נוסח
המכרז באתר המזמין ,אינו כולל תוכניות ומכרזיות .את המכרזיות ניתן לקבל ממשרד מנהל הפרויקט ,טל:
.058-6441067 / 03-6167030
 )4המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד למועד
הגשת הצעות המחיר .עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט .מחובתו של כל מציע
ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למועד האחרון להגשת הצעות.
 )5הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים בהזמנה זו ובמסמכים המצ"ב .את
ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת ,נושאת ציון מכרז פומבי מס'  05/2021במסירה
אישית (אין לשלוח בדואר) עד ליום  30.5.2021בשעה ( 13:00להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים,
שבמשרדי המזמין ,משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי ,בנין אשפוז א' .אין לציין את שם השולח על המעטפה.
 )6אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או
כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ,ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת ,פרט לאמור במסמכי
המכרז ,לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.
 )7המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי לחייב את
המזמין להוציא את ההזמנה לפועל.
 )8על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  4.5.2021בשעה  10:00בקומה  ,5בניין אשפוז ב' במזמין .על
המציע לצרף להצעה את פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום .נוסח פרוטוקול סיור הקבלנים יופיע גם באתר
האינטרנט של המזמין.
 )9לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה ,מרכזת וועדת המכרזים ,באמצעות :פקס' 04-
 ,6344752כתובת ת.ד 169 .חדרה או בדוא"ל  .EfratKZ@hymc.gov.ilיש לציין כתובת דואר אלקטרוני על
גבי הפנייה .המזמין שומר לעצמו את הזכות להשיב באמצעות דואר אלקטרוני .המזמין לא יתחשב
בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר .פניות יתקבלו עד ליום  12.5.2021בלבד.
בברכה,
אפרת קולטון זלמה
מרכזת ועדת המכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות
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מכרז פומבי מספר 05/2021
להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
רשימת המסמכים למכרז
מסמך
מסמך א'

מסמך מצורף

מסמך שאינו מצורף

תנאים כלליים של המכרז
נספח א' למסמך א'– תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין
העסקת עובדים זרים ושכר מינימום -עמ' 15
נספח ב' למסמך א' – תצהיר בדבר העסקת עובדים עם
מוגבלות -עמ' 16
נספח ג' למסמך א'  -אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור
מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה -.עמ' 17

מסמך ב'

עמודים
6

תנאי החוזה לביצוע עבודה קבלנית
(חוזה מדף  )3210נוסח התשס"ה -
אפריל 2005
המפרט הכללי לעבודות בנייה (הידוע

מסמך ג'

גם בכינוי "הספר הכחול") ומפרטים
כללים אחרים.
https://www.civileng.co.il/useful
-info/blue-book
כמו כן ,הפרקים הרוונטיים של
המפרטים השונים בהוצאת הועדה
הבינמשרדית במהדורתם האחרונה.
מסמך ג'1

תנאים כללים
פרק  – 00מוקדמות – עמ' 18
נספח א' -אישור בדבר ניסיון קודם של קבלני משנה מוצעים
– עמ' 54

18

מסמך ג'2

מפרטים מיוחדים ואופני מדידה
פרק  -02עבודות בטון יצוק באתר – עמ' 55
פרק  – 07עבודות תברואה עמ' 62
פרק  -19עבודות מסגרות חרש – עמ' 80
פרק  -51עבודות סלילה – עמ' 88

55

מסמך ד'

הצהרת המשתתף במכרז והצעת מחיר

94

מסמך ה'

תשקיף משתתף

99

מסמך ו'

תנאים מיוחדים

101

מסמך ז'

נוסח כתב ערבות

102
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מסמך ח'1
מסמך ח'2

התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע של המציע
התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע

103

מסמך ט'

נספח בטיחות

109

מסמך י'

רשימת תוכניות

123

מסמך יא'

ניתוח אמות מידה

124

כל המפרטים הכלולים ,הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ,המשרד
לתשתיות לאומיות ,מע"צ ומשרד הבינוי והשיכון .
כל המסמכים דלעיל ולהלן מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.
על המציע לוודא שקיבל את כל מסמכי המכרז על כל נספחיו ומסמכיו האמורים לעיל.
על המציע לפנות ביוזמתו אל המזמין ,היה וחסר לו מסמך כלשהו ממסמכי המכרז וזאת בתוך התקופה הקבועה
להגשת ההצעות ובאופן שיוכל להגיש את הצעתו במועד הקבוע במכרז.
אין בהעדרו של מסמך ו/או בצורך לקבלו ו/או במועד קבלתו ,כדי לשנות את המועד האחרון להגשת ההצעות ,ביחס
לכלל המציעים או למציע כלשהו.
הצהרת המציע
המציע מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והמסמכים הנזכרים ברשימת המסמכים ,גם המפרטים
הכלליים וחוזה ההתקשרות שאינם מצורפים למסמכי המכרז ,קראם והבין את תכנם .קיבל את כל ההסברים אשר
ביקש לקבל ומתחייב לבצע את העבודה בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

_______________
שם המציע

____________
חתימת המציע
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מסמך א'
מכרז פומבי מספר 05/2021
להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
תנאים כלליים של המכרז
א .כללי
.1

המרכז הרפואי הלל יפה (להלן – "המזמין") מזמין הצעת מחיר להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה
ומבנה גנרטורים (להלן" :העבודה") בשטח המזמין.

.2

על הזוכה במכרז יהיה לבצע את העבודה בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

.3

המזמין ערך אומדן כספי מוקדם לגבי עלות העבודה .למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב20% -
מעל/מתחת לאומדן הכספי המוקדם תיפסל ,וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי
לבטל המכרז.

.4

ההתקשרות עם הזוכה במכרז תעשה בהתאם לנוסח חוזה מדף (מדף  .)3210הזוכה במכרז יחתום על
ההסכם לא יאוחר מ 7 -ימים מיום שקיבל הודעה על זכייתו במכרז ,ויצרף את כל האישורים
הנדרשים .במועד חתימת החוזה יהיה על הזוכה להחליף את ערבות המכרז/ההצעה בערבות ביצוע
כנדרש בתנאי החוזה (מדף .)3210

.5

המזמין יהא זכאי לאכוף על הזוכה במכרז את תנאי הצעתו במכרז ובהתאם לחוזה מדף ,3210
שאינו מצורף למסמכי המכרז.
המפקח מטעם המזמין בכל הקשור והנוגע לביצוע האמור במכרז זה ,הינו איגור גופמן ממשרד פורן
שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ (להלן" :המפקח" או "מנהל הפרויקט" ,בהתאמה).

.6

ב .תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז זה העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בתנאים המצטברים שלהלן:
הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
.1

מציע ,אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז ,הינו קבלן רשום בענף ראשי ( 100בנייה)
בסיווג ג' 1-לפחות ,בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ח  1969 -והתקנות שמכוחו.

.2

המציע הינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה ,על ידי הוועדה בתחום נושא המכרז ובקבוצת
הסיווג המתאימה להיקף העבודות.

.3

על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  4.5.2021בשעה  10:00בקומה  ,5בניין אשפוז ב',
במזמין .על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום .אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות
המוסיפות ,גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה ,תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור
הקבלנים ,סופיות ומחייבות.
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.4

מציע העומד בתנאים המצטברים שלהלן:
 4.1מציע שביצע לפחות  3עבודות דומות ובהיקף כספי דומה לעבודות נשוא מכרז זה.
 4.2העבודות כאמור בסעיף זה ,בוצעו במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות
במכרז זה.
בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף המשתתף כאשר על המציע לפרט האמור
בצורה ברורה ומפורטת ,כאשר יובהר כי ההיקף הכספי יבדק עבור כל אחת מהעבודות שיפורטו.
לאור מהות ומורכבות העבודות נשוא המכרז וההיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודות,
הוחלט לקבוע תנאי סף זה כלשונו.

.5

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ,לא צמודה ,לפקודת המזמין ,על סך
 ₪ 14,040להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ,עפ"י הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז ,נספח ז' .הערבות
תהיה בתוקף עד ליום .30.11.2021
הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז ,המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש להחליף ערבות
זו בערבות כאמור בהסכם המצ"ב.
לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.
המזמין יה א רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי
מסמכי המכרז.

.6

למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום
כחברה מפרת חוק.

.7

המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד – תאגיד הרשום כדין בישראל.

.8

על המציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  1976 -על שם המציע לרבות :
א .אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על
פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או שהוא פטור
מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על
עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
ב .תצהיר המאומת על ידי עורך דין ,לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה
אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-נוסח התצהיר מצ"ב
למסמכי המכרז ,נספח א' למסמך זה.
ג .תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  10והוראת שעה) התשע"ו 2016-ולחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  ,1998נספח ב' למסמך זה.

.9

תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו
יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בועדת המכרזים.
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ג .דרישות כלליות למכרז
.1

המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות במסמך ח'1
למסמכי המכרז .המציע יחתום על נוסח מסמך ח'.1

.2

המציע מתחייב לאכוף את כל החוקים ,תקנות ,דרישות ,נהלים וכיוצב' בנושא בטיחות ולחתום על
נספח הבטיחות – מסמך ט' למסמכי המכרז ,במידה והצעתו תזכה.

.3

על המציע לחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך.

ד .אישורים ומסמכים
יודגש :למרות החיוב לצרף את כל האישורים והמסמכים במצורף להצעה ,ועדת המכרזים תהא רשאית,
אך לא חייבת ,ולפי שיקול דעתה הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו אישור ו/או מסמך מן
המנויים לעיל ,להשלים את המצאתם למזמין במסגרת פרק הזמן אשר ייקבע על-ידי הועדה וזאת כל עוד
עולה בבירור על פני האישורים ו/או המסמכים הנ"ל כי היו קיימים ובעלי תוקף במועד הגשת ההצעה
כפי שנדרש בתנאי המכרז.
ה .מתן עדיפות לתוצרת הארץ
במסגרת מכרז זה תינתן העדפה ,במסגרת אמת המידה של המחיר ,להצעה לרכישת טובין מתוצרת הארץ,
שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של  ,15%הכל בהתאם לתקנות
חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) ,תשנ"ה 1995-תקנות משנה ( 3ד) עד (ח).
כתנאי לקבלת ההעדפה ,על המציע לצרף להצעתו במכרז זה אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר
המרכיב הישראלי במחיר ההצעה ,המצ"ב כנספח ג' למסמך זה.
ו .עידוד נשים בעסקים
מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת המכרזים (מס'  ,)15התשס"ג – ( 2002להלן – "התיקון לחוק")
לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר בהתאם לתיקון לחוק ,לפיו העסק הוא בשליטת אישה.
ז .ההצעה
 .1על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות בכת ב אשר יעידו על עמידתו בתנאי הסף ובכל תנאי אחר מתנאי
המכרז כמפורט במסמכי המכרז.
 .2במסגרת הגשת הצעתו ,על המציע להחזיר את כל מסמכי המכרז במקור ולחתום במקומות המיועדים
לכך במסמכי המכרז.
 .3בנוסף להצעת המציע וכל המסמכים הנלווים יוגש כתב הכמויות הממוחשב.
הנחיות להגשת הצעה למכרז ממוחשב:
כתב הכמויות של מכרז זה הינו ממוחשב באמצעות תוכנת "בנארית בענן".
)1

יש ליצור קשר עם משרד מנהל הפרויקט לצורך קבלת קובץ כ"כ באמצעות "בנארית בענן".

)2

יש להקליד את מחירי היחידה והסיכומים הרלוונטיים ע"ג הקובץ.

)3

לאחר הקלדת הנתונים על גבי הקובץ יש להוציא תדפיס ועליו ההכפלות והסיכומים.
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)4

יש להגיש את מסמכי המכרז כולל כל המסמכים הנלווים ,לרבות תדפיס מלא אשר הופק
באמצעות בנארית בענן חתום ע"י המציע עם חותמת וחתימה מלאה במקומות המצוינים.
תדפיס כתב הכמויות מהבנארית בענן ,יוגש בשני העתקים.

)5

בכל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים במכרזית לבין איזה מהנתונים
המופעים בתדפיס האמור ,המזמין יהיה ראשי לקבוע/לבחור את הנתון שיילקח בחשבון
ו/או לפנות אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו.

)6

אין להגיש ההצעה ללא תדפיס חתום בשני העתקים כאמור.

)6

מציע ,אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ,יחשב הדבר כאילו
כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי שמתחייב לבצע
עבודה זו ללא תמורה נוספת ,או שהצעתו תפסל ,לפי שיקול דעת המזמין.

 .4ההצעה תהא בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
 .5הצעת המשתתף לא כוללת מע"מ.
 .6מסמכי המכרז ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע
 .7חתימתו של המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.
 .8במידה והמציע הוא תאגיד ,תיחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום בשמו .להצעה
יצורף אישור של רואה חשבון או עורך דין בדבר מורשי החתימה של התאגיד ואישור כאמור בדבר
זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח המצ"ב.
ח .אמות מידה לבחינת ההצעות
ועדת המכרזים של המזמין תבחר מבין ההצעות את זו המעניקה למזמין את מירב היתרונות עבור המזמין,
על פי שיקול דעת המזמין וזאת בהתבסס על אמות המידה שלהלן:
הקריטריון
א .המחיר המוצע
ב .איכות

המשקל
80%
20%

סעיף א'
המחיר המוצע  -ההשוואה בין המציעים תיעשה באופן יחסי .המציע הזול ביותר ,יקבל את הציון הגבוה
ביותר ושאר המציעים יקבלו ציון יחסי אליו.
סעיף ב'
איכות  -הציון יינתן על ידי תשאול הלקוחות שצוינו על ידי המציע בתשקיף המשתתף .המזמין יתשאל שני
לקוחות לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס במסמך יא' למכרז זה.
המזמין רשאי לפנות לכל אחד מהמציעים ,על פי שיקול דעתו ולבקש ממנו שמות לקוחות נוספים .ככל שלא
נ יתן יהיה לקבל חוות דעת מלקוחות של מציע מסוים או מי מהם ,יקבל הלקוח ציון אפס בסעיף זה .ציון
אפס כאמור יינתן עבור לקוח שלא הסכים לתת חוות דעת וככל שלא נמצא לקוח אחר .הציונים יינתנו במדרג
של  1עד . 5
כמו כן ,ולצורך ניקוד האיכות ,המזמין יהיה רשאי לפנות על דעת עצמו ,למוסדות של משרד הבריאות
לרבות בתי חולים ממשלתיים ,שבוצעה אצלהם עבודה דומה לעבודה נשוא מכרז זה ,או להתבסס על ניסיון
העבר של המזמין עם המציע ,לקבלת חוות דעת על המציע ו/או על ביצוע העבודות ואף יהיה רשאי לפסול
את המציע שחוות הדעת לגביו תהיה שלילית ו/או שניסיון העבר עימו שלילי.
הצעה שתקבל ציון משוקלל נמוך מ 75% -בסעיף האיכות לעיל ,וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול
הצעתו.
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ט .משך ביצוע העבודה
משך ביצוע העבודה 2 ,חודשים קלנדריים מצו התחלת העבודה שיוצא על ידי המזמין.
י .המציע יצרף להצעתו:




















אישור שהמציע הינו קבלן רשום בענף ראשי ( 100בניה) בסיווג קבלני ג' 1-לפחות ,בפנקס המתנהל
ברשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ח 1969 -
והתקנות שמכוחו.
אישור שהינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה ,על ידי הוועדה בתחום נושא המכרז
ובקבוצת הסיווג המתאימה להיקף העבודות.
ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ,לא צמודה ,לפקודת המזמין.
תשקיף משתתף מלא וחתום.
פרוטוקול סיור קבלנים חתום.
תצהיר מאומת על ידי עורך דין בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
– נספח א' למסמך א'.
תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות ,נספח ב' למסמך א'.
ככל שרלוונטי ,אישור מאת רואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה,
נספח ג' למסמך א'.
אישורים על ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובות מס) ,התשל"ו 1976-על שם המשתתף
צילום תעודת הזהות של המציע ,להוכחת היותו אזרח ישראלי ,אם הינו תאגיד – העתק תעודת
הרישום של התאגיד.
תעודת עוסק מורשה משלטונות מע"מ.
אישור על היעדר חובות לרשם החברות  :יש להגיש נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים
הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים ,שכתובתוTaagidim.justice.gov.il :
בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".
תדפיס מלא של הצעת המחיר אשר הופק באמצעות "בנארית בענן".
אישור רואה חשבון או עורך דין בציון שמות מורשי החתימה של המציע.
מסמכי המכרז  -חתימה במקומות המיועדים לחתימה ,כולל אישור רו"ח או עו"ד.
התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע ,מסמך ח' 1ו-ח'.2
מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה.
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יא .הגשת ההצעות
הצעות מפורטות הכוללות את כל מסמכי המכרז ,במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז  .05/2021יש להפקיד
במסירה אישית בתיבת המכרזים ,שבמשרדי המרכז הרפואי ,משרדו של המנהל אדמיניסטרטיבי ,בנין
אשפוז א' במרכז הרפואי עד ליום  30.5.2021בשעה .13:00
מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.
משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של
המציע.
יב .הוצאות המכרז
המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בגין הוצאות שהוציאו בקשר עם הגשת ההצעה ,בין אם זו תתקבל
ובין אם לאו ,ובין אם הושלמו הליכי המכרז או שהמכרז בוטל מכל סיבה שהיא.
יג .הבהרות ושינויים
 .1לפרטים נוספים והבהרות לצורך הכנת ההצעות למכרז ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים ,באמצעות :פקס'  ,04-6344752כתובת ת.ד 169 .חדרה או בדוא"ל
 .EfratKZ@hymc.gov.ilהמזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.
המזמין רשאי לענות לפניות כאמור באמצעות דואר אלקטרוני.
פניה כאמור לעיל תעשה לא יאוחר מיום  .12.5.2021מציע שלא יגיש פניה עד למועד זה יראוהו כמסכים
לתנאי המכרז במלואם.
 .2המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המציעים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של המציעים ,בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או באמצעות
דואר אלקטרוני.
מהמציע יצרף למסמכי ההצעה את הודעות המזמין כאמור כשהן חתומות בחתימתו ,לאישור קבלתן,
הבנתן והבאת האמור בהן בחשבון במסגרת הצעתו.
יד .התאמה בין תקנים ,מסמכי המכרז ותוכניות
התגלתה סתירה בין הוראות התקן הישראלי לבין הוראה כלשהי במכרז זה ,כוחה של זו האחרונה עדיף
על כוחה של ההוראה האמורה בתקן.
התגלתה סתירה בין האמור במסמכי מכרז לבין המתואר בתוכניות ,או התגלתה טעות או סתירה בין
התוכניות ,או השמטה כלשהי (להלן "הטעות") ,יביא הקבלן את הדבר לתשומת לבו של המפקח לא
יאוחר מאשר  7ימים לפני ביצועו של אותו החלק שבו התגלתה הטעות ,כאמור ,והמפקח יקבע בכל מקרה
כיצד תבוצע העבודה .לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב המפקח ,כאמור ,תחולנה על הקבלן
כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי-מילוי הוראה זו.
התגלתה סתירה בין הוראה כלשהי במפרט הטכני המיוחד לבין הוראה כלשהי במפרט הכללי ,כוחה של
הראשונה עדיף על האחרונה בתנאים אלה .התגלתה סתירה בין התוכניות והמפרט לבין כתב הכמויות,
ייראה המחיר הרשום בכתב הכמויות כמתייחס לתאור הטכני בכתב הכמויות.
אופני המדידה והתשלום המצוינים בשיטות המדידה וכתב הכמויות עדיפים על אופני המדידה והתשלום
המפורטים במפרט הכללי.
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סדרי עדיפויות וחשיבות מסמכים לגבי אופן ביצוע וקביעת מחיר ,באם לא הוחלט אחרת על-ידי המפקח,
יהיו כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5

סדר עדיפות לגבי אופן הביצוע:
תוכניות
המפרט הטכני המיוחד
כתב הכמויות
המפרט הכללי
התקנים

סדר עדיפות לגבי קביעת מחיר:
כתב הכמויות
.1
תוכניות
.2
המפרט הטכני המיוחד
.3
המפרט הכללי
.4
התקנים
.5

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המפקח והקבלן בפירוש סתירה בין המסמכים השונים ,תהיה למפקח
הסמכות המכריעה הבלעדית.
טו .שמירת זכויות
 .1המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות לאנשי הקשר שציין המציע בתשקיף המשתתף ,או לפנות על
דעת עצמו למוסדות של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים,לקבל חוות דעת על המציע.
במקרה שתינתן חוות דעת שלילית על המציע ו/או על עבודה שביצע ,המזמין שומר לעצמו את הזכות
לפסול את ההצעה ,גם אם הההצעה תהיה ההצעה הזולה ביותר או בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
כמו כן ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול מציע על בסיס ניסיון שלילי מהתקשרות קודמת עימו.
 .2המזמין יהא זכאי לאכוף על המציע שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז בהתאם לתנאי
הסכם ההתקשרות.
 .3למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב 20% -מעל/מתחת להאומדן הכספי המוקדם תיפסל ,וכי
בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.
 .4המזמין יהיה רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות
ו/או ארגוניות ולמציעים או לזוכה לא יהיו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים .כמו כן יהא רשאי
המזמין לבטל ההזמנה להציע הצעות ולפרסם אחרת במקומה בתנאים דומים או אחרים .המזמין יהא
רשאי להרחיב או לצמצם את היקף ההזמנה להציע הצעות.
 .5המזמין שומר לעצמו את הזכות לפנות למי מהמציעים על מנת לקבל ממנו פרטים נוספים ,ו/או
מסמכים כלשהם ו/או הבהרות ,ככל שיראה לנכון ,על מנת לבחון את הצעתו.
טז .בחינת ההצעות
 .1המזמין יבחר את הזוכה במכרז בהתאם להצעת המחיר .יחד עם זאת ,יובהר כי המזמין אינו חייב לקבל
את ההצעה שתנקוב במחיר הזול ביותר עבורו ,או כל הצעה אחרת ,ואין בהזמנה זו כדי לחייב המזמין
להוציאה לפועל.
 .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 ע"י שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או
בכל דרך אחרת אינו בעל תוקף כלפי המזמין ועלול לגרום לפסילת ההצעה.
 .3המזמין רשאי לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה
ותנאיה ,או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המזמין מונעת הערכת
ההצעה.
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יז .הודעה על הזכייה וההתקשרות
 .1עם קביעת הזוכה במכרז תימסר לו על כך הודעה.
 .2המציע שיקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום עם המזמין על חוזה לביצוע עבודה קבלנית (מדף  ,)3210תוך
 7ימים ממועד ההודעה ,כאמור ,או במועד מוקדם יותר ,כפי שיקבע על ידי המזמין.
 .3מציע שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב.
יח .התבוננות בהצעות של מציעים אחרים
 .1בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,תשמ"ג( 1993-להלן – "התקנות") משתתף במכרז יהיה רשאי ,בתוך
 30יום ממועד מסירת הודעה על תוצאות החלטת ועדת המכרזים לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים,
התכתבויותיה עם המציעים ,חוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה ,בעמדת היועץ המשפטי בוועדה
ובהצעת הזוכה במכרז ולקבל עותק ממסמכים אלה למעט בחלקים של ההצעות ו/או מסמכים בהתאם
למה שנקבע בתקנות ובהתאם לכל דין.
 .2המציע מצהיר כי ידוע לו שעפ”י התקנות יתכן שתהיינה פניות של מציעים אחרים לראות את הצעתו
במידה ויזכה במכרז.
 .3במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד
מקצועי או מסחרי ,יציין במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים בצירוף נימוק ,על גבי
מסמך שיצרף להצעתו .מציע שלא יציין פרטים שכאלה ,ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה.
ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של ועדת המכרזים בלבד .ועדת המכרזים תהא רשאית עפ”י
שיקול דעתה להציג כל מסמך שלהערכתה המקצועית אינו מהווה סוד מסחרי והוא דרוש כדי לעמוד
בדרישות של חוק חובת המכרזים .בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל
טענות ,דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין כל החלטה בנדון.
 .4יובהר כי בכל מקרה הצעת המחיר של המציע תהיה גלויה למציעים האחרים ,ובמסגרת הליך העיון
בהצעות ניתן יהיה להציגה כאמור.
 .5מציע ,אשר עמד בתנאי המכרז והצעתו לא התקבלה ,המעוניין לעיין במסמכי המכרז כאמור לעיל ,יוכל
לעשות זאת תמורת תשלום סך של .₪ 300
 .6במידה ובחר מציע כי פרטים מהצעתו יהיו חסויים ,לא יהיה רשאי אותו מציע לראות פרטים אלה
בהצעות אחרות.
 .7עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק ,התקנות ובהתאם לכל דין ולאחר תאום מראש עם אפרת
קולטון זלמה ,מזכירת ועדת מכרזים אצל המזמין.
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יט .אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל ,הבנתי אותו ,וככל שהדברים נוגעים להתחייבויותיי אם אזכה
במכרז ,אני מתחייב כי אבצע אותם בהתאם לאמור.
הערות ,השגות או שאלות שהיו לי (אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני הגשת הצעתי וקבלתי
בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
אני מצהיר בזאת כי היה ואזכה במכרז ,עבודתי תבוצע בהתאם לאמור במסמכי המכרז ובהתאם לחוזה מדף
 ,3210אשר לא צורף למסמכי המכרז.

_____________________
חתימה וחותמת המציע
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תצהיר העדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,תשל"ו1976-
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
התקשרות מספר _______ _______________________ עבור __________________.
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו( 1976-להלן" :חוק
עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק
להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית
לאותו חוק .המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה)
המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת ההצעות (להלן:
"מועד להגשה") מטעם המציע בהתקשרות מספר____________________ לרכישת
____________________ עבור ___________________.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________
___________
שם
תאריך

____________
חתימה וחותמת

אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
___________________
___________________
_________________
חתימה וחותמת
מספר רישיון
תאריך
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תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
על פי סעיף 2ב(1א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998 -
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש להתקשר עם עורך
התקשרות מספר ___________________ ____________________ עבור __________________ .אני מצהיר/ה
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע נדרש לסמן  xבמשבצת
המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים
לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  , 1998ובמקרה
הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת
יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא פנה כאמור ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב
____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז.
____________ /המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________
____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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לכבוד
__________________(עורך המכרז)
הנדון :שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר  05/2021המוגש על ידי חברת ____ בע"מ
לבקשת _________ בע"מ (להלן" :המציע") וכרואי החשבון שלה ,ביקרנו את הצהרת המציע מיום _______
עבור מכרז  05/2021כמפורט בנדון ,בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת
המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה –  ))1995ממחיר ההצעה במכרז,
המצורפת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד .הצהרה זו הינה באחריות הדירקטוריון
וההנהלה של המציע .אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו (*).
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את
הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית.
הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל( ,בעיקרן ביקורת במסמכי החברה לגבי
מוצרים המיוצרים/מיובאים על ידה וכן הצהרות מספקי המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי
משנה לביקורת הצהרות אלה) .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המידע הכלול בה.
בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
(*) הערה – יש להקפיד כי החברה המצהירה תצהיר כי השיעור הינו לפחות  35%ולא השיעור המדויק ,שכן
בד"כ קשה עד בלתי אפשרי לתת שיעור מדויק ,בעיקר כאשר מדובר בתמהיל מוצרים .ככלל ,ניתן להסתפק
בשיעור בסיסי של .35%
הערות:
 נוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת רואי החשבון בישראל –
אוגוסט .2009
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
 יש לצרך למסמך זה את ההצהרה שעל בסיסה נערך.
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פרק  - 00מוקדמות

תנאים כללים

מסמך ג'1

 00.01תיאור העבודה
מכרז זה מתייחס לביצוע השלמות של עבודות בקרבת בנין הפגיה הקיים במתחם המרכז הרפואי הלל
יפה בחדרה.
העב ודה כוללת ביצוע עבודות בינוי ,גמר ,וכבישים עבודות פיתוח ,מערכות ועבודות שונות אחרות
כמפורט במסמכי הפרויקט.
הפרויקט ממוקם במרכז רפואי הלל יפה ,ליד בנין הפגיה ומבנה הגנרטורים.
מבני בית החולים הסמוכים פעילים וימשיכו לתפקד באופן רציף וללא הפרעה בכל משך זמן העבודות.
במסגרת הפרויקט יושלמו עבודות שונות בהיקף בנין הפגיה ובהיקף מבנה הגנרטורים .בשטח קיימות
תשתיות שונות לרבות מנהרת תשתיות החוצה את השטח בכוון צפון דרום ובכוון מזרח מערב .על
הקבלן לבצע את עבודתו תוך שמירה על המנהרות והתשתיות הקיימות .

 00.02לוחות זמנים
משך ביצוע של הפרויקט  2חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודה.
 00.02.1הקבלן יבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים המפורט המאושר על ידי הפיקוח (להלן":לוח
הזמנים") ויישמה בתוך תקופה המוגדרת לכל פעימה ,ומפורטת במסמכי המכרז ,החל מיום קבלת
"צו התחלת עבודה" הכוללת את כל רכיבי העבודה לרבות קבלת אישורי תחילת עבודות ועד הטיפול
מול הרשויות השונות ,רגולטורים ואישור רשות הכיבוי.
מבלי לפגוע בכלליות האמור ,הקבלן יבצע את הפרויקט בקצב הראוי וינקוט בכל אותן שיטות עבודה
וישתמש בציוד ובחומרים ,אשר יבטיחו את גמר הפרויקט וכל שלב שלו במועד שנקבע לכך בלוח
הזמנים.
מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן להציג לו את האמצעים ,הכלים והציוד שהוא מתכוון להעסיק
בכל שלב שלב ביצוע הפרויקט על מנת לוודא כי הם אכן מתאימים ומספיקים לביצוע הפרויקט
בהתאם ללוח הזמנים.
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היה ומנהל הפרויקט לא שוכנע כי האמצעים ,הכלים והציוד ,אשר הוצגו לו על ידי הקבלן ,אכן
מספיקים ומתאימים לביצוע הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים ,רשאי הוא לדרוש מהקבלן לשנות או
להוסיף אמצעים ,כלים וציוד עד להנחת דעתו של מנהל הפרויקט.

 00.03הגדרות
המפרט הכללי:
פירושו הפרקים של המפרט הכללי והמיוחד לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית המיוחדת
בהשתתפות משרד הביטחון ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד האוצר ומשרד התחבורה.
ניתן לקבלם באתר הבא:
http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx

הקבלן יבצע את עבודותיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית.
המפרט המיוחד
פירושו התנאים המיוחדים ,המתייחסים לביצוע עבודה זו ,השונים או המשלימים או המנוגדים לכתוב
במפרט הכללי ,ואשר מפורטים במסמך זה.
מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה ו/או דו משמעות בין האמור במפרט הכללי לבין האמור במפרט
המיוחד ,יגבר האמור במפרט המיוחד.
המפרט
פירושו צירוף המפרט הכללי והמפרט המיוחד .המפרט מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
היקף המפרט
יש לראות את המפרט כהשלמה לתכניות וכתב הכמויות ,ועל כן עבודה המתוארת בתכניות  -אין זה
מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט.
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 00.04מסמכי ההסכם ,קבלת מידע ,הצגת תכניות
א.

על הקבלן לבדוק את כל מסמכי המכרז ,לרבות מערכת התכניות ,ובכל מקרה שימצא סתירה
ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים
השונים ,עליו להודיע על כך מיד למפקח ,אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה .החלטת
המפקח תהיה סופית .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הבחין בסטיות
הנ"ל.

ב.

התכניות ,השרטוטים ופריטים אחרים של העבודה ,כתב הכמויות והמפרט המיוחד שימסרו
לקבלן לעבודה ,יהיו ויישארו רכושו של המזמין .הואיל ורק לתקופת ביצוע העבודות יופקדו
בידי הקבלן ,עליו להחזירם אפוא לידי המזמין עם מתן האישור לגמר העבודה .הקבלן אינו
רשאי לעשות העתקים מהמסמכים הנ"ל או להשתמש בהם לאיזו מטרה אחרת פרט לבצוע
העבודות באתר זה.
עשה הקבלן מעשה כלשהו בניגוד לאמור לעיל ,יראו את הקבלן כאילו הפר את ההסכם
מעיקרו .המזמין יהיה רשאי לנהוג כלפי הקבלן לפי כל האמור בגין הפרת תנאי ההסכם,
לרבות חילוט ערבות הביצוע ,וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין ו/או המפקח לתבוע את
הקבלן לפי כל דין.

ג.

הקבלן יודיע בכתב לפחות שבועיים מראש למפקח או לנציגו של המפקח ,על כל תכנית נוספת
או מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה או לכל צורך אחר שהוא בהתאם
למכרז.

ד.

העתק אחד של התכניות יישמר ע"י הקבלן באתר בצורה כזאת ,אשר תאפשר למפקח או
לנציגו או לכל אדם אחר אשר הוסמך ע"י המפקח בכתב ,להתבונן בו או להיעזר בו בכל דרך
אחרת.

ה.

למפקח תהיה הסמכות המלאה לספק לקבלן מזמן לזמן במהלך העבודה תכניות ,שרטוטים,
הוראות ומפרטים נוספים ,כפי שיהיו דרושים לצורך ביצוע נאות של העבודות ולהחזקתן.
הקבלן מצידו יבצע את העבודה בהתאם לאותם תכניות ,שרטוטים ,הוראות ומפרטים ,וזאת
ללא כל תוספת מחיר על מחירי היחידה במכרז.
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 00.05פסולת בניין
 00.05.1כל פסולת הבניה ,הן זאת שתוצר עקב פעילות הבניה בזמן הבניה ואחריה והן כזאת שתהיה באתר
הבניה או בסביבתו לפני /ואו בתחילת העבודות או שתתווסף לאתר ולסביבתו במהלך העבודות ,הן
על ידי הקבלן והן על ידי גורם אחר כלשהו ,תפונה לאתר פוסלת בניין או פסולת אחרת (בהתאם לסוג
הפסולת) ,בהתאם לרשימת האתרים המאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
הפינוי יהיה על חשבון הקבלן לכל מרחק שיידרש לרבות תשלומי האגרות וכל העלויות הנלוות לכך.
על הקבלן לשקול ביציאה מהאתר במשקל המזמין כל משאית המפנה פסולת מהעבודות.
בסיום הפרויקט הקבלן יעביר את האישורים לשפיכת הפסולת מאתרי הקצה בהתאם.
 00.05.2פינוי הפסולת והכנסת חומרים לבניין יעשו באופן יומיומי ,לא תותר אחסנת חומר בתוך המבנה
ובסביבתו אלא אך ורק בתיאום ובאישור המפקח.
בסוף כל יום עבודה ,הקבלן ינקה את השטחים הציבוריים שבהם עבד וכמו כן יפנה את הפסולת
מהמבנה ומסביבתו באופן יומיומי.
 00.05.3מחירי הקבלן כוללים גם הוצאת פסולת של כל קבלני המערכות ועבודות הגמר השונות וכל פסולת
שהיא על ידי כל גורם אחר כלשהו ,אמור לעיל.

 00.06שילוט – לא יותקן שילוט
 00.07תיאום עם גורמים אחרים ורשויות
קבלן ראשי יהיה אחראי לתיאום פעילות ולוחות זמנים של קבלני משנה וספקים שבמסגרת החוזה
וקבלני משנה וספקים שיפעלו בפרויקט ,מודגש בזאת כי הקבלן הראשי אחראי על כלל התיאומים
הנדרשים להתקנה והפעלה מושלמת של הציוד ,כולל הכנת כל התשתיות הנדרשות ,הובלה והתקנה.

 00.08השגחה מטעם הקבלן
א .הקבלן יעסיק באתר העבודה על חשבונו במשך כל שעות העבודה ובמשך כל תקופת הביצוע,
לצורכי ניהול ,תיאום ופיקוח על העבודה ,מהנדס אתר שישמש כמנהל פרויקט הביצוע ומנהל
עבודה ,שניהם בעלי כישורים ,תעודות וניסיון בפרויקטים דומים.
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ב .בנוסף ,יעסיק הקבלן על חשבונו ,מודד מוסמך ורישוי בעל ניסיון של  5שנים
לפחות ,לצורך ביצוע כל המדידות בכל שלבי העבודה .לפני תחילת העבודות יבצע המודד מטעם
הקבלן תיאום עם המודד מטעם המזמין ,כך שניתן יהיה בסיום העבודות להטמיע את המדידות
שבוצעו במהלכן בתכניות המדידה של המזמין.
ג .בתוך  7ימים מקבלת הודעת הזכייה במכרז יעביר הקבלן בכתב ,לאישור המזמין ,את שמות
המהנדס ומנהל העבודה אותם הוא מייעד לניהול וביצוע העבודות באתר ,וכן ימציא את
המסמכים הנדרשים המעידים על הכישורים ויכולתם של צוות הניהול ולקבל את אישור הפיקוח
לצוות.
ד .החלפת מי מצוות הניהול המאושר של הקבלן באחר ,יחויב באישור מוקדם של
המנהל.
ה .הקבלן מתחייב להחתים את המהנדס המועסק על ידו על הצהרת המהנדס האחראי
לביצוע העבודות נשוא מכרז זה כמתואר לעיל ובהתאם לנדרש ע"י הרשויות ,עפ"י חוק ולפי
הוראת המזמין ,וכן למנות את האחראי לביקורת בכל תחום שיידרש ע"י הרשות המקומית ו/או
המחוזית ו/או אחרת ו/או המזמין כנדרש ע"י חוק התכנון והבנייה.
ו .חתימה על טפסים הנ"ל ,תעשה מיד עם החתימה על חוזה הביצוע עם המזמין וכתנאי להתחלת
העבודה ע"י הקבלן.

 00.09קבלני משנה
 00.09.1העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש ובכתב ע"י מנהל הפרויקט .גם
אם יאשר מנהל הפרויקט העסקת קבלני משנה ,גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור טיב
הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם.
 00.09.2מנהל הפרויקט רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה ,ספק או כל פועל של קבלן משנה
אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחר .ההחלפה הנ"ל תיעשה
באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך  5ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע.
 00.09.3תוך  7ימים יגיש הקבלן רשימת ספקים וקבלני מלאכות לאישור מנהל הפרויקט כדלקמן:
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 00.09.3.1.1הקבלן יגיש למנהל הפרויקט רשימה שתכלול לפחות  3קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא מבקש
לבצע באמצעות קבלן משנה.
00.09.3.2

כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בדרישות המפורטות להלן:

 00.09.3.2.1למקצועות :חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר ,תברואה ,גילוי אש וכיבוי אש ,קבלן רשום בפנקס
הקבלנים ,אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע
באמצעות קבלן משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.
 00.09.3.2.2בעל ניסיון של לפחות  5שנים בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע
באמצעותם.
 00.09.3.2.3סיווג מתאים של קבלני משנה להיקף העבודות.
 00.09.3.2.4לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן ,לגבי כל קבלן משנה
בנפרד:
 oפרופיל חברה.
 oשמות פרויקטים שביצע הקבלן בשלוש השנים האחרונות ,אשר זהים בהיקפם
ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.
לגבי פרויקטים אלה ,יש לציין את שם המתכנן ,שנת התכנון והביצוע ,ולצרף המלצות כתובות
מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה (כולל מס' הטלפון שלהם).
 00.09.4לפני אישור קבלן המשנה ,מנהל הפרויקט שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני המשנה שיוצעו
על ידי הקבלן הראשי ,על מנת להתרשם מהניסיון והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.
 00.09.5מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור מנהל הפרויקט לא תכלול קבלנים העומדים בתנאי
הסף המצוינים לעיל ,שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה
אחר ,ע"ח הקבלן הראשי ,ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך !!
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 00.09.6יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל ,מסורה לשיקול דעתו
הבלעדי של מנהל הפרויקט ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.
 00.09.7מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב ממנהל הפרויקט ,בדבר
הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה ,שייבחר לפי ההליך המצוין לעיל.
 00.09.8על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה ,שכן מנהל הפרויקט יקפיד לבצע באופן דקדקני
את הליך אישור קבלני המשנה ,כמפורט לעיל.

 00.09.9הקבלן יידרש להציג לאישור המנהל ,בתוך  7יום ממועד קבלת הודעת הזכייה במכרז ,את כל
המסמכים והאישורים הדרושים לאישור קבלני המשנה שבדעת הקבלן להתקשר עימם לשם ביצוע
העבודות ,ואשר מעידים על כך שקבלני המשנה המוצעים עונים על התנאים המוקדמים המפורטים
להלן .על מנת להוכיח את הניסיון הקודם של כל אחד קבלני המשנה המפורטים להלן ,יידרש המציע
להגיש לאישור מזמין את הטבלה המצורפת כנספח א' למסמך זה ,כשהיא חתומה על ידי כל אחד
מקבלן המשנה ומאושרת ע"י עו"ד.
00.09.10

תנאים להעסקת קבלני משנה

א .העסקת כל קבלן משנה בפרויקט כפופה לקבלת אישור מנהל הפרויקט מראש ובכתב.
לצורך כך ,ימציא הקבלן ,לפי דרישת מנהל הפרויקט ,את כל המסמכים והמידע הנדרשים לפי
מסמכי המכרז או כפי שיידרש על ידי מנהל הפרויקט על מנת לוודא שניסיונו של קבלן המשנה עונה
לדרישות.
ב .מנהל הפרויקט יהיה רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לפסול ספק או קבלן משנה אשר הקבלן יבקש
להעסיקו בפרויקט או לדרוש מהקבלן להחליף ספק קבלן משנה אשר כבר מועסק על ידו בפרויקט,
הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הפרויקט ומבלי שיהיה חייב לנמק החלטתו.
ג .הקבלן מתחייב להישמע לכל הוראה של מנהל הפרויקט ,ומצהיר כי הביא נושא זה בחשבון בהגשת
הצעתו ולא יבוא אל המזמין בכל טענה ,דרישה או תביעה בעניין זה.
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ד .לא יהיה בביצוע העבודות על ידי קבלן משנה כדי לגרוע בכל צורה שהיא מאחריות הקבלן.
ה .הקבלן הראשי חתם על הסכם מחייב עם קבלן המשנה ,ובו כלולות ,לכל הפחות ,ההוראות הבאות:


כי קבלן המשנה מכיר ולמד על בוריים את פרטי העבודה וכל יתר הוראות מסמכי חוזה
הביצוע ,לרבות התנאים שנקבעו לגבי סוג העבודות שקבלן המשנה יבצע.



כי קבלן המשנה מאשר כי ידוע לו שההתקשרות הינה עם הקבלן הראשי בלבד וכי אין
ולא יהיה קשר חוזי כלשהו בינו לבין המזמין ,וכי הוא מתחייב שלא תהיה לו כל טענה
ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או מי מטעמו בקשר להתקשרותו עם הקבלן הראשי.



קבלן המשנה כשיר ,על פי תנאי חוזה זה ועל פי כל דין ,לבצע את העבודות נשוא חוזה זה.

ו .מודגש כי אם הקבלן יבקש למנות קבלני משנה שלא יעמדו בתנאים כאמור לעיל וכמפורט להלן,
אזי יהיה עליו להביא לאישור המזמין קבלני משנה אחרים שיעמדו בדרישות שלעיל ,וזאת מבלי
שהקבלן יהיה זכאי לכל תוספת או ארכה בלוח הזמנים.
ז .לפי בקשת מנהל הפרויקט ימציא הקבלן כל מסמך ,נתון ,אישור או תעודה שיידרשו על ידי מנהל
הפרויקט כתנאי לאישור כל קבלן משנה או ספק כאמור.

 00.10עבודה בשלבים במרכז הרפואי
 00.10.1.1העבודה תתבצע בסביבה פעילה של מרכז רפואי  ,לא תשולם כל תוספת לקבלן עבור עבודה
בשלבים .
 00.10.1.2הקבלן חייב לתאם מראש את העבודות האתר ולקבל אישור מהמזמין .לא יבוצעו עבודות ללא
תיאום ואישור מראש.
00.10.1.3

לבית החולים שמורה הזכות להפסיק עבודת קבלן ללא תיאום בראש וללא הודעה מוקדמת
באם המזמין יחליט שהעבודות המבוצעות מפריעות לתפקוד הרציף והתקין של בית החולים .לא
תשולם תוספת או פיצוי כלשהוא בגין הפסקת העבודות.
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 00.10.1.4לבית החולים שמורה הזכות לקבוע ימי עבודה ושעות עבודה ולשנות אותם בהתאם לצרכים
התפקודיים והתפעוליים שלו .לא תשולם תוספת או פיצוי כלשהוא בגין הפסקת העבודות.
00.10.2

00.10.2.1

בסמכות המנהל להורות לקבלן על עדיפויות הביצוע ו/או שינויים בעדיפויות תוך כדי הביצוע,
כולל ביצוע בקטעים ,בשלבים וללא רצף ,כל זאת ללא כל טענה או תביעה מכל סוג שהוא מצד
הקבלן ,לרבות תביעה לתוספת תשלום בגין כך.
לפני תחילת עבודתו הקבלן יציג תכנית עבודה בשלבים לאישור המזמין ,בהתאם להוראות
הבאות:

 00.10.2.2בכל שלב משלבי העבודה ,לא תותר חסימת דרכי גישה לאזורים פעילים של בית החולים .לא
תותר חסימת מסדרונות ,יציאות חרום ומעליות או כל אזור תפעולי אחר .
 00.10.2.3מובהר בזאת שכל המחלקות השכנות והסמוכות ממשיכות לפעול באופן רציף ולא ניתן לעבוד
בהם או לגרום להפרעות בתפקודם השוטף.
00.10.2.4

רציפות מערכות :יובהר כי בכל שלבי הביצוע לא ינותקו מערכות תשתית קיימות ,כגון :כיבוי
אש ,מים ,תשטיפים ,ביוב וכו' ,עד להשלמת התשתית החדשה.
חיבור תשתיות חדשות לתשתיות קיימות יבוצע בתיאום עם המחלקה הרלוונטית ובאישור
מהנדס מקצועי והמפקח.

 00.10.2.5הקבלן המבצע יידרש לערוך תכנית הסדרי כניסה ויציאה זמניים ,כולל הסדרי בטיחות,
לאישור המזמין והפיקוח.
00.10.2.6

כל אזורי פעילות השונים יושלטו ויגודרו בגדר בטיחותית ותקנית בגובה של  2.2מטר לפחות ,
מחיר הגדר  ,הזזה ,ופירוקה תיכלל במחירי הסעיפים השונים

00.10.2.7

לוחות הזמנים והפעילויות יוגדרו לפי שלבי הביצוע שלהלן .יש לציין כי התכנית השלביות הינה
תכנית עקרונית ,ועל הקבלן להכין תכנית מפורטת לעבודה בשלבים בתיאום עם המזמין
ולהציגה לאישורו.
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 00.11אישורים חלקיים
כל שלב של העבודות יהיה טעון אישור המנהל ו/או המפקח בכתב לפני התחלת הביצוע החלקי או
המלא של השלב הבא .מתן אישורים חלקיים כנ"ל על ידי המנהל ו/או המפקח לא תשחרר את הקבלן
מאחריותו המלאה בהתאם לחוזה לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת האחריות ,ולא יתפרש כקבלת
אותו חלק מהעבודה כמושלם וראוי לשימוש.

 00.12מדידה וסימון
על הקבלן לבצע את כל המדידות באתר – הן כאלה שיידרשו לצורכי עבודתו והן כאלה שיידרשו ע"י
המנהל לכל צורך שהוא  -באמצעות מודד מוסמך מטעמו ועל חשבונו.

 00.13התארגנות
הקבלן יכין תכנית מלאה בקנ"מ עבור התארגנות .בכל מקרה המקום להתארגנות הקבלן לביצוע
התחייבויותיו לפי מכרז זה יהיה בשטח שיוקצה בתיאום בין הקבלן והמנהל וקביעת המנהל תהיה
סופית.
צורתם הסופית של דרכי הגישה תקבע בתיאום עם המנהל.
הקבלן ידאג לכך שכל המבנים הזמניים ,לרבות המשרדים לשימוש מנהלת הפרויקט ,יאושרו טרם
ביצועם ע"י המנהל והרשויות המוסמכות.

 00.13.1התארגנות ותחום עבודה
הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר ,שבו יוקמו בין השאר משרדים למפקח ולחדר
ישיבות.
יחד עם זאת( ,תוכנית התארגנות) מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובאו תחילה
לאישור המפקח ,וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות שהוצעו על ידו ואת
מימדיהם.
שטח ההתארגנות ותחום העבודה יגודר בגדר פח איסוכרית חדשה (עם פתחים לחלונות פלסטיק
שקופים) בגוון לבן בגובה  2מטר לרבות עמודי פלדה ויוקמו בו שער או שערים מתאימים.
על הקבלן לטפל ,על חשבונו ,בקבלת כל ההיתרים והאישורים לשטח ההתארגנות ,לרבות הגשת תכנית
שטח התארגנות ללשכת התכנון של הועדה המחוזית של ת"א כחלק ממסמכי "לפני תחילת עבודות".
עם התקדמות העבודה יאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות ,יעשה הדבר על חשבונו הוא.
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כל אז ורי העבודה השונים ייסומנו באופן בולט ויגודרו על ידי גדר זמנית לכל משך הפעילות ( כלול
במחיר היחידה).

 00.14רשת מים וחשמל זמניים
המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות מים או חשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים
מתאימים על חשבונו לאספקה עצמית (מיכלי אגירה למים וגנרטור לחשמל) ,לא תוכר כל דרישה
כספית או אחרת מצד הקבלן עקב הפסקות ו/או ניתוק מים או החשמל.
על הקבלן להתקין מוני מים וחשמל זמניים על חשבונו .כל ההקמה ,הצריכה והאחזקה השוטפת של
מתקן המים ושל מתקן החשמל הזמני תחול על הקבלן ולא תשולם בגין הנ"ל כל תוספת.

 00.15מידות בתכניות
 00.15.1על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה
בתכניות ,בשרטוטים ,במפרט או בכתב הכמויות ,עליו להודיע על כך מיד למפקח אשר יחליט לפי
איזה מהן תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון זה תהא סופית ומכרעת .לא תתקבל כל תביעה
מצד הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בסטיות הנ"ל ו/או בגין החלטות המפקח.
 00.15.2אם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר החלטת הנ"ל ,ישא בכל האחריות הכספית ובכל
אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות ,בין אם נראות מראש ובין אם לאו.

 00.16עבודות שלא תימדדנה
מבלי לגרוע משאר הוראת המכרז ,העבודות המפורטות מטה ,לא תמדננה ולא ישולם בעדן בנפרד.
רואים אותן ככלולות בשכר המכרז מבלי היותן מפורטות.
 00.16.1תיאום עם כל הגורמים וקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודה.
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 00.16.2נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת בשטח ,כולל
מחיצות זמניות ,הגנות ופיגומים ,בהתאם לתכניות ההתארגנות ,בהתאם לדרישות הרשות המקומית
והמפקח בשטח.
 00.16.3מבני עזר.
 00.16.4מדידות ,ככל שידרשו כולל זיהוי וסימון מערכות תת רצפתיות ,סימון ,פירוק וחידוש סימון.
 00.16.5סילוק חומרים וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם.
 00.16.6ניקוי האתר במהלך ובגמר העבודה לצורך מסירתו למזמין ,לרבות ניקיון יסודי לצורך כניסת
המשתמשים לבניין ,בסיום העבודות.

 00.17תוכניות
במסגרת המכרז יש רשימת תכניות הנותנות יחד עם יתר מסמכי המכרז ,מידע מספיק להצגת מחירי
יחידות בכתב הכמויות ,לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע .הקבלן המציע מאשר ,בעצם
הגשת הצעתו ,שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה ,או
להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות.
 00.17.1עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה ,תימסרנה לו תכניות לביצוע .עם
קבלת צו התחלת העבודה יגיש הקבלן רשימה תוך  7יום של התוכניות והפרטים החסרים .לא תאושר
לקבלן כל תביעה עקב חוסר פרטים ,לאחר הספקת החומר החסר ,לפי המפורט ברשימה הנ"ל.
 00.17.2הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל התחומים.
בהתאם לכך יעודכן התכנון .שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים ו/או להארכת משך
הביצוע.
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 00.18מחירים
מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי ההסכם ,המוקדמות,
המפרטים והתכניות ,חומרים ,עבודה ,הרכבה ,שימוש בציוד ,אמצעי הרמה  ,פיגומים וחומרי העזר
הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפורש.
הספקה והובלה ,כל סוגי המיסים (פרט למע"מ) ,ביטוחים ,בטיחות ,הוצאות ישירות ועקיפות ,הוצאות
הנראות והבלתי נראות מראש ,רווח וכו' ,שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות
רצונו המלאה של המזמין .מחירי היחידה שהקבלן מתחייב בהם מתייחסים לכל כמות שהמזמין יבקש
לבצעה בפועל (במקרה של הגדלת כמויות וכן במקרה של הקטנת הכמויות).
הערה :סעיף זה בא להוסיף על המפרט הכללי ולא לגרוע ממנו.
פירוט לאופני המדידה ראה פרק " אופני מדידה ותשלומים מיוחדים"

כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות
מחירי היחידה שבכתב הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם בוצעו
בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין ,בכמויות שונות ומידות שונות .מודגש בזאת כי בכל מקרה של
סתירה ,המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים.
00.19

חשבונות ממוחשבים

כל החשבונות שיוגשו ע"י הקבלן יהיו ממוחשבים באמצעות תוכנת "בנארית" או בתרגום משרד
השיכון ,בגריסה אחרונה כיום ,בהתאם לדרישות המפקח.
הקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך.
כל חשבון יוגש במקור .
כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות ממוחשבים .על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח את דפי
המדידה והכמויות.
כל חשבון תהיה חשבון מצטבר.
בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.
החשבון הביצוע יוגש בהתאם לתנאי התשלום המפורטים בחוזה.
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 00.20עבודה בשעות לא מקובלות
על מנת לעמוד בלוח הזמנים של הפרויקט ,לרבות באבני הדרך החוזיות ,ובפרט במידה והקבלן לא
יעמוד בלוח הזמנים המתוכנן לביצוע העבודה ועל מנת להדביק את פיגורו בלוח הזמנים ,יצטרך הקבלן
לעבוד בשעות לא מקובלות ,במספר משמרות ,ויתכן גם במשמרת לילה .הקבלן ידאג לקבל לצורך כך,
ועל חשבונו ,את כל ההיתרים והאישורים הדרושים ,ויעשה זאת בתיאום עם הגורמים הנוגעים בדבר
לרבות משטרת ישראל ,ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר כלשהיא.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר מתאים)
ובמידת הצורך יקבל את אישורי הרשויות השונות אם הן נדרשות לשם כך.
בכל מקרה ,בו תותר עבודה בשעות הלילה ,העבודה תתבצע בכפוף לתקנות למניעת מפגעים ,במגבלות
המשרד להגנת הסביבה.
כל האחריות וההוצאות עקב ביצוע העבודה בשעות לא מקובלות תחול על הקבלן.
לא תשולם לקבלן תוספת עבור עבודות לילה או תגבור צוות עובדים.

 00.21ניקוי אתר העבודות במהלך הביצוע ובגמר העבודות
א.

הקבלן לבצע עבודות הכנה לרבות פינוי מכשולים ופסולת ועבודות ניקיון
ראשוניות של כל השטח לפני תחילת העבודות (כחלק מעבודות ההתארגנות
שלו) .בגין עבודות ניקיון ראשוניות כנ"ל ,לא ישולם לקבלן ויש לראותן כחלק
מעבודות ההתארגנות שלו.
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ב.

הקבלן ימסור את האתר וסביבתו הסמוכה ,נקיים לשביעות רצונו המלאה של
המפקח .הקבלן יזמין על חשבונו חברת ניקיון אשר גם תשפשף ,תשטוף ותנקה
מבחוץ ומבפנים את כל הדלתות ,החזיתות ,והחלונות ,וכד' ,תוריד מבחוץ
ומבפנים את כל כתמי הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות לכלוך אחרים
מחלקי העבודה השונים .עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות
לחלוטין ואת הבניין וסביבתו מוכנים לשימוש מידי .ניקיון הריצופים השונים
ייעשה על פי הוראות היצרנים.

 00.22דרישות איכות הסביבה
א.

ב.

הנחיות כלליות
.1

מבלי לגרוע מיתר הוראות החוזה בכל הקשור לעבודות לילה לצורך עמידה בלוח הזמנים
החוזי ,לרבות על מנת להחיש את קצב העבודה על מנת לעמוד באבני הדרך החוזיות,
הפעילות באתר תהיה בימי חול ,בין השעות  06:00עד  .19:00כולל ימי שישי.

.2

בכל מקרה בו תותר עבודה בשעות הלילה ,העבודה תתבצע בכפוף לתקנות
למניעת מפגעים ,במגבלות המשרד להגנת הסביבה ,ובהתאם להוראות היחידה
האזורית לאיה"ס.

.3

על הקבלן המבצע את העבודה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדים
ופגיעה בסביבה בהתאם לאופי ביצוע העבודות ובהתאם לדרישות נוספות ,במידה
ויעלו במהלך ביצוע העבודות על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

מניעת מפגעי אבק
 .1משאיות שיוצאות מן האתר ונושאות פסולת בנין ,או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק
וחלקיקים לסביבה ,תהיינה מכוסות ובמידת הצורך תתבצע שטיפה של גלגלי המשאית.
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 .2הקבלן ינקה ויטאטא דרכי כניסה ויציאה משטח העבודה בתום כל יום עבודה .הניקיון
יתבצע ככל שידרש ע"י המפקח בדרכי הגישה לאתר העבודות באתר המרכז הרפואי.
פעולות הניקוי יבוצעו כך שלא תגרומנה למטרדי אבק לסביבה.
 .3על הקבלן המבצע לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי אבק
אתר העבודות ,כולל בניית קירות זמניים ,כיסויי בניילון וכדומה.

מחוץ לשטח

 00.23טיב החומרים והמלאכה
לאחר גמר הפרויקט וסיום הבדיקות ימציא הקבלן במרוכז מסמך מסכם מטעם המעבדה המוסמכת
ובו יצוינו תוצאות כל הבדיקות לשם הוצאת תעודת גמר.
בזמן ביצוע הבדיקה ,הבודק מטעם מכון התקינה ירשום ביומן העבודה את סוג הבדיקה ,תאריך ,שעת
ודרגת אמינותה או כל הערה אחרת לפי הצורך.

 00.24החזרת השטח לקדמותו
לקראת סיום עבודתו באתר ,יתקן הקבלן את כל הנזקים שנגרמו על ידו או ע"י עובדיו ,ציודו ,כליו,
וכו' לכבישים ,משטחים ומתקנים אחרים שבוצעו בשטח על ידו .התיקונים יהיו כאלה שיביאו את
המקומות הניזוקים למצב בו היו לפני שנגרם הנזק ע"י הקבלן .תיקוני הכבישים ,המשטחים וציפויי
האספלט ייעשו על פי הוראות המנהל ו/או המפקח .כל התיקונים בהתאם לנאמר לעיל ,יהיו על חשבון
הקבלן ועל אחריותו בלבד ,וביצועם יהווה תנאי מוקדם להוצאת תעודת גמר של העבודות או של חלק
מהן.

 00.25משרד שדה וחדר ישיבות -לא יוקם משרד שדה
 00.26שירותי קבלן ראשי
הקבלן ישמש כקבלן ראשי לכל העבודות שיבוצעו ע"י קבלני משנה באתר כולל קבלנים שיבחרו ע"י
המזמין.
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להלן פירוט עיקרי של שירותי הקבלן הראשי לקבלני המשנה עד לגמר העבודות ומסירת האתר למזמין
(לא תשולם בעבור השירותים הללו תשלום נוסף):
 00.26.1תיאום שלבי הביצוע.
 00.26.2שירותי אספקת מים וחשמל ככל שיידרש.
 00.26.3תיאום תכניות.
 00.26.4ניקיון יומיומי של פסולת כלשהי כתוצאה מעבודות קבלני המשנה.
 00.26.5כל ההגנות הדרושות על הקיים ועל עבודות קבלני המשנה ,לרבות סגירות ,כיסוי ניילון וכד'.
 00.26.6אחריות על הבטיחות.
 00.26.7סימונים ומדידות.
 00.26.8עריכת פרוגרמת עבודה עם לו"ז מפורט שיכיל את כל עבודות קבלני המשנה.
 00.26.9מתן אינפורמציה על כל הידוע בנושא מערכות במבנה.
 00.26.10פיקוח מלא על עבודות קבלני המשנה בנושא עמידה בלוח הזמנים.
 00.26.11מתן אפשרות לשימוש בפיגומים ככל שיידרש.
 00.26.12סתימת חורים ,איטומים ותיקונים בעבודות הקבלן הראשי לאחר ביצוע עבודות קבלן המשנה ככל
שיידרש ,ובהתאם להוראות הפיקוח.
 00.26.13הכנת מספר נקודות חשמל בכל קומה ,ובכל אזור בו יידרש לצורכי ביצוע העבודה או על פי דרישת
המפקח לרבות נקודות חשמל תלת פאזיות.
 00.26.14הכנת מערכת תאורה רציפה וקבועה בכל חלקי המבנה ובכל אזוריו בעוצמת תאורה שלא תפחת מ-
 400לוקסים לרבות כל הנדרש לחידוש/הוספה/תיקון של מערכת התאורה בכל תקופת העבודה .
 00.26.15הקמת מתקן מים וחשמל זמני ככל שידרש ע"י מנהל הפרויקט ולכל אורך תקופת הביצוע כולל
פינוי המתקן .הכל ע"י הוראות מנהל הפרויקט.
הערה:
לא תתקבל כל תביעה מכל סוג שהוא מהקבלן בנושא קבלנים אחרים בין אם הועסקו ישירות דרכו או
ישירות דרך המזמין.

 00.27אופני מדידה ותשלומים מיוחדים
 00.27.1כללי
 00.27.2הקבלן יתחשב בהצעת המחירים שיגיש בכל התנאים המפורטים במכרז ,במפרט הטכני המיוחד,
בתכניות ובאופני מדידה ותשלום מיוחדים ויכלול אותם במחירי היחידה .כל העבודות ו/או המוצרים
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המפורטים במפרט הכללי והמיוחד יבוצע ו'או יסופקו ע"י הקבלן אך לא ימדדו בנפרד ולא ישולם
עבורם בנפרד ,אלא אם כן נכתב עבורם סעיף מיוחד בכתב הכמויות.
 00.27.3כל האמור במסמך זה כלול במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם בנפרד ,אלא אם כן
צוין במפורש בכתב הכמויות.
 00.27.4כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים את כל האמור במפרט המיוחד בפרק זה.
 00.27.5כל האמור והמפורט במפרט המיוחד להלן יהיה כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין
במפורש אחרת.
 00.27.6אזכורי משפטים כגון" :המחיר כולל ...ו/או "ע"ח הקבלן ו/או "כל העבודות יהיו כלולות במחירי
היחידה" ו'או "לא תשולם כל תוספת מחיר" וכיו"ב ,באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.
 00.27.7בכל מקום בו צוין שם יצרן ו/או פירמה ו/או טיפוס כלשהו ,יש לקרוא "ו/או שווה ערך מאושר ע"י
מנהל הפרויקט".
 00.27.8באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים ,כל זאת ללא כל תביעה
בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.
 00.27.9כל הסעיפים שבכתב הכמויות כוללים התחברות לקיים וביצוע כל התיקונים הדרושים בקיים באזורי
ההתחברות ומסביב לשטחי העבודה.
 00.27.10סעיפי כתב כמויות כוללים את כל הדרוש לביצוע ,לרבות אלמנטי חיבור ואלמנטים נלווים שונים
המחויבים לצורך ביצוע מושלם של העבודה.
 00.27.11כל סעיפי כתב הכמויות כוללות את העבודות הנדרשות לביצוע עבודה מושלמת  :הכנת שטח ,
התחברויות בין התשתיות קיימות וחדשות  ,התחברויות בין כבישים קיימים לחדשים .
 00.27.12מודגש בזאת שכל האמור במפרט הכללי ,בתנאים הכלליים ,במפרט המיוחד ובתוכניות ,לרבות כל
פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל ובשאר מסמכי המכרז ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב
הכמויות ,כלול בהצעת הקבלן באופן כללי ובמחירי היחידה שבכתב הכמויות ,ולא תשולם תוספת
עבור כל הנדרש במסמכים הנ"ל .יימדדו אך ורק עבודות שלגביהן מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.
 00.27.13כמו-כן ,מובהר שכל מחיר שניתן לסעיף בכתב הכמויות כולל עלויות אספקה והתקנה מושלמים של
הפריט הנדון באותו סעיף בכתב הכמויות ,וכי המחיר כולל את כל העלויות הנילוות הישירות
והעקיפות לכך (לרבות :הובלה ,אחסנה ,מיסים ,מכסים ,הדרכה ,אחריות ,וכל עלות אחרת הדרושה
לביצוע אספקה והתקנה מושלמים של העבודה המוגדרת בכתב הכמויות).

מחירי היחידה
00.27.14
מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:
כל החומרים והפחת שלהם ,חומרי עזר וכו'.
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כל העבודה הדרושה לביצוע בהתאם לתנאי החוזה על נספחיו לרבות עבודות הלוואי והעזר הנזכרות
במפרט והמשתמעות ממנו ,גם במידה ועבודות אלו אינן נמדדות בפריטים נפרדים.
פיתוח ועיצוב פתחים,ביצוע מעברים,ניסורים ,קידוחים ,חריצים וכד' בקירות ,ברצפות ובתקרות
קיימים וכן בקירות חדשים למעברי צנרת ואביזרים מכל סוג שהוא כולל סתימה ואיטום הפתחים
במקום שנדרש.
השימוש בציוד מכני ,כלי עבודה ,מכונות ,פיגומים ,דרכים זמניות וכו' ,הרכבתם ופירוקים ,מבנים
ומתקנים ארעיים וכל ציוד אחר ,לרבות הוצאתם ,הרכבתם ,אחזקתם במבנה ,פירוקם וסילוקם בגמר
העבודה.
הובלת כל החומרים ,כלי עבודה וכו' אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם ,לרבות החזקת
הציוד וכן הובלת עובדים לאתר וממנו.
אחסנת החומרים ,הכלים ,המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.
הוצאתיו הכלליות של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות) ובכלל זה הוצאתיו המוקדמות והמיקריות.
דמי הביטוח למיניהם ,מיסים לקרנות ,ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ומכס ,בלו והיטלים אחרים
במידה וישנם כאלה.
הוצאות אחרות מכל מין וסוג שהוא ,הנובעות ממילוי דרישות המפרטים.
 00.28מחיר יסוד
 00.28.1מחיר היסוד – פירושו חומר או מוצר שסיכם המזמין עם המפעל או הספק בשערי המפעל או בפתח
הנמל.
הקבלן יתחייב לשלם למפעל את מחיר החומר לפי תנאי התשלום שהמזמין יסכם עם המפעל .מחיר
יסוד לא יהיה בשום מקרה "מחיר מחירון" של הספק.
מחיר היסוד אינו כולל הוצאות העמסה  ,הובלה ,אחסון ,ואת אלו על הקבלן לקחת בחשבון במחירי
היחידה.
התאמת שכר החוזה תעשה תוך החלפת מחיר היסוד של המוצר במחיר היסוד המוסכם של החומר
שיסכם המזמין עם המפעל /הספק יהיה גבוה או נמוך ממחיר היסוד ישולם או יקוזז ההפרש בתוספת
ו'או בהפחתה סופית ומוחלטת של  3%עבור פחת בלבד.
כל היתר ההוצאות בין אם הוזכרו ובין אם לא ,ילקחו בחשבון במחיר היחידה.
באחריות הקבלן לבדוק התאמת המוצר למפרט מכרז זה.
 00.28.2בכל מקרה לא יירכשו שום חומרים ו/או מוצרים ,או ציוד אלא לאחר התייעצות עם האדריכל שיקבע
בכתב את הסוג ואת התוצר וזאת לאחר שיובאו אליו הדוגמאות ומפרטי היצרנים.
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דעתו של האדריכל בנדון תהיה סופית והוא רשאי לפסול ו /או להורות על פירוק כל מוצר אשר יירכש
בניגוד להוראה הנ"ל.
 00.28.3המזמין רשאי על פי שיקול דעתו לרכוש ציוד את הציודים והאביזרים בעצמו והקבלן יתקין אותם על
פי מחירי ההתקנה שבכתב הכמויות.
 00.28.4מוצר "שווה ערך"
המונח "שווה ערך" (ש"ע) ,אם נזכר במסמכי מכרז/מפרט טכני זה פירושו שרשאי הקבלן להציע
כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך ,מבחינת טיבו ,של חברה אחרת .מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר
הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של מנהל הפרויקט והאדריכל ,בין אם המוצר הוחלף
ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת מנהל הפרויקט.
בכל מקום במכרז/מפרט טכני זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד ,מוצר וכו'
נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר .יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או
שווה ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה.
הנ"ל לא תקף למקומות בהם יצויין כי "לא יאושר שווה ערך" ,מן הטעמים שיפורטו.

 00.29בטיחות
 00.29.1הקבלן יציב באתר ממונה בטיחות אשר יסייר באתר :


סיור שוטף לבדיקת התנהלות בטיחות באתר יבוצע לפחות פעמיים בשבוע .



לפני כל פעילת מיוחדת.



לפי הוראה מפקח או המזמין.
בגמר הסיור ,ממונה הבטיחות יפיץ דו"ח מסודר ויוודא את יישום כל ההערות .הכל בהתאם התקנות
הבטיחות.

 00.30ביקורת העבודה
 00.30.1הקבלן חייב להעמיד ,על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל
בחינת העבודות ,למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה ,או למקום העבודה של הקבלן ,או
למקומות עבודה אחרים ,בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.
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 00.30.2המפקח 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.
 00.30.3המפקח 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 הקבועות בתקנים הישראליים.
הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
 00.30.4המפקח 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 המפקח .בהפסקה לא תהיה
עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.
 00.30.5המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה
ולאופן ביצועה.
 00.30.6הקבלן 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.
 00.30.7בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח .למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן
המשנה במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה .החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה
לעיכוב כלשהו בעבודה או תשלום כלשהו.
 00.30.8השגחת המפקח על ביצוע הע בודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל
תנאי ההסכם.

 00.31עמידה בתקני אש ואישורים נדרשים
מובהר בזאת שעל הקבלן מוטלת האחריות לוודא שכל חומרי הגמר (בדגש על תקרות תותבות ,קירות
וריצופים למיניהם) ,שיסופקו על ידו למיבנה עומדים בתקן ישראלי ( 921חלק  .)4הקבלן יידרש להעביר
אישור על כך (כולל הצגת תעודות מכון התקנים).
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בנוסף לנ"ל ,להלן רשימת אישורים והבדיקות שבאחריות ועל חשבון הקבלן להשיג ,ולהציג למפקח עם
תום עבודות הבניה בפרוייקט (כתנאי לאיכלוס הפרוייקט ,ולקבלתו):
-

אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות גילוי אש עפ"י תקן .1220

-

אישורים לפי תקן  921ותקן  755לכל חומר המוכנס לבנין.

-

אישור מעבדה מוסמכת על תקינות מערכות כיבוי אוטומטי בגז בלוחות חשמל עפ"י תקן 2001
NFPA

.

-

אישור מכון התקנים – תגובות בשריפה של חומרי בניה – ת"י  .931 / 755 / 921האישור הנ"ל
יוג ש ביחס לכל חומרי הגמר (לרבות ציפויים וכיסויים) שיותקנו במיבנה ,כדי להראות שהם
מתאימים לשימוש בסוג המיבנה הנדון.

-

אישור מכון התקנים – התאמה לתקן  – 1001מערכות מיזוג אויר ושיחרור עשן על כל חלקי התקן.

-

אישור על תקינות מערכת הספרינקלרים במיבנה עפ"י תקן .1596

-

אישור מכון התקנים להתאמת מכללי דלתות אש  /עשן לדלת האב טיפוס ,כפי שנדרש בתקן
ישראלי  1212חלק  ,1מאי .2003

-

אישור מכון התקנים שדלתות אש (על כל המכלולים שלהן) הותקנו כנדרש בתקן ישראלי 1212
חלק  ,1מאי .2003

-

תעודת בדיקה והיתר חיבור מתקן חשמל למתח ,עפ"י חוק החשמל ותקנותיו.

-

אישור מעבדה מוסמכת על על תאורת חירום ושילוט מואר ,עפ"י תקן  20חלק 2.22

-

אישור התקנת מערכת הכריזה לפי מפרט  160של משטרת ישראל.
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-

אישור מעבדה מוסמכת על כך שהתקרות המונמכות בפרוייקט הותקנו בהתאם לתקן ישראלי
( 5103חלקים  .)1,2,3ותקרות גבס ומחיצות גבס לפי תקן . 1924

-

אישור ממכון התקנים על אינטגרציה בין מערכות חרום .אישור זה כולל נהול וארגון כל הקבלנים
הנדרשים להכנת המערכות לבדיקת האינטגרציה לרבות קבלנים העובדים ישירות מול המזמין.
כל הטיפול בהכנת המערכות לבדיקה ,הזמנה ונוכחות בבדיקה ,תיקון ליקויים במידה ויהיו עד
לקבלת אישור סופי ו"נקי" ללא הערות ממכון התקנים חלה על הקבלן באחריותו ועל חשבונו.

-

וכל אישור אחד שידרש ע"י הרשויות השונות ומנהל הפרויקט.

תעודות הבדיקה הנ"ל תהיינה ללא כל הערות שהן ,ועל הקבלן לדאוג למלא אחר כל הוראות הבודקים
השונים ,עד להשגת תעודה המאשרת באופן מושלם ומוחלט וללא הערות את המערכת הנבדקת.
הגשת כל התעודות הנ"ל ,במתכונת המפורטת לעיל ,הינה תנאי לתשלום חשבון סופי לקבלן! הפרוייקט
לא ייחשב כמושלם עד להצגת כל האישורים הנ"ל

 00.32שמירה
הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבנים על חשבונו לכל אורך תקופת הביצוע  .אם
יקרה קלקול ,אבידה או גניבה למבנים ,חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו
בשטח המבנה ,ישא הקבלן בכל ההפסד ,ושום אחריות לא תחול על המזמין .על הקבלן לנקוט באמצעי
הזהירות הדרושים.

 00.33הגנה בפני נזקי אקלים
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה,
הציוד ,הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים ,רוח ,אבק ,שמש וכו'.
כל אמצעי ההגנה יינקטו על-ידי הקבלן ,על חשבונו הוא ,והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו
המלאה של המפקח.
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח ,יתוקן ע"י
הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.
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להסרת ספק ,מודגש בזה ,כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר ,לרבות גשמים ,לא ייחשבו
ככוח עליון.

 00.34תיאום ושירותים לגורמים אחרים
הקבלן יתן ,ללא תמורה נוספת ,שרותים לגורמים אחרים כגון :חברת בזק ,חברת החשמל ,קבלנים
מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה ,עובדי תחזוקה של המזמין וכל גורם
אחר שיורה עליו המפקח .השרותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
 00.34.1אספקת מים ,חשמל ותאורת עזר.
 00.34.2מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו.
 00.34.3מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות ,צידי הליכה וכו'.
 00.34.4הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.
 00.34.5אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.
 00.34.6הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות גורמים אחרים ,כל שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן.
 00.34.7ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה באופן קבוע ושוטף.
 00.35בדק ,אחריות ושירות
(א)

מבלי לגרוע מהוראות המכרז ומאחריות הקבלן במשך תקופת הבדק ,שהינה  24חודשים ממסירת
הפרויקט ,יהיה הקבלן אחראי בתקופת הבדק לתיקון כל פגם שיתגלה ו/או שיתהווה בעבודות ,וזאת
במקרה שאחריות לכך מוטלת על הקבלן על פי הוראת כל דין ו/או הוראות המכרז ו/או החוזה ,וגם
לאחר תום תקופת הבדק בקרות כל אחד מהמקרים הבאים:
.1

אם הפגם היה מוסתר או הוסתר או הסווה כדי מניעת התגלותו בבדיקה סבירה.

.2

אם הפגם נובע או קשור בהפרת כל חובה שבדין.
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.3

אם הפגם ניתן היה לגלוי רק בקרות אירוע כלשהו שלא ארע אלא לאחר תום תקופת הבדק,
ופגם זה נובע מהפרת הוראה מהוראות החוזה ו/או הדין.

(ב)

במהלך תקופת הבדק הקבלן יספק שירות אחזקה ,שיכלול תיקון תקלות וביצוע עבודות אחזקה
מונעת למערכות ולמתקנים .שירות האחזקה יכלול את כל העבודה ,החלקים והחומרים הדרושים
לביצוע העבודות לרבות חומרי שימון ,גז ,חומרי איטום וכדומה .תיקון תקלות יתבצע תוך תקופות
הזמן המפורטות להלן.

(ג)

הקבלן יוודא כי אופן התקנת המתקנים על ידו תבטיח את פעולתם התקינה והרצופה ,תאפשר מתן
שירותי אחזקה בנגישות גבוהה וכי המתקנים יאפשרו הפעלה חלקית באופן שתמנע השבתת המתקנים
והפסקת הענקת השירותים.

(ד)

כל פעולות האחזקה המצריכות הדממת מתקנים יתבצעו בימים ובשעות שבהן אין צריכת שירותים
או שצריכת השירותים נמוכה וניתן להשבית חלק מהמתקנים בלבד.

(ה)

ה שבתת מתקנים לצורך אחזקה ,הגורמת להשבתה של מערכות חיוניות של המזמין ו/או למבקרים
ו/או לעובדים בו ,תתואם מראש עם המזמין.

(ו)

הקבלן יהיה אחראי להדריך את המשתמשים בכל הקשור לאופן הפעלת המתקנים ותחזוקתם ,ככל
שידרוש זאת המזמין .הקבלן לא יוכל לטעון כנגד הפעלה לא נכונה של המתקנים ע"י המזמין.

(ז)

ביצוע כל סוגי העבודות (מטלות הקבלן) יכלול את כל העבודה הנדרשת ע"י עובדי הקבלן וקבלני משנה
מטעמו ,כל החלקים ,החומרים ,חומרי עזר וציוד חליפי לציוד שאין כדאיות כלכלית לשפצו ,כל כלי
העבודה הנדרשים ,הובלה ,עבודות בבתי מלאכה חיצוניים ,חפירות לגילוי והחלפת כבלים או מופות
לרבות העמדת כלי חפירה מכניים ואמצעי הרמה וכדומה.

(ח)

בהגדרת המתקנים נכללים בין היתר המערכות ,הציוד הייעודי ,לוחות חשמל ופיקוד ,צנרת הולכה,
חפירות ותעלות ,כל הכבלים ,החיווט וכל אביזר אחר המהווה חלק עיקרי או משני במכלול המערכת.
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(ט)

מטלות הקבלן יכללו את השירותים הבאים:
א.

שימור המערכות  -אחזקה מונעת
על מנת לשמור על פעולתם התקינה של המתקנים ,יבצע הקבלן את כל עבודות האחזקה
המונעת על פי הנדרש בהוראות היצרנים למתקנים הבודדים ועל פי ההוראות למערכות
כוללות ,שיכין על פי ניסיונו כפי שבא לידי ביטוי בספר המתקן שיאושר ע"י המזמין.
הבדיקה תתבצע אחת לתקופה ,כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת .גמר ביצוע אחזקה מונעת
יחשב רק במסירת טופס העבודה ,כשרשומים בו כל הפרטים הנדרשים ,בחתימת אחראי
האחזקה מטעם הקבלן.

ב.

תיקוני תקלות

.1

כללי

.2

זמן מוקצב לתיקון תקלה

עובדי הקבלן יבצעו את כל תיקוני התקלות .עבודות תיקון תקלות תהיינה בעדיפות
על-פני שאר משימות הקבלן .כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע ביכולת המתקנים לספק
את המתוכנן מהם ,כפי שנמדד ואושר בעת קבלת המתקן או העלול לגרום נזק נוחות
לסביבה.

תיקון תקלות יהיה בעדיפות על-פני המשימות השוטפות והמונעות .עובדי הקבלן
הקבועים יטפלו בתיקון מייד עם גילויו ברציפות עד לתיקון התקלה .תיקון המצריך
הגעת מומחי הקבלן או קבלני משנה המשמשים כגיבוי ,יתבצע על-פי לוח הזמנים
המפורט להלן:
א)

תיקון תקלה שאינה דחופה ,יתבצע תוך  24שעות מרגע ההודעה על התקלה
ויפעל ברציפות לתיקונה.

[]44
ב)

לתיקון תקלה דחופה כגון השבתת מערכת ,או תקלה בטיחותית ,יגיע צוות
הגיבוי למקום תוך  4שעות מרגע ההודעה על התקלה .הגדרת דחיפות
התקלות תיעשה על-ידי מפקח או מהנדס מקצועי של בית החולים .תיקון
התקלה יתבצע ברציפות עד לסיומה.

ג)

תיקון תקלה המחייבת הוצאת חלק לצורך תיקונו אל מחוץ לבנין ,באם
יתבקש או יצטרך קבלן האחזקה לבצעו ,יתבצע עפ"י לוח זמנים כמפורט
להלן:

ד)

ג.
.1

()1

תיקון מנוע/משאבה יתבצע תוך  4ימים מאיתור התקלה.

()2

תיקון כל יחידת ציוד אחרת או חלק ממנה  -תוך  5ימים מאיתור
התקלה.

כל נזק שיגרם לאדם ולרכוש עקב מחדלים של הקבלן יהיה על אחריותו
ויבוטח על ידו.

קבלת המתקנים מהקבלן בגמר תקופת הבדק
שישים יום לפני תום מועד תקופת הבדק במכרז זה ,יתקיים סיור קבלה במבנה.
בסיור ישתתפו נציגי המזמין והקבלן.
חובת הקבלן לסייע למזמין לסקור את כל המבנה במשך  14ימי עבודה מלאים וזאת
על-ידי הפעלת מתקנים ,הצגת פעולתם ,הצגת יומני עבודה ,פתיחת דלתות וכדומה.

.2

המזמין ,לאחר בחינת המבנה והמתקנים ,יגיש בכתב את הסתייגויותיו ממצב המבנה
והמתקנים לקבלן .ההסתייגויות יוכלו לכלול כל כשל במבנה ובמערכות ואשר אמור
היה להתבצע ע"י הקבלן כחלק ממטלות החוזה/מכרז .הקבלן יידרש לבצע את כל
המפורט עד לסיום תקופת הבדק וזאת ע"י הפעלת כל האמצעים שידרשו.

.3

במידה והקבלן לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל ,רשאי המזמין
להורות לבצע את העבודה האמורה באמצעות עובדיו או על-ידי קבלן אחר או בכל
דרך אחרת.
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ההוצאות האמורות יחולו על הקבלן ,והמזמין יהיה רשאי לגבות או לנכות את
ההוצאות האמורות בתוספת ( 12%שייחשבו כהוצאות משרדיות) מכל סכום שיגיע
לקבלן בכל זמן שהוא לרבות חילוט הערבות וכן יהיה המזמין רשאי לגבותן מהקבלן
בכל דרך אחרת.
.4

ההשתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח ,גם במקרים בהם יהיה על הקבלן
להמשיך לפעול מעבר לתקופת הבדק ,לא יוכלו לשמש עילה לקבלן לדרוש תוספת
כספית כלשהי.

.5

במקרים בהם יתגלו במבנה ובמתקנים ליקויים המפריעים לתפקוד המזמין במבנה
ו/או במתקן ,הרי שכל עוד לא סילק הקבלן את ההסתייגויות הנ"ל ,ימשיך הקבלן
לתחזק בעצמו את המתקן כנדרש בחוזה ,על חשבונו ,ללא תשלום נוסף.
תנאי לשחרור ערבות הבדק הינו המצאת אישור סופי של המזמין בכתב לגבי קבלת
המבנה והמתקנים ללא הסתייגויות.

 00.36תוכניות עדות וספרי מתקן
תוכניות עדות ()AS MADE

.1

הקבלן יכין ויעביר למפקח תיק הכולל בין השאר תוכניות עדות )” ,(“AS-MADEלכל העבודות
שבוצעו ,הכל עפ"י הנחיות המפקח .התוכניות תבוצענה בצורה ממוחשבת ותועבר למתכנן.

.2

ההוצאות בגין הכנת תכניות העדות כמפורט לעיל ,תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים.

ספרי מתקן
(א)

(ב)

ימסרו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,חמישה עותקים מושלמים של ספרי המתקן בפורמטים כמפורט
להלן .ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי המבנה ,המערכות ,המתקנים והאביזרים שבוצעו על
ידי הקבלן.
ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן:
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.1

פורמט ההגשה
הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות ,סכמות ,קטלוגים ,הוראות תפעול ואחזקה ,בשני
פורמטים:
פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי כריכה קשה.
בתחילת כל קלסר בודד ימצא דף ובו תוכן הקלסר .רמת פרוט תוכן העניינים תאפשר
למשתמ ש למצוא תוכנית או קטלוג או הוראה או כל חומר אחר המתויק בקלסר ללא חיפוש
נוסף.
פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט בגרסה אחידה שתבחר ע"י
המזמין ,צרובים על תקליטור והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה סרוקה ,אף הם ע"ג
תקליטור.

.2

פרוט התכולה בספר המתקן
הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מבנה/מתקן.
תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות.
תאור מפורט של מערכות הפיקוד והבקרה ואופן כיולן לגבי כל מתקן בנפרד ולגבי המערכות
ותת המערכות .על הסכמות יסומנו כל נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול
וויסות המערכות.
כרטסת ציוד ופריטים מרוכזת שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים לרבות
כתובות וטלפונים ,נתונים טכניים ,פיזיים ותפעוליים המתאימים לו.
קטלוגים מפורטים ברמה המקצועית המרבית הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד ומרכיב
הנכללים במערכות לרבות אביזרי צנרת ,חשמל ,מיזוג אויר ותברואה.
תעודות אחריות רשומות ע"ש המזמין ,חתומות ע"י הספק והקבלן ,כולל תאריכי תוקף
האחריות.
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רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת ,מתקן או ציוד ,אשר נבחרו והורכבו ע"י הקבלן
ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מחברים ,אביזרי תמיכה ,אביזרי חיוץ
וכדומה.
רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות .הרשימות יכללו הפניה מפורטת לקטלוג
המתאים ,שמות ספקים ופרטיהם ,זמני אספקה ותנאי אספקה.
אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על בדיקות בעומס,
כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.
כל המערכות ,המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה ,יהיו ממוספרים ,בשיטה
האחידה ומסומנים ,הן בתוכניות ובתרשימים והן ע"ג האביזרים באתר בפועל.
תאור מפורט של פעולת המערכת במצבים שונים והנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות
למצבים שונים של המערכת .ההנחיות יכללו הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים
באותה מערכת ויפנו את המשתמש לתרשימי הזרימה המתאימים.
הוראות אחזקה המונעת לפעולות יומיות ,שבועיות ,חודשיות ,תלת חודשיות ,חצי שנתיות,
שנתיות ורב שנתיות.
הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן .ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת ,המתקן
והציוד.
(ג)

הקבלן יגיש את תיקי המתקן לאישור המתכננים ולאישור המזמין כשהם מעודכנים
ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל במבנה ויערוך את השינויים וההשלמות כפי שיידרשו
ע"י המזמין.

(ד)

מסירת כל התיקים באופן מושלם כאמור תסתיים לא יאוחר מתאריך מסירת העבודה למזמין,
והיא תהיה תנאי לבדיקת החשבון הסופי.

(ה)

ההוצאות בגין הכנת ספרי מתקן כמפורט לעיל ,תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים.

[]48
 00.37בדיקת חומרים ,דוגמאות ואישורים
דוגמאות לאישור האדריכל ,המפקח והמזמין:
א.

על הקבלן לספק ו/או לבצע על חשבונו ,לאישור האדריכל והמפקח ,דוגמאות של חומרים
בגודל בצורה ובמקום שיקבע האדריכל .כן יספק הקבלן ,על חשבונו ,דוגמאות מכל המוצרים
והאביזרים לאישור האדריכל ו/או המזמין.
הדוגמאות יובאו לאישור באלטרנטיבות שונות ע"פ דרישות האדריכל והמפקח וילוו בכל
חומר משורטט ו/או כתוב הנדרש לדעת האדריכל ו/או המזמין.
במסגרת הנ"ל (ללא מדידה בנפרד) יכין הקבלן ,ע"פ דרישות האדריכל והמפקח ,גם עבודות
ניסיוניות ודוגמה שונות  -לרבות קטעי חזית ו/או קטעים במבנה שונים ,על כל מרכיביהם,
עבודות אלו תבוצענה מספר פעמים עד שביעות רצון האדריכל ,המפקח והמזמין.
הקבלן לא יזמין ו/או יתחיל בביצוע הסופי אלא רק לאחר אישור כל הדוגמאות ע"י האדריכל,
המפקח והמזמין.

ד.

הדוגמאות המאושרות ישמרו במשרד האתר עד לאחר השלמת הביצוע וישמשו להשוואה
לחומרים ,מוצרים או ציוד המבוצעים.
מודגש בזאת,למען הסר כל ספק ,שעל הקבלן להביא את כל התכניות ,את כל פרטי הביצוע,
האביזרים ,הפרזולים ,דוגמאות הצבע ,הציפוי ,הגימורים למיניהם וכד' לאישור האדריכל,
המפקח והמזמין תוך  30ימים מקבלת צו התחלת העבודה.
על הקבלן להגיש לאישור האדריכל ויועצים רלוונטיים גם את כל אביזרי ופרטי האינסטלציה
וכד' .אין להזמין ,לייצר או להרכיב שום אביזר ו/או פריט כנ"ל ללא אישור האדריכל והמזמין
וזאת גם אם אושרו קודם לכן ע"י המהנדס ו/או המפקח.
אין באישור הדוגמאות כדי להפחית מאחריות ,כלשהי ,של הקבלן.
כמו כן ,כל הפריטים ,הציוד ,תכניות ,דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב ,שעבורם נקבע כי
יבוצעו לפי בחירת המפקח וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על ידי המפקח  -יוגשו למפקח ,לא
יאוחר מאשר חודש לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש האישור
לדוגמא.
הקבלן יידרש ע"פ הנחיית המפקח להביא לאתר מספר דגימות מהחומרים ולהכין דוגמאות
מעבודות הגמר בבניין והפיתוח ,ע"פ התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות.
החומרים והע בודות הנ"ל יכללו גם את האלטרנטיבות השונות ,בין שהן מופיעות ובין שאינן
מופיעות בכתב הכמויות והמפרטים.
הקבלן יזמין את החומרים ויתחיל בעבודות רק לאחר שהמפקח אישר לו בכתב ביומן העבודה
לגבי העבודות והחומרים האלה.

ב.

ג.

ה.

ו.

ז.
ח.
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על הקבלן לבצע ,על חשבונו ,בדיקת דגימות ודוגמאות במעבדות מוסמכות ולפי הוראות
המפקח ולמסור למפקח את תוצאות הבדיקה .הוצאות בדיקה חוזרת של מוצר שנפסל בבדיקה
קודמת יחולו על הקבלן בנוסף לנ"ל.
הכנת הדוגמאות ואספקתן ,כולל האלטרנטיבות ,לא יחייבו את המזמין להאריך את תקופת
הביצוע המקורית מעבר למה שנקבע בחוזה.
לא ישולם לקבלן בנוסף עבור הטיפול המיוחד בהכנת הדוגמאות ואספקת הדגימות ו/או

בפרוקן ,והם יכללו ביתר סעיפי הכמויות והמחירים הרגילים.

 00.38תקנות עבודה ממשלתיות ועירוניות ,חוקים ואישורים
-

הקבלן ימלא בדייקנות את הוראות כל תקנות העבודה הממשלתיות והעירוניות שנקבעו ע"י
הרשויות בקשר לביצוע העבודות ,לחוק התכנון והבניה לבטיחות הפועלים ולהוראות כל דין.

-

לא תאושרנה כל תביעות של הקבלן על-סמך טענה שלא ידע את התקנות הנ"ל ו/או כי ניתנה
לו הוראות סותרת על ידי המפקח/המנהל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור
שנגרם על-ידו מפאת אי-מילוין של ההוראות והתקנות הנ"ל.
-

העבודה תבוצע ע"פ כל דין בהתאם לחוקים ותקנות של ממשלת ישראל ,הרשות המקומית
ורשויות מוסמכות אחרות (כגון :מכבי אש ,משטרת ישראל ,בזק ,חברת החשמל ,פיקוד
העורף ,משרד הבריאות ,התחבורה ,נגישות לנכים וכד') .

-

על הקבלן לדאוג בעצמו ,לקבלת כל האישורים הקשורים לביצוע (כגון :אישורי פינוי פסולת
לאתר הטמנת פסולת בניין  ,דרכי גישה ,ניקוז וכד').
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 00.39פיגומים ,דרכים וכו'
-

-

הקבלן יתכנן ,יספק וירכיב פיגומים ,מערכות תימוך ,דרכי עזר ,מעברים מורמים ,סולמות
ומתקנים ארעיים אחרים הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות במסגרת העומסים
אשר להם נועדו.
הקבלן מתחייב להרכיבם ,להחזיקם ,לבדוק אותם מפעם לפעם באמצעות מהנדס המתמחה
בכך ,לחדשם ,לתקנם או להחליפם ,תוך קיום כל דרישות הדין לעניין הבטיחות בעבודה.
האחריות לפיגומים ,מערכות התימוך ,דרכי העזר ,המעברים ,הסולמות ,המנופים וכד'
המוקמים במבנה באופן ארעי לצורכי הבניה ואשר אמורים להיות מפורקים בסופה,
מתוכננים ,מוקמים ומתוחזקים ,באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן .גם אם מי
מהמתכננים או המפקח או המזמין הורה על הקמתם או אישר את הקמתם או היה עד
להקמתם ,לא יי שאו אלו באחריות כלשהי לחוזק או לעמידות או לקיום של האמצעים הנ"ל
והאחריות היא בלעדית של הקבלן.

 00.40מוצרים בהשגחת מת"י
כל החומרים ו/או מתקנים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בעלי תו תקן ישראלי (או אמריקאי או
מערב אירופאי במידה ואין תקן ישראלי).
 00.41תכניות יצור SHOP DRAWINGS
הקבלן יכין תוכניות יצור מפורטות ,אשר יוגשו באמצעות המפקח לבדיקת ואישור האדריכל ,המפקח,
הקונסטרוקטור ונציגי המזמין .תוכניות היצור יותאמו למצב הקיים באתר  -לאחר מדידה מפורטת
שיבצע הקבלן  -על חשבונו וכלול במחירי היחידה השונים.
תוכניות היצור ייעשו בכל המקצועות השונים ולפי כל דרישות המפקח ויכללו לפחות:
 תוכניות מפורטות לכל אלמנטי הקונסטרוקציה. תוכניות ייצור לאלמנטי המסגרות והאלומיניום. -תכנית מפורטת של חיזוק תקרות תלויות כולל חיזוקים ואישור מהנדס מטעמו.

[]51
תוכניות הייצור יכללו בין היתר את פרטי המפגש בין חומרים שונים וקבלני משנה שונים.
רק לאחר בדיקת ואישור תוכניות הייצור ע"י המזמין ,יוכל הקבלן להתחיל בייצור.

 00.42ביקורות לפני קבלת המבנה מהקבלן
א.

 15יום לפני מועד המסירה יחל הקבלן בשיתוף פעולה עם המפקח ,בבדיקות מוקדמות לקראת
מסירה בכל המקצועות.
 15ימים לפני מועד המסירה הנ"ל יגיש הקבלן תוכניות "לאחר ביצוע" למזמין.
המפקח ,המתכננים ובמידת הצורך המזמין ,יבדקו את כל חלקי העבודות ,כולל המערכות
מבחינת איכות ושלמות הביצוע ,בהשוואה למפורט בתוכניות ובמפרטים.

ב.

עם השלמת כל הליקויים והתיקונים הנדרשים ,והכנת המסמכים ,תיק מתקן ,תעודות
אחריות ותוכניות עדות כמפורט לעיל  ,יערך סיור קבלה סופית בנוכחות המתכננים ,המזמין
והמפקח.
עם השלמת כל הדרישות לעיל יהיה רשאי הקבלן להגיש את החשבון הסופי לבדיקה ולאישור
המזמין בהתאם לתנאי החוזה.
ג.

מודגש שנית כי תאריך השלמת העבודות ע"י הקבלן ייחשב היום בו נערך פרוטוקול
המסירה הסופית ,ללא הסתייגויות או סעיפים וחלקי עבודות שלא הושלמו ,כולל מסירת
המסמכים והתוכניות עדות וערבות הבדק.
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ד.

בהתאם להוראות המכרז והחוזה ,הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לבצע את כל הדרישות
לצורך השגת טופס  4ותעודת גמר ,הכל בהתאם לדרישת הרשויות ,כל זאת כתנאי לגמר
עבודתו ולאישור חשבון סופי.

 00.43הוראות כלליות
.1

כל האמור והמפורט במפרט המיוחד ובתנאים המיוחדים וביתר מסמכי המכרז יהיה כלול
במחירי היחידה ולא ישולם בנפרד אלא אם צוין במפורש אחרת .אזכורי משפטים ,כגון:
"המחיר כולל "...ו/או "ע"ח הקבלן" ו/או "כל העבודות יהיו כלולים במחירי היחידה" ו/או
"לא תשולם כל תוספת מחיר "...וכיו"ב ,באים כהדגשה ואין בהם לגרוע מהאמור לעיל.

.3

באחריות הקבלן ועל חשבונו למדוד מצב קיים והתאמת התכניות למצב הקיים ,כל זאת ללא
כל תביעה בגין אי התאמות מכל סוג שהוא.

.4

כל העבודות כוללות במחיר ביצוע בגבהים שונים ,בתוואי קשתי ,משופע ומעוגל בשטחים
קטנים וברצועות ,חיתוכים בתוואי קשתי ,מעוגל ובזויות שונות ,הכל בהתאם למתואר
בתכניות.

.5

כל העבודות יבוצעו ברמה הגבוהה ביותר תוך כדי השלמת פרטים נלווים וחסרים לעבודות
השונות ע"י הקבלן ועל חשבונו עד לקבלת מוצר מושלם ,הכל כלול במחירי היחידה השונים.

.6

ביצוע כל העבודות המתוארות בתוכניות ובכתב הכמויות ייעשה לשביעות רצון המנהל,
המפקח ,אדריכל והמזמין ,לרבות הצגת חומרי גמר לאישור האדריכל והמזמין ,פריטים
שונים ,אביזרים שונים בהתאם לדרישת האדריכל והמזמין וביצוע דוגמאות לכל סוג של
עבודה בהתאם לדרישות האדריכל והמזמין בטרם ביצוע עבודה כל שהיא ,הכל כלול במחירי
היחידה השונים ולא ישולם בנפרד.

.7

לא יוכל הקבלן לבצע עבודות שונות לפני אישור הדוגמא הן של החומר והן של המוצר שיוצר
כדוגמא על כל המרכיבים הנלווים.
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.8

מחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות כוללים את כל הדרוש לצורך ביצוע
מושלם של העבודה גם אם לא צוין במפורש ,אך נדרש ע"י האדריכל והמזמין ועל
הקבלן לקחת זאת בחשבון במחיריו ,כמו כן כוללים המחירים שבכתב הכמויות
את כל האמור בתכניות גם אם לא צוין במפורש בסעיף כלשהו.

.9

כל העבודות יבוצעו בהתאם ועפ"י הנחיית תקן ישראלי על כל חלקיו השונים
גם אם אינם רשומים במפרטים.
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נספח א' – אישור בדבר ניסיון קודם של קבלני משנה מוצעים
קבלן משנה מוצע לעבודות ______________________________ -
שם הפרויקט

תיאור הפרויקט

היקף כספי
(באלפי  ₪ללא
מע"מ)

שנת
השלמת
הביצוע

איש קשר לברורים

אנו מאשרים נכונות הפרטים המצוינים לעיל -
__________________________
_________________
שם וחתימת קבלן המשנה
תאריך
אני הח"מ _____________ עו"ד של _________ (להלן" :החברה") מאשר בזאת כי ה"ה
_______________ ן _________________ הינם מורשי החתימה של החברה ,חתמו בפנינו על מסמך
זה.
________________
(תאריך)

_________________
עו"ד
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מפרטים מיוחדים ואופני מדידה

מסמך ג'2

פרק  - 02עבודות בטון יצוק באתר
 02.01שלד המבנה
כל הבטונים מסוג ב 30-דרגות חשיפה  3לפי תקן  , 118פרט אם סומן אחרת בגוף הסעיף בכתב
הכמויות  .מחיר היחידה כולל גם שאיבת הבטון וכן התאמת תערובת הבטון לסוג המשאבה ולקבלת
פני בטון לפי האמור בסעיף . 02.02
 02.02בטון גלויים מוכנים לצבע
כל אלמנטי הבטון במבנה יהיו בגמר בטון גלוי באיכות גבוהה מוכנים לצבע.
הטפסות תהיינה מפלדה ,או דיקט בעובי  20מ"מ מצופה בפורמאיקה ,או טגו או כל חומר אחר
המאפשר קבלת פני בטון ישרים וחלקים ללא בועות אויר .הטפסות תהיינה במשטחים גדולים ככל
האפשר ,משוריות ,נקיות ומשומנות לפני היציקה .הרכבתן תעשה בצורה מסודרת ,בהמשכיות
רצופה ללא קפיצות אופקיות ואנכיות בין טפסה לטפסה .הקבלן יגיש תכניות ומבטים לסידור
הטפסות לאישור האדריכל .הטפסות יתלכדו בצורה מושלמת למשטח רצוף ואטום למניעת נזילת מי
מלט כלפי חוץ .לאחר פרוק הטפסות יתקבלו פני הבטון נקיים ,חלקים וישרים ,ללא בועות אויר,
ללא כיסי חצץ וללא בליטות וחריצים .אם יוצרו פסי בטון לאורך קוי החיבור בין חלקי התבניות,
הם יושחזו ויוחלקו מיד לאחר פירוק הטפסות.
על הקבלן להגיש לאישור אדריכל דוגמאות של שומרי מרחק להפרדה בין פלדת הזיון לבין הטפסות.
הקבלן יבצע על חשבונו דוגמא של קיר בטון בגמר בטון גלוי בשטח של  10מ"ר לאישור המנהל .
הבטון יהיה עם צמנט  CP – 300ללא אפר פחם .רטוט הבטון יהיה מבוקר ויעשה במרטטים
חיצוניים ובמרטטי מחט פנימיים.
חיפויי הטפסות מיועדים לשימוש מספר פעמים מוגבל שייקבע על ידי המנהל בתאום עם האדריכל.
אין לחזור ולהשתמש בחיפויים מעבר למספר הפעמים המאושר .תבניות פלדה ינוקו וילוטשו היטב
לפני כל יציקה עד לקבלת פני תבנית חלקים וחופשיים מחלודה .יש לבצע את היציקות מיד עם גמר
העמדת התבניות למניעת היווצרות חלודה או פגיעה אחרת בפני השטח של התבנית .לא תאושר
יציקה בתבנית שעמדה סגורה יותר מ 24 -שעות .התבנית תפורק ,תנוקה ותורכב שנית.

[]56
 02.03טפסות
א.

הקבלן יגיש לאישור המנהל והאדריכל את שיטת הטפסות בהן הוא מתכוון להשתמש ,הכל
בהתאם להנחיות שנתנו במפרט ובתוכניות לגמר פני הבטון ברכיבים השונים של המבנה.

ב.

הקבלן יתכנן את מערכת הטפסות ויגישה לאישור המנהל  .התכניות יכללו את סידור
הפלטות או הלוחות בתבניות ,את אמצעי הקשירה בין התבנית החיצונית לפנימית ,שומרי
המרחק ,נקזים וכל אלמנט אחר הנראה על פני הבטון .התכניות יראו את מקומות הפסקת
היציקה ואת האביזרים שיקבעו בתבניות כדי ליצר הפסקות אלו.

ג.

ד.

רק לאחר אישור המנהל רשאי הקבלן לבצע את הטפסות .האחריות לטיב הטפסות ,ולחזקן
יחולו על הקבלן בלבד גם אם המנהל נתן אישורו להן.
הקבלן יזמן את המהנדס לבדוק את הטפסות במקום יצורן ורק לאחר בדיקת המהנדס
ואישורו יותר לקבלן להביאן לאתר העבודות.
הקבלן יכין בטפסות את כל הדרוש לשילוב דלתות ,חלונות ,צנורות אוורור ,שרוולים,
אלמנטים טרומיים וכל פתחים ומעברים עבור המערכות השונות במיקום ע"פ המסומן
בתכניות .באם יידרש או יורשה לכך ע"י המהנדס או התכניות על הקבלן להרכיב אביזרים
ומוצרי עזר כגון :ברגים ,עוגנים ,שרוולים ,פלטות זיזיות הדרושים להתקנות השונות וכן
חורים ,פתחים ,שקעים הדרושים למעברים והתקנות כגון עבור חריצים ,כבלים ,צנורות
מוצרי גימור ,תעלות וכו' .לא ישולם לקבלן בנפרד תמורת הנ"ל ומחירם והתקנתם כלול
במחירי היחידה שבכתב הכמויות.

 02.04דיוק בעבודה
סיבולות
א.

דרגת הסיבולת הנדרשת ,אם לא צוין אחרת באחד מסמכי החוזה ,תהיה  6לפי טבלת
הדרגות בת"י ( 789חלק .)1

ב.

דרגת הסיבולת לטפסות פלדה תהיה  5לפי טבלת הדרגות בת"י ( 789חלק .)1
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ג.

דרגת הסיבולת הנדרשת לגבי בטונים חשופים ,תהיה  5לפי טבלת הדרגות הנ"ל.

ד.

הסטיה מותרת ,אם לא נכתב להלן אחרת ,תהיה מחצית ערך הסיבולת ,כמפורט לעיל
(לפלוס או למינוס).

 02.05פתחים ,מעברים ,חורים ,חריצים ,שרוולים ,אלמנטים מבוטנים וכו'
א.

על הקבלן לברר ולוודא את מיקומם המדויק של האלמנטים הטרומיים ,אפי מים ,אביזרים,
חריצים ,שרוולים ,פתחים ומעברים למערכות השונות כדי שיוכל לבצעם יחד עם יציקת
הבטונים.

ב.

לא תורשה חציבה בבטון .לצורך הברורים יהיה על הקבלן לבדוק וללמד על בורין את תוכניות
האדריכלות ,הקונסטרוקציה והמערכות האלקטרומכניות ולברר עם כל המתכננים וקבלני
המשנה למערכות הנמצאים באתר את כל ההכנות הנדרשות להם ובין היתר גם לבדוק את
התאמת תוכניות הבנין לתוכניות מערכות השרברבות ,הביוב ,החשמל ,המעליות ,מיזוג
האויר וכו'.
מודגש בזאת שאין זה מן ההכרח שכל הסידורים וההכנות יופיעו בתוכניות הקונסטרוקציה
או האדריכלות ויש לבדוק גם את תוכניות המערכות של המתכננים והקבלנים האחרים.
לפני יציקת הבטונים יכין הקבלן תוכניות של כל החורים ,השרוולים ,החריצים וכו' כדי
לעצבם מראש ויברר עם כל הנוגעים בדבר את כל הפרטים הקשורים בעבודתם כדי להכין
עבורם את הנדרש .עבור התקנת כל הנ"ל לא ישולם בנפרד לקבלן ומחירם כלול בהצעתו.

ג.

ד.

הקבלן יעסיק באתר מהנדס (שיאושר על ידי המנהל ) לצורך תאום המערכות ,החורים,
השרוולים וכל ההכנות הנדרשות .האינפורמציה הנ"ל תמצא בתוכניות השונות של האדריכל
הקונסטרוקטור והיועצים האחרים .הנ"ל יכין תכנית מפורטת של החורים ,השרוולים,
החריצים ,אפי מים וכל הקשור ביציקת הבטונים .התכנית תועבר לאישור המנהל לפני
הביצוע .מכל מ קום כל האחריות לתאום ריכוז והתקנת האינפורמציה הנ"ל היא על הקבלן
והנ"ל כלול במחיר הכללי של ההצעה.
סימון מקום הפתחים ,המעברים ,השרוולים וכו' באלמנטי הבטון השונים ייעשה ע"י מודד
מסומך של הקבלן.
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ה.

לצורך יצירת הפתחים ,יכין הקבלן תבניות מפח ו/או שרוולים מ P.V.C-המתאימים במדויק
לגדל הפתחים ,ויקבע אותם בתבניות כך שלא יזוזו בעת היציקה ולא יעוותו כתוצאה מלחץ
הבטון עליהם .כל אלה כלולים במחירי הצעתו ולא ישולם עבורם בנפרד.

 02.06כיסוי הברזל בבטון
כיסוי הברזל בבטון בסעיף זה מתייחס לעובי הבטון עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטון .העוביים
המזעריים של שכבת הבטון על הברזל יהיו כדלקמן (אלא אם נתנה הוראה אחרת במסמכי המכרז).
א.

 5ס"מ בכל רכיבי הבטון הנמצאים במגע עם קרקע.

יצירת הכיסוי הנדרש יעשה תוך שימוש באביזרי פלסטיק קשיח או שומרי מרחק מבטון .שומרי
המרחק לכל סוגי היציקות קירות ,תקרות וקורות טעונים אישור מוקדם של המנהל לגבי החומר
הכמות והצורה.
 02.08פלדת הזיון
א.

מוטות הזיון יהיו מוטות פלדה עגולים רגילים או פלדה מצולעת ,מסוג פ 500-רתיך או רשתות
מרותכות במקומות שיאושרו מראש .כמצוין בתוכניות שיתאימו לדרישות התקנים
הישראלי ים העדכניים ללא כל סטיות שהן .מוטות הפלדה שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו
ישרים בהחלט .קוטר המוטות יהיה מ  8 -מ"מ ועד  36מ"מ ובאורכים עד  24מ' לפי המסומן
בתכניות.

ב.

על הקבלן להקפיד במיוחד על מיקום מוטות הזיון המשמשים "קוצים" העולים מעל מפלס
התקרות.

ג.

המחירים כוללים הכנת רשימות ברזל מפורטות ע"י הקבלן שיוגשו לאשור ובדיקה לצורך
ההתחשבנות .על הקבלן לקחת בחשבון כי המזמין/המתכנן לא יספק רשימות ברזל בנפרד וכל
הנושא של הכנת הרשימות הוא באחריותו ועל חשבונו.

ד.

במידה ויהיה צורך בחיבור מוטות פלדה לזיון במקומות שונים מאלה המצוינים בתוכניות,
יהיה המרחק בין שני חיבורים טעון אישור המתכנן ובאופן כללי ייעשו תמיד חיבורים
לסירוגין.
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ה.

הארכת מוטות (בפרט המוטות בעלי הקוטר הגדול) תעשה ע"י מחברים מתאימים לכך.
המחברים כלולים במחירי הזיון.
לפי הוראות המתכנן ייעשו חיבורים גם באמצעות ריתוכים ובתנאי שהברזל רתיך ושחוזק
הריתוך למתיחה לא יהיה קטן מחוזק המוט ,והריתוך יעמוד גם בבדיקות כפיפה קרה.
כל עבודות הארכת הזיון ע"י ריתוך כלולות במחירי הזיון.

 02.09זיון ברשתות פלדה
המוטות והרשתות יתאימו לדרישות התקן הישראלי לרשתות פלדה מרותכות.
המוטות יהיו משוכים מברזל מצולע או מברזל משוך במתיחה קרה שלגביהם יחולו הדרישות דלהלן:
חוזק למשיכה  5900ק"ג/סמ"ר  -מינימום.
גבול נזילות  5000ק"ג/סמ"ר  -מינימום.
מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבלן ,מטיל המזמין על הקבלן את הכנת
תוכניות ההרכבה ופרטי הרשתות לפי ההוראות ונתונים שיתקבלו מאת המהנדס.
התוכניות יוגשו לאשור המתכנן לפני הביצוע .המתכנן שומר לעצמו הזכות לאשר התוכניות עד 3
שבועות ממועד ההגשה הסופית .על הנ"ל לא תשולם תוספת והוא כלול במחירי היחידה.
 02.10אופני מדידה ותכולת מחירים
מדידת עבודות בטון יצוק באתר תהיה בהתאם לפרק  0200.00של המפרט הכללי לעבודות בניה
למעט סעיפים שיפורטו להלן.
02.10.01

כללי
-

הסעיפים המפורטים בכתב הכמויות כוללים את כל הנדרש במפרט המיוחד.

-

עיבוד פני הבטונים בכל חלקי המבנה בגמר בטון גלוי מוכן לצבע כמפורט בסעיף
 02.02במפרט המיוחד כלול בסעיפים המופיעים בכתב הכמויות ,לרבות קיטום
פינות.

-

במידה וגמר פני הבטון לא יבוצע על פי דרישות המפרט המיוחד ולשביעות רצון
המנהל  ,יבצע הקבלן על חשבונו טיח באגר לקבלת פני בטון חלק מוכן לצבע.
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-

02.10.02

02.10.03

מחיר הבטונים כולל גם קיטום פינות של כל חלקי בטונים כפי שידרש ,וגם פינות
עגולות וגם פינות חדות .הכל כפי שיידרש בתוכניות.

ברזל לזיון הבטונים
-

מחירי הברזל לזיון הבטונים יהיו אחידים לכל הקטרים ,ארכים ,כפופים וכיו"ב.

-

לא תשולם תוספת עבור עיבוד כלשהוא של ברזל כגון :כיפופים ,פיגורות ,כפוף
ל"ציפורים" וכיו"ב.

-

מחירי היחידה לזיון לא ישתנו גם אם בתכניות העבודה המפורטות יסודר הברזל
במס' שכבות ובצפיפות גדולה.

-

לא תשולם תוספת עבור מוטות ברזל המשמשים ליצירת רווחים בין שכבות הזיון
בקורות ,תקרות ,קירות וכו'.

-

לא ישולם בנפרד עבור "ספסלים ,להנחת הזיון העליון בתקרות או בקורות.

-

לא תשולם תוספת עבור הכנת רשימות ברזל מפורטות.

-

פלדה דריכה תמדד בנפרד לפי טון הכולל את כל האביזרים הנלווים שרוולים
,עוגנים וכל אביזר אחר .

תמיכות ופיגומים זמניים
לא ישולם בנפרד עבור תמיכות ופיגומים המיועדים לתמיכת השלד וחלקיו באופן זמני בעת
ביצועו ולרבות ביצוע יסודות בקרקע עבור התמיכות ולרבות תמיכות זמניות לרכיבים
טרומיים למיניהם.
תמיכות ופיגומים אלו יתוכננו ע"י הקבלן ועל חשבונו .תכנונם יעשה בהתאם לנדרש בתכניות
ובהתאם לעומסים הנצברים על התמיכות והפיגומים.
כמו כן יתוכננו חיזוקים מתחת לתקרות ו/או קורות שחוזקן אינו מסוגל לשאת את העומס
של בניית חלקי שלד שמבוצע מעליהן .הקבלן יוודא מה העומסים המותרים להעמסת חלקי
המבנה השונים וידאג לא לחרוג מעבר להם הן בעומסים הניידים והן בעומסים הקבועים.
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02.10.04

פחיות ופרופילי פלדה
-

מדידת העבודות תהיה בהתאם לפרק  19שבמפרט הכללי.

-

מחיר פרופילי הפלדה ,פחיות ,פלטות לעיגון וכו' כולל אספקה ואת כל העבודות
הנדרשות להתקנתם כמפורט בתכניות ,ובכלל זה מבלי לפגוע בכל הוראות המפרט
הטכני גם את כל עבודות ההכנה הנדרשות בבטונים ,כדי לאפשר את קביעת רכיבי
הפלדה ואת מידות הריתוך או ההברגה הנדרשות.
רכיבי הפלדה ימדדו במשקלם התאורטי לפי המשקל הנומינלי  7.85גרם/סמ"ק.
לא ימדדו ברגים ואלמנטי קביעה אחרים למעט אם נכתב במפורש בכתב הכמויות.

-

גלוון וצבע ימדדו לפי המפורט בכתב הכמויות.
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פרק  07מתקני תברואה
07.1

תאור העבודה

במסגרת השלמת עבודות ביוב ותוספת משאבות ניקוז לגיבוי בתאי שאיבה לניקוז הממוקמים בקומת המרתף
ובחדר גנרציה יש לבצע את העבודות העיקריות הבאות:
 השלמת קו ביוב המגיע מאזור השער הדרומי של בית החולים וחיבורו לקו הביוב של מבנה הפגיה. תוספת גיבוי לתאי שאיבה לניקוז גשם באמצעות גלישה לקו ביוב קיים ו/או תוספת משאבה טבולה (לגיבוי)עם מצוף אינטגרלי שתותקן מעל המשאבה הקיימת בתא.
 -לאחר ביצוע העבודה יש לבצע הפעלות יזומות ולבדוק תקינות המערכות שבוצעו.

07.2

תנאים כלליים

07.2.1

רשימת מסמכים

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:
 המפרט הכללי הבין-משרדי פרקים.57 ,11 ,08 ,07 ,01 ,00 : תקן ישראלי .1205 הל"ת (הוראות למתקני תברואה). כתב כמויות. -תכניות.
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07.2.2

ביצוע העבודה

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לתכניות הנושאות חותמת "מאושר לביצוע".
התכניות הן אלה שנמסרו עם הצעת המחיר ואלה שימסרו לקראת הביצוע ובמהלך העבודה למטרת הבהרות,
הסברים ,השלמות ו/או שינויים .לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם עומדים בסתירה
להיקף
החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.
מודגש בזאת כי התכניות לביצוע עשויות להיות שונות (כגון סידור חדרים ,חלוקה פנימית ,סידור שונה ליחידות
השרותים ,העמדת ציוד ,פרטים וכו') וכי החומר להצעת המחיר הינו לצורך קביעת מחירי היחידה אשר אינם
משתנים בגין שינוי התכנון כל עוד נמסר לקבלן לפני הביצוע בפועל.
כל שרטוט שינויים שימסר לקבלן מבטל את כל הקודמים לו בנושא והקבלן יהא אחראי לכל פעולה שנעשתה
שלא בהתאם לשרטוט המעודכן לאחר שימסר לידיו.
לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים הקיימים ,לברר אפשרויות ביצוע
ולהגיש לאישור פרטי ביצוע .כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא עיכובים.
לפני תחילת ביצוע עבודות ביוב וניקוז על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים (שוחות ,קווים וכו') ,למדוד
בפועל על ידי מודד מוסמך את רום ההתחברות .המדידה תתבצע במועד שיאפשר ביצוע עבודות ללא עיכובים.
במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון
מהמתכנן.
במידה וקיימת אי התאמה בין נתוני השטח ונתוני התכנון (גובה מילוי ברצפה ,עובי קיר וכו') על הקבלן ליידע
מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון מהמתכנן.
המשך ביצוע כאשר קיימת אי התאמה יהא באחריות הקבלן וכל השינויים והתיקונים יהיו על חשבונו.עבודות
במרחב מוגן יעשו על-פי התקנות ,המפרטים ואישור פיקוד העורף.
יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח לכל הציוד המסופק ,גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים במפרט ,בתכניות או
בכתב הכמויות.
אין להתקין ציוד (מיכלים ,משאבות ,מחליפי חום ,לוחות פיקוד וכו') ישירות על הרצפה אלא על בסיס בטון
בגובה  10ס"מ מינימום שמידותיו מעט יותר גדולות מרגלי הציוד .הנחיה זו גורפת אלא אם צוין אחרת במפרט
המיוחד של הציוד.
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ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה ,טיפול ואחזקה.
ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן ,יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה.
העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה ,לקבלת מערכת מושלמת ופועלת ,גם אם לא מצא הדבר את ביטויו
בתכניות או במפרטים.
כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.

07.2.3

ביקורת העבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו
והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה וכמו כן רשאי לדרוש
בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו
אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני או הוראות התכנון.
המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבדוק את
אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה לפני כיסוייה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת  -רשאי המפקח להורות
להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה.
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07.2.4

מסירת המערכת

א.

עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות אשר בהן יצויינו
מספר הציוד ,פרטי הציוד ,כיווני זרימה וכו' .כן יכין הקבלן תכניות עדות ) (AS MADEלאלה שנמסרו
לו ואלה שהכין בעצמו .תכניות העדות תהיינה ממוחשבות (אוטוקד) .תכניות עדות של קווי צנרת תת
קרקעית כגון מים ,אספקות ,ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן על חשבונו באמצעות מודד
מוסמך.

ב.

הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות ,הציוד ,הברזים הצנרת וכו' .השילוט יהא עשוי סנדוויץ דו-
צדדי גרבופל .השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת (פליז או מגלוונת) או באמצעות ברגי קדמיום.
גודל מינימלי של השלטים  15X5ס"מ.
שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם שלט נוסף המותקן על
הקיר /מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את תפקיד הברז.
שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה .השילוט יבוצע בהדבקה ,במרחקים שלא יעלו על  3מ' וליד
כל תפנית או הסתעפות .השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור.

ג.

ד.

הקבלן יפעיל ,יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך שבעה ימים
לפחות והיא עובדת באופן תקין.
לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:
מערכת תכניות מושלמת ,המראה את הביצוע בפועל ,כולל עבודות נסתרות (כגון צנרת מתחת
)1
רצפת קומת קרקע ,מרתף) ,מיקום סופי של קבועות ,ציוד וכו' ,פרטי העבודות ותכניות מדידה
לאחר הביצוע של קווי הביוב והתיעול.
התכניות יבוצעו במערכת תיבם (אוטוקד) .הקבלן יקבל לצורך כך מדיה מגנטית עם תכנון המערכת
המקורית.
 )2תאור מפורט של הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו.
 )3הוראות הפעלה ותפעול ,הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת .הכל בשפה עברית.
רשימת ציוד ,מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ופרטי הספקים (שם ,כתובת
)4
וטלפון).
תעודות אחריות מספקים /יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין.
)5
תכנית ממוסגרת של סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר המכונות.
)6
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בשלב הראשון יוגש תיק לאישור המפקח .לאחר אישורו יסופקו  3תיקים מושלמים.
קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת ותנאי להגשת החשבון הסופי.
ה.

אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי ,בהתאם לתכניות ולמפרטים ,הוא יתן על כך אישור בכתב
לקבלן (תעודת השלמה) .במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפריעים לתפעול המתקן ,הם ירשמו בדו"ח
הקבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח.

ו.

הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן .על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להדריך האנשים כך
שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות באופן עצמאי.

ז.

כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.

07.2.5

מסירת המערכת

א.

עם סיום העבודה ולקראת מסירת המערכת יכין הקבלן סכמות מעודכנות של המערכות אשר בהן יצויינו
מספר הציוד ,פרטי הציוד ,כיווני זרימה וכו' .כן יכין הקבלן תכניות עדות ) (AS MADEלאלה שנמסרו
לו ואלה שהכין בעצמו .תכניות העדות תהיינה ממוחשבות (אוטוקד) .תכניות עדות של קווי צנרת תת
קרקעית כגון מים ,אספקות ,ביוב ותיעול יתבססו על מדידה שיערוך הקבלן על חשבונו באמצעות מודד
מוסמך.

ב.

הקבלן יכין שילוט מפורט לכל המשאבות ,הציוד ,הברזים הצנרת וכו' .השילוט יהא עשוי סנדוויץ דו-
צדדי גרבופל .השלטים יחוברו למקומם באמצעות שרשרת (פליז או מגלוונת) או באמצעות ברגי קדמיום.
גודל מינימלי של השלטים  15X5ס"מ.
שילוט של ברזים הנמצאים בחלל תקרה מונמכת יעשה הן על הברזים והן עם שלט נוסף המותקן על
הקיר /מתחת לתקרה בסמוך לברז ומצין את תפקיד הברז.
שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה .השילוט יבוצע בהדבקה ,במרחקים שלא יעלו על  3מ' וליד
כל תפנית או הסתעפות .השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור.

ג.

הקבלן יפעיל ,יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך שבעה ימים
לפחות והיא עובדת באופן תקין.
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ד.

לקראת המסירה יכין הקבלן תיק הכולל:
מערכת תכניות מושלמת ,המראה את הביצוע בפועל ,כולל עבודות נסתרות (כגון צנרת מתחת
)1
רצפת קומת קרקע ,מרתף) ,מיקום סופי של קבועות ,ציוד וכו' ,פרטי העבודות ותכניות מדידה
לאחר הביצוע של קווי הביוב והתיעול.
התכניות יבוצעו במערכת תיבם (אוטוקד) .הקבלן יקבל לצורך כך מדיה מגנטית עם תכנון המערכת
המקורית.
תאור מפורט של הפעלת המתקן ותאור פעולת כל אחת ממערכותיו.
)2
הוראות הפעלה ותפעול ,הוראות אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת .הכל בשפה עברית.
)3
רשימת ציוד ,מכשירים אביזרים וכו' לרבות רשימת חלפים מומלצת ופרטי הספקים (שם ,כתובת
)4
וטלפון).
תעודות אחריות מספקים /יצרנים כשהן רשומות על שם המזמין.
)5
תכנית ממוסגרת של סכמת המערכת תותקן על קיר בחדר המכונות.
)6
בשלב הראשון יוגש תיק לאישור המפקח .לאחר אישורו יסופקו  3תיקים מושלמים.
קבלת החומר האמור לעיל הינה תנאי לביצוע מסירת המערכת ותנאי להגשת החשבון הסופי.

ה.

ו.

ז.

אם יקבע המפקח כי המתקן גמור ופועל כראוי ,בהתאם לתכניות ולמפרטים ,הוא יתן על כך אישור בכתב
לקבלן (תעודת השלמה) .במידה ויתגלו ליקויים אשר אינם מפריעים לתפעול המתקן ,הם ירשמו בדו"ח
הקבלה והקבלן מתחייב לתקנם תוך פרק זמן שיקבע המפקח.
הקבלן ידריך את אנשי האחזקה בתפעול המתקן .על הקבלן לקחת בחשבון כי עליו להדריך האנשים כך
שיוכלו לבצע את כל הפעולות הדרושות באופן עצמאי.
כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.
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07.2.6

בטיחות

הקבלן ידאג לגידור ,שילוט ,תאורה ,הצבת תמיכות וכל שאר האמצעים הדרושים לשם קיום בטיחות מלאה
לעובדיו ,עובדים אחרים במקום ,אנשי המקום ,עוברי אורח וכו' ,הן בשעות העבודה וכן לאחריה ,וזאת בהתאם
לחוקי משרד העבודה ,חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.
מנהל העבודה של הקבלן יהיה בעל רשיון של ממונה בטיחות בתוקף.
לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות.
עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.

07.2.7

ציוד וחומרים

כל הצנרת ,הספחים ,האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של המפקח לפני אספקתם.
לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור .רמת פרוט החומר הטכני תקבע על ידי המפקח.
ציוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתב הכמויות.
כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות (כגון סוללות של יצרנים שונים "חמת"" ,מדגל" ,משאבות של
יצרנים שונים וכו') יכול המזמין להחליט במהלך הביצוע באיזו חלופה לבחור או שיוכל לשלב בין החלופות.
מודגש בזאת כי צנרת ,ציוד ,אביזרים ,חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי שהינם מוכרים ,בעלי תו תקן ישראלי או
שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים ממדינות אלו והם נושאים תו תקן מארץ
היצור שלהם ,כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם בארץ במשך  3שנים לפחות וכי הספק הינו מנוסה
ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד.
מודגש כי כל הצנרת ,הציוד ,האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה ושימוש סניטרי
אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי .5452
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07.2.8

התחברויות למערכות קיימות

מאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות לקווי צנרת פעילים קיימים ישולם בנפרד עבור כל פעולת
התחברות (אם להתקנת ברז בקו פעיל קיים או לחיבור קו חדש או הסתעפות מקו פעיל קיים) ,זאת באם מופיע
סעיף נפרד לכך בכתב הכמויות .במידה ולא מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור /האביזר.
התחברות לקווי צנרת לא פעילים (קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או קווי שפכים וניקוז ללא זרימה)
כלולה במחירי היחידה של הצנרת.
מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור ,ניתוק ,הפסקה או הפעלה ללא תאום מוקדם וליווי צמוד של
נציג המזמין ,המפקח ו/או נציגי הרשויות המוסמכות בזמן ביצוע העבודה המסוימת.
כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:
א.
ב.
ג.

תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין (מנהל האחזקה ,מהנדס וכו').
קבלת אישור מוקדם בכתב.
ביצוע עבודת הניתוק /חיבור וכו' רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח.

ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.
בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:
 כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום. צנרת החיבור מוכנה. -צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.
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07.2.9

מחירים

הכמויות
א.
הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באומדן בלבד .המזמין רשאי לשנות ללא הגבלה את
הכמויות
על ידי הגדלה ,הקטנה או ביטול סעיפים ,בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות .התשלום יהא בהתאם למדידה
הסופית של העבודות שבוצעו למעשה ,בהתאם לשיטות המדידה המפורטות ועל פי מחירי היחידה.
ב.

עבודות נוספות/חריגות
עבודה נוספת/חריגה ,שאינה מופיעה בתכניות ושאינה מפורטת במפרט ו/או בכתב הכמויות החוזי ,ואשר
דומה לעבודות המופיעות בסעיפי כתבי הכמויות ,יילקח מחירה כ"פרורטה" לסעיפי כתב הכמויות.
עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדוד ו/או לקבוע את מחירה על בסיס סעיף דומה בכתב הכמויות
תשולם על פי מחירון דקל מעודכן (בסיסי ,ללא מקדמים) ובהפחתה של .10%
עבודה שאין עבורה סעיף מתאים במחירון דקל תשולם על פי מחירון מעודכן של מאגר מחירי שיפוצים
ותחזוקה של דקל ,ללא מקדמים ,ובהפחתה של .15%
במידה ולא נמצא סעיף מתאים באחד המחירונים יערך ניתוח מחירים ,אשר יאושר על ידי המפקח.
קביעת המפקח הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
אי הסכמה באשר למחיר לא תהווה עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה או לעכב את ביצועה.

ג.

חלופות
כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים (לדוגמא סוגי צנרת או מדגמים שונים)
באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.

ד.

תוקף המחירים
מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המפורטים להלן:
בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים.
.1
בשל שינויים והשלמות בתכניות בין תכניות הצעת המחיר ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים
.2
לחול שינויים בכמויות של האביזרים וחומרי העזר (ספחים ,אביזרי צנרת ,אמצעי חיבור,תמיכות,
חומרי אטימה וכו') אשר אינם נמדדים בנפרד.
בשל הארכת לוח הזמנים לביצוע ,על פי החלטת המזמין.
.3
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ה.

מחירים לסעיפים זהים
כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמויות ,ומחירם אינו זהה בכל הפרקים ,המחיר
עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן יציע.

ו.

עבודות רג'י
עבודות אשר לא פורטו במסמכי החוזה ואשר עשויות להדרש במהלך ביצוע העבודה (כגון הרכבת ציוד
שלא תוכנן מראש וכו') ,תבוצענה ברג'י בהתאם להחלטת המפקח.
התשלום עבור עבודות אלה יהא בהתאם לשעות עבודה של הפועלים ,לסוגיהם השונים ,שיעסקו בביצוע
העבודות וזאת בתנאי שעבודות אלה תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח.
המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר העבודה של הפועלים ,את כל הכלים והחומרים הנדרשים,
הוצאות נסיעה ,הוצאות ניהול העבודה ,הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן.
מחיר שעות רג'י כולל עבודה בכל שעות היממה והלילה.

ז.

רכישת חומרים וציוד
רכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן ידרש לרכשם ,ישולמו בהתאם לחשבונות
הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת  12%כהוצאות טיפול ,הובלה ,העמסה ופריקה ,אחריות לתקופה הנדרשת
בחוזה וכל הוצאה אחרת הקשורה באספקת המוצר למקומו ,אחריות למוצר ורווח הקבלן.

 07.2.10אופני מדידה
אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד
א.
מתייחסים
לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות ,אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת .כאשר אופן המדידה
ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות ,תהא להגדרה זו עדיפות ,אם ובמידה ויש שוני או
סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.
ב.

ג.

תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד .רואים את מחירי
היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי העזר וכל הדרוש
לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד .מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון בפרק זה ו/או
בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.
במקרה של שוני בין הנתונים במפרט ,התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החמור יותר טכנית.
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ד.

שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ,ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה נתונה.
המינימום הדרוש.

ה.

לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על

ו.

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט.

ז.

על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה .יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן ,אשר מונעות
את בדיקת המדידות.

ח.

המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה לו וזאת
ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.

ט.

המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים הקיימים במתחם
העבודה או צורת פעולתו.

י.

סעיפי מכלול שונים (כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת) כולל את כל הנדרש
על פי הגדרת הסעיף ,על פי המופיע בתכנית/סכמה ,ההתחברויות ,ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה
מושלמים על פי הגדרת המכלול.

יא.

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים ,בתכניות ובמפרט המיוחד
לקבלת מוצר מושלם.
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07.3

מפרט טכני מיוחד

07.3.1

עבודות עפר

באזור המתקן עוברים קווי צנרת (מים ,כיבוי ,ביוב ,תיעול ,גז וכו') וקווי חשמל ,תקשורת וכו' תת
א.
קרקעיים.
על הקבלן לברר את מיקום הקווים ולסמן אותם בשטח לפני תחילת עבודות החפירה על מנת שלא לגרום
נזקים לקווים אלה.
חפירה ו/או חציבה בכל סוגי הקרקע תבוצע בחפירת ידיים .שילוב כלים יעשה רק כאשר הדבר אפשרי.
אישור חפירה בכלים מכניים אינו פוטר את הקבלן מאחריות מלאה לשלמותם של מתקנים על ותת
קרקעיים.
ב.

על הקבלן מוטלת אחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות
באתר על פי החוקים והתקנות .לצורך כך עליו לבצע דיפונים ,כלונסאות ,חפירה בשיפוע וכל דרך אחרת
מאושרת למניעת מפולות .עבודות אלו כלולות במחירי היחידה.

ג.

אין להרוס או לפתוח כבישים ומדרכות ללא קבלת אישור המפקח .פתיחת הכבישים תעשה ברוחב
מינימלי הדרוש .הפתיחה על-ידי ניסור .החזרת הכביש לקדמותו על כל שכבותיו תוך הקפדה על החיבור
בין הקיים והחדש .שכבת המסעה מאספלט תהא בעובי  8ס"מ (דרישת מינימום) .התאום עם הרשויות
במקרה של עבודות בשטח ציבורי יבוצע על ידי הקבלן והוא כלול במחירי היחידה.

ד.

מדרכות יוחזרו למצבן המקורי .באם השטח מרוצף ניתן להשתמש בחומר שפורק וזאת במידה ולא נפגע.

ה.

מודגש במיוחד כי במקומות בהם נעשות חפירות לצנרת באזורים המיועדים לכבישים ,רחבות מדרכות
וכו' יש להקפיד באופן מיוחד על מילוי חוזר של מצע סוג א' בשכבות של  20ס"מ ,תוך הידוק מכני
והרטבה עד קבלת "הידוק מבוקר" כמפורט בפרק  01למפרט הכללי .שיעור ההידוק יהא .98%

ו.

לאחר גמר עבודות המילוי וכיסוי הצנרת ,עודפי החפירה יסולקו אל מחוץ לשטח ,לאתר מאושר על-ידי
הרשויות המוסמכות.

ז.

מילוי חוזר של  30ס"מ הראשונים מעל הצינורות ,יעשה בעבודת ידיים .תוך שימוש באדמה נקיה
מאבנים ,גושים ,חומר אורגני וכו' ההידוק יעשה בשכבות ,תוך שימוש במהדק יד והרטבה במים.
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השלמת המילוי תעשה עם מצע סוג א' ,מהודק בשכבות שלא יעלו על  20ס"מ עד לקבלת צפיפות של .98%
ח.

במידה והידוק מתחת ,מסביב ומעל הצנרת לא מתאפשר באופן משביע רצון יש לבצע מילוי באמצעות
בטון דליל  CLFMמסביב .כאשר הצינור הוא מפלסטיק יש ראשית כל לעגן אותו ולמלא במים בכדי
שבעת ביצוע מילוי הבטון סביב הצינור לא יזוז ולא יפגע .עטיפת בטון זו כלולה במחיר הצנרת.

ט.

בגמר העבודה יכין הקבלן באמצעות מודד תכנית מדידה לאחר ביצוע ובה סימון התוואי ,קוטר ועומק הקווים
והשוחות וכל פרטי הביצוע.

י.

אחריות כנגד שקיעת כבישים ,מדרכות וכו' שנחפרו על-ידי הקבלן היא למשך שנתיים.

יא.

אופני מדידה
עבודות העפר יכללו את עבודות החפירה ,החציבה ,המילוי ,ההידוק ,סילוק העודפים והכנת תכנית המדידה
לאחר הביצוע .כל עבודות העפר כפי שפורטו במפרט זה ובפרקים  01ו 57 -של המפרט הכללי כלולות
במחירי היחידה של הצנרת ,שוחות וכו' .אלא אם פורטו בנפרד בכתב הכמויות.
שימוש או אי שימוש בכלים מכניים לא משנה את מחירי היחידה.

07.3.2

צנרת סניקה מצינור מגולוון

א .צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול  40לפי ת.י ,593 .מחוברים בהברגות עד קוטר "( 2כולל)
ובריתוכים בקוטר " 3ומעלה.
ב.

ריתוך צנרת יעשה תוך שימוש באלקטרודה מתאימה.

ג.

צינורות סמויים (בקירות ,במילוי) וצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי חרושתי תלת-שכבתי מפוליאתילן שחול
תוצרת  APC GALתוצרת "אברות" או שווה ערך.

ד.

צינורות במילוי יהיו עם עטיפת בטון ,יצוק בין סרגלים ,בהתאם לפרט.

ה .צינורות בקרקע יהיו מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גובה  10ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה בה הצינור יוצא
מהקרקע .באזור החיבורים יש להשלים הגנה באמצעות סרט מתכווץ בהתאם להוראות היצרן.
ו.

כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת (הנחושת בהמשך הזרימה) יש להתקין אביזרי חיוץ
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תקניים.
ז.

הצינורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול  15ס"מ מסביב.

ח .תבוצע בדיקת לחץ של  12אטמ' במשך לפחות  15דקות.
במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ.
ביצוע הבדיקה בהתאם לת.י 1205.6 .נפסח ג' ,סעיף ג.1-

07.3.3

משאבת ניקוז (למי גשם)

משאבת הניקוז מיועדת להיות מותקנת בתוך תא תת קרקעי על הקיר מעל המשאבה הקיימת.
המשאבה מיועדת לגיבוי למשאבה הקיימת בתא.
נתונים:
משאבה ניידת להתקנה חופשית
נירוסטה.
חומר מבנה:
חד פאזי עם מצוף הפעלה אינטגרלי.
מנוע:
נתוני עבודה :ספיקה 4 :מק"ש.
עומד 8 :מ' מים.
רשת הגנה מכניסת לכלוך 10 :מ"מ.
".1.5
קוטר סניקה:
אביזרים:
 צינור סניקה גמיש עשוי  PVCמחוזק ,אורך כ 1 -מ' ,מחובר למשאבה ועם חיבור מהיר .OPW חיבור נגדי על הצינור הקשיח אליו מתחבר הצינור הגמיש. שרשרת מגולוונת עם תפס על פתח הכניסה.מנוע:
 חד פאזי. כבל חיבור עד לוח ההזנה בסמוך (מעבר בשרוול חשמל קיים).התקנה:
המשאבה מותקנת על קיר תא השאיבה עם תושבת מנירוסטה מעל המשאבה הקיימת.
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מדידה:
יחידה מושלמת כולל קו סניקה גמיש ,חיבורים מהירים ,חיבור ללוח ותושבת מנירוסטה למשאבה.
המשאבה תוצרת."GRUNDFOS" , "JUNG" , "LOWARA" :

07.3.4

צנרת פי.וי.סי .לביוב ותיעול

א.

צנרת מ-פי.וי.סי .קשיח לביוב ותיעול תת קרקעי תהא צינור פי.וי.סי .קשיח לפי ת.י 884 .מסוג "עבה"
(קשיחות טבעתית .(SN-8

ב.

חיבור הצנרת מסוג שקע-תקע וגומייה אוטמת .טבעת האטימה תסופק על ידי יצרן הצנרת.
טבעות האטימה עשויות מחומר אלסטומרי סינטטי ולא מפלסטיק.

ג.
אשר

הצנרת תסופק עם תעודות אישור ממכון התקנים .הצינורות ,חומרי האטימה והאביזרים יהיו מיצרן
מערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי ת.י .ו.ISO-9002 -

ד.

התקנת הצנרת על פי התקנים הרלוונטיים ובהתאם להוראות היצרנים.

ה.

בכדי להבטיח שיפוע אחיד ונכון יש להקפיד כי הצנרת תסופק במוטות ישרים ללא עיוות ,תותקן באופן
מקצועי ותעוגן במקום לפני העטיפה והמילוי החוזר.
עם סיום ההנחה יש לבדוק באמצעות  PIPE LASERאת אחידות השיפוע ואת ערכו.

לאחר המילוי החוזר תערך בדיקה חוזרת .במידה ונוצרה סטיה מהמתוכנן מעל  ± 0.5ס"מ יש
לתקן/לבצע
שנית.
ו.

כניסות לתאי ביקורת באמצעות אביזרים מתאימים.

ז.

הצנרת מונחת בקרקע עם עטיפת חול  10ס"מ מסביב.

ח.

בדיקת לחץ תבוצע בהתאם להל"ת ובהתאם לת.י 1205.6 .נספח ג' ,סעיף ג.3 -
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07.3.5

תאי בקורת

א .תאי בקורת יהיו מחוליות טרומיות לפי ת.י.658 .
התאים עשויים עם תחתית ודופן מיציקה מונוליטית עד גובה  30ס"מ לפחות מעל פני צינור הכניסה ועם
פתחים קדוחים ותחתית מעובדת עם תעלות זרימה ,או שיהיו תאים משולבים עם חלק פנימי תחתון
מפוליאתילן וחיצוני מבטון טרומי עם תעלות
זרימה מובנות וכניסות ויציאות מוכנות לחיבור צנרת .הכל כמצוין בתכניות או בכתב הכמויות.
ב.

התקרות והמכסים יהיו טרומיים ,טיפוס ב.ב .לפי תקן  )EN-124 1994( 489כדלקמן:
 במקומות ללא תנועת רכב (גינון ,מדרכה ,מבנה חניה)  -טיפוס .B -125 -במקומות עם תנועת רכב (חניה ,כביש וכו')  -טיפוס .D -400

ג.

האטימה בין החוליות וכן בין התקרה והחוליה העליונה באמצעות אטם אלסטי על בסיס ביטומני
"איטופלסט" מתוצרת וולפמן.

ד.

באזורי גינון יהיו התאים בגובה  10ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים ,או לפי הנחיות אדריכל הפיתוח או
המפקח.

ה .תאים במשטחים (אספלט ,ריצוף ,בטון ,גרנוליט וכו') יהא עם תקרה בעומק כ 20 -ס"מ מפני השטח ועם
פקק ומסגרת מרובעת עשויים מיציקה ,מותאמים לעומס ונושאים עליהם הטבעה המציינת את סוג התא
והעומס המותר (ביוב ,תיעול וכו').
ו .תאים מתחת רצפות בטון ,בתוך תחום הבנין כגון בקומות מרתף וכו' ,יהיו תאים טרומיים מוכנים (רצפה
וקירות) עם תקרה טרומית מתחת רצפת הבטון כאשר הפקק והמסגרת יצוקים במשטח הבטון וגימור
הפקק
זהה לגימור הבטון .מתחת רצפת התא יש לבצע בסיס מבטון מזוין ב 30 -הקשור אל עטיפת הבטון של
הצנרת ואל רצפת הבטון.
החיבור אל הרצפה והאיטום ביניהן עפ"י הצורך יהא בהתאם להוראות הקונסטרוקטור ו/או יועץ האיטום.
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ז.

הנחיות לקוטר התאים כפונקציה של עומקם (אם לא צויין אחרת בתכניות) יהיו כדלקמן:
קוטר  60עד עומק  80ס"מ ,פתח  50ס"מ.
קוטר  80עד עומק  125ס"מ ,פתח  60ס"מ.
קוטר  100או מלבני  100X80עד עומק  250ס"מ ,פתח  60ס"מ.
קוטר  125או מלבני  120X100מעל עומק  250ס"מ ,פתח  60ס"מ.

ח .חיבור הצינור לתא באמצעות מחבר שוחה מתאים "איטוביב" תוצרת וולפמן או מופת חדירה מיוחדת
עשויה פי.וי.סי.
ט .תאים בקוטר  100ו 125 -ס"מ ומעלה יהיו עם חוליה קונית עליונה.
י.

ביטול שוחות ביקורת
ביטול שוחת ביקורת יכול להתבצע בשני אופנים :
 )1פרוק כל השוחה .סתימת הצנרת הנכנסת ויוצאת על ידי בטון ,מילוי חוזר של חול תוך הידוק
והרטבה והתאמה לפני השטח הקיים (תיקון אספלט ,בטון ,ריצוף ,אדמה ,דשא וכו').
 )2סתימת הצנרת הנכנסת ויוצאת לשוחה על ידי בטון ,מילוי השוחה בחול תוך הידוק והרטבה ,פרוק
 50ס"מ עליונים (חוליות תקרה ופקק) והתאמה לפני השטח הקיים כפי שתואר בסעיף הקודם.

יא .חידוש שוחת ביקורת והתאמה לשטח
חידוש שוחה בחלקה העליון והתאמתה לפיתוח קיים או חדש יכלול פרוק החלק העליון ,התאמה לגובה,
השלמת חוליה ,תקרה ופקק בהתאם לפיתוח המתוכנן.
יב .מפלים יעשו לפי הנחיות הבאות:
עד הפרש  40ס"מ :על ידי עיבוד הקרקעית (כלול במחיר התא).
מפל פנימי או חיצוני כמצוין בתכנית (משולם בנפרד).
מעל  40ס"מ:
יג .תאי בקורת לניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תאי הביוב ,אך לא יעשו בתוכם תעלות זרימה.
יד .בגמר העבודה יש לבצע מדידה של מערכת הביוב והתיעול כבסיס להכנת תכנית "כפי שבוצע".
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טו .מדידה:
מחיר תאי הביקורת כולל בסיס ,חוליות ,תקרות בהתאם לעומס הדרוש ,מכסים ,אביזרים מיוחדים
לכניסת צנרת הביוב /תיעול לתוך התא ,מדידה בגמר הביצוע ,קומפלט.
שוחות הפלסטיק ,במידה וצוינו בכתב הכמויות ,תמדדנה כזהות לשוחות הטרומיות מבטון.
ביטול שוחות והתאמת שוחות כולל את כל המצויין במפרט והתאמה מוחלטת לפני השטח.
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פרק  :19עבודות מסגרות חרש
בהתייחס לסעיפים המתאימים במפרט הכללי להלן מספר הערות הכלולות במחירי הסעיפים השונים:
19003

תכנון תוכניות העבודה המפורטות לקונסטרוקצית הפלדה חלה על הקבלן .התוכניות יוגש
ויאושרו ע"י המהנדס המתכנן של הבניין.

 19006לא יורשה לקבלן לבצע חיבורים בריתוך באתר אלא באישור מוקדם של המהנדס.
 19025סיבולת תהיה לפי האמור בת"י 622
 190372בדיקות הריתוכים יעשו ע"י מעבדה מוסמכת בכמות  100% :מריתוכי קצה מול קצה 10% ,
מריתוכי פינה  .במידה ויתקבלו תוצאות שליליות יתקן הקבלן את הפגמים ויבצע בדיקות
חוזרות עד לקבלת תוצאות חיוביות /בכל הריתוכים תהיה חדירה מלאה; .בכל הריתוכים
יחש לבצע פאזות להבטחת החדריה המלאה  .ראה מפרט ריתוכים בהמשך .
19040

הקונסטרוקציה תהיה מגולוונת בגילוון חם  80מיקרון.

– 190522
מערכת צבע לפלדה מגולוונת :
 .1יש לנקות את המשטח משומנים ,אבק וזיהומים אחרים באמצעות דטרגנטים .יש לוודא כי
הריתוכים מלאים ונקיים מנתזי ריתוך ושלקה  .יש לבצע שטיפה במים נקיים להסרת שאריות
מלחים ולמלחי אבץ על הגליוון.
 .2יש לבצע שטיפה אברזיבית קלה או שיוף מכאני/ידני באמצעות בד שמיר או ניר לטש עד הורדת
הברק מהגילוון וקבלת חיספוס.
 .3במקומות שבהם נפגע הגילוון ובריתוכים יש לצבוע בהברשה של אוניקוט עשיר אבץ על מנת
לשמור על רצף הגילוון  .יש לוודא חפיפה של  5ס"מ של הצבע על הגילוון.
 .4שכבה ראשונה :צבע יסוד אפוקסי  -55HBשכבה בעובי  60מיקרון.
 .5שכבה שניה – צבע אפוקסי פוליאמיד –אפוקסיכל מיו -שכבה של  110מיקרון יבש.
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 .6שכבה שלישית – צבע עליון פולאוריתן אליפטי  ,אוניספיד (בגוון והברק בנדקרש ,בעובי 60
מיקרון יבש.

 – 19062על הקבלן להכין תוכנית הקמה לקונסטרוקציה לאישור מנהל הפרויקט
 – 1900.00אופני מדידה – מדידת הקונסטרוקציה תהיה לפי אלטרנטיבה א'
 – 1900.02בניגוד לאמור בסעיף קטן ג ,ימדדו כל הברגים במשקל הפלדה לרבות הברגים לחיבור
לאלמנטי בטון.
צביעת הקונסטרוקציה תמדד בנפרד לפי טון הפלדה שנצבעה ובכפוף לצורת המדידה לפי סעיף
1900.02
 – 1900.07חספוס הגילוון לפני הצביעה לא ימדד בנפרד והוא חלק ממחיר הצביעה.

[]82

מפרט איכות לריתוך
 .1הגדרות
א.

המפקח – מפקח ריתוך מוסמך מטעם לשכת המהנדסים הישראלי או שווה ערך בינלאומי

ב.

קבלן – הקבלן שמבצע עבודות הריתוך

ג.

תקן – התקן הראשי לפרויקט הינו התקן הישראלי ת"י  )1998( 1225אשר מפנה
לצורך הסמכת תהליכי ריתוך לת"י  ,1032-2והסמכת רתכים לת"י  .127-1יתקבלו
גם הסמכות לפי התקן האמריקאי AWS D1.1

ד.

כמו-כן יחייבו המפרטים ,השרטוטים והנספחים השונים שיצורפו למכרז.

ה.

בל"ה – (בדיקות לא הורסות) רק מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

 .2שרטוטים
א.

רק שרטוטים "מאושרים לביצוע" יהיו באולם הייצור ובאתר.

ב.

בשרטוטים יופיעו כל המידע הנחוץ על מנת לבצע חיתוך ,הרכבה ,ריתוך ,ובדיקות.

 .3הסמכת רתכים ותהליכי ריתוך
א.

לפני תחילת כל עבודת ריתוך ,הקבלן יציג בפני המפקח מפרט תהליך ריתוך רשום ) (WPSבה כל
הפרטים לגבי שיטת הריתוך שבכוונתו להשתמש.

ב.

מלווה למפרט יהיה דוח הסמכת התהליך ) (PQRהמוכיח שהתהליך הריתוך יתאים לפלדה
מבחינת חוזק .דוח הסמכת תהליך שמבוסס על תקן  AWSיחשב כמתאים בתנאי שאין שינוי
במשתנים המהותיים .כל מבחן רתך יפוקח ויאושר ע"י מפקח ריתוך מוסמך.

ג.

כל עובד שיעסוק בריתוך יהיה רתך מוסמך בעל תעודת הסמכה מטעם הקבלן  .החברה אחראית
לכך שתחום ההסמכה מכסה את האופי של העבודה ושההסמכה בתוקף.

ד.

למפקח שמורה הזכות לבחון כל רתך לפני שיורשה לגשת לריתוך .על הקבלן מוטלת האחריות
להסמיך את רתכיו ,בהתאם לדרישות התקן ,לפני תחילת העבודה במועד מתאים כך שתהליך
ההסמכה לא יהיה סיבה לעיקוב תחילת העבודה .
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 .4חומרים
א.

החומרים לייצור יהיו לפי הדרישות המפורטות בשרטוטים ובמפרטי העבודה
הספיציפיים.

ב.

כל החומרים יהיו מזוהים ומאושרים ע"י מבקר טיב של הקבלן והמפקח .זיהוי
החומר יישמר על כל חלקיו לאחר חיתוך.

ג.

פחים יאוחסנו כך שכל סוג חומר יאוחסן בנפרד.

 .5טיפול בחומרי ריתוך
א.

אלקטרודות  E-7018יש לייבש בתנור לפני השימוש ולהחזיקן בתנאים יבשים בהתאם לדרישות
התקן ולפי ההמלצות הכ תובות של יצרן האלקטרודות .אלקטרודות באריזות ווקוום ניתן
להשתמש ללא חימום קדם .רק אלקטרודות מאושרות ע"י המפקח יורשו לשימוש.

ב.

תיל ריתוך רציף יאוחסן לאחר כל יום עבודה במקום יבש או אטוף ניילון .רק תיל מאושר ע"י
המפקח יורשו לשימוש.

 .6פעולות מסגרות
א.

סימון החלקים לחיתוך יעשה תוך שימוש בכלי מדידה או שבלונות מתאימות.

ב.

חיתוך האלמנטים יבוצע תוך שימוש במספריים ,גילוטינה ,משור ,דיסקית חיתוך -מערכת פלסמה
או מבער גז לחיתוך.

ג.

בכל מקום בו ניתן הדבר יש לבצע קידוח דרך שבלונות שיבטיחו את המיקום הרצוי .במקרה של
חורים בודדים יבוצע סימון יחיד למיקום החור .קידוח חורים יבוצע תוך שימוש במקדחה או
מכונת ניקוב כאשר עובי החומר אינו גדול מקוטר החור ועוד  3מ"מ .אסור לנקב פח מעל  12מ"מ
עובי .לא יבוצע ניקוב חורים ע"י מבער חיתוך גזי.

ד.

לוחות בסיס בעמודים מרכזיים הנמצאים במגע לחץ חייבים לעבור עיבוד בכרסום ,ניסור ,או
אמצעי מתאים אחר לצורך קבלת משטחי מגע ישרים.
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 .7פאזות לריתוך
א.

הכנת פאזות לריתוך תבוצע תוך שימוש בהשחזה ,כרסום ,או מבער גז או אף שילוב של שתי שיטות.
הפאזות יוכנו במידות שיוכתבו בשרטוט.

ב.

הקצוות לריתוך ינוקו בקפדנות מעבר לתחום הריתוך .הניקוי יכלול הסרת חלודה ,שמנים ,צבע,
ולכלוך ויבוצע במברשת ,השחזה ,או ממיס תאים.

 .8תפיסה ודפינה לריתוך
א.

החלקים לריתוך יוכנו באופן שיבטיח את המרווחים הנדרשים לריתוך או הצמדת החלקים כאשר
תידרש וכן סטייה מינימלית בין החלקים ,זוויות ,או המשכיות .דפינת החלקים תבוצע במתקנים
מתאימים או ע"י ריתוך חיזוקים זמניים (פיקים) .חיזוקים זמניים ירותכו ע"פ מפרט תהליך ריתוך
וע"י רתכים מוסמכים.

ב.

הארכה של פרופילים  Hיש לבצע עם שחרור קצוות על מנת לאפשר ריתוך מלא ושלם.
כאשר אין פלטות גיבוי על הריתוכים יש לרתך בחדירה מלאה ולבדוק את הריתכים
ע"י רדיוגרפיה.
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 .9חימום מוקדם
א.

חימום מוקדם יבוצע לפי ההנחיות בסעיף זה אלא אם תופענה הוראות מיוחדות.

ב.

אין לבצע ריתוך כאשר הטמפרטורה מתחת ל  .10º C -במקרים אלה יש לבצע חימום מוקדם ל –
.50º C

ג.

עבור פלדה בעובי מעל  19מ"מ יש לבצע חימום מוקדם לטמפרטורה  100מ"צ לפני ריתוך ולשמור
על הטמפרטורה כל מהלך הריתוך.

ד.

חימום מוקדם יש לבצע למרחק של עד כ –  75מ"מ לכל צד של הריתוך.

ה.

חימום מוקדם יבוצע במבער גז ידני עם להבת פרופן רכה.

ו .בדיקת הטמפרטורה תבוצע תוך שימוש בגיר תרמי מתאים ) ,(Tempilstickאו פירומטר על אקדח
לייזר מכויל.

 .10ריתוך
א.

כל עבודת הריתוך יבוצע ע"י רתכים מוסמכים .כל רתך יועסק רק בתחום הסמכתו.
הריתוך יבוצע ע"פ נוהלי ריתוך מוסמכים שאושרו לעבודה.

ב.

בין תפרי ריתוך יש לנקות בהקפדה ולהסיר סיגים (שלקה) ,ופגמים תוך שימוש פטיש
מיוחד ,איזמל ,מברשת פלדה ,או משחזת.

ג.

במקרה של ריתוך השקה דו צדדי עם חדירה מלאה ,יש לבצע ניקוי שורש בצד הנגדי
תוך שימוש בקשת פחם אוויר ) ,(Arc-Airאו משחזת ,או שניהם .הניקוי יבוצע עד
להסרת כל פגמי השורש ולקבלת מתכת נקיה.

ד.

הצתות קשת יבוצעו בתוך פאזות הריתוך או באזור הריתוך ובשום אופן לא לא על
גבי החלקים מחוץ לריתוך .הצתות קשת מחוץ לריתוך יוסרו בהשחזה.

ה.

במהלך הריתוך יש להימנע מפגמי ריתוך ולהקפיד על מידות הריתוכים והפרופיל.
בריתוכי השקה יש לדאוג שתפיחת הריתוך תתמזג בהדרגה עם החומר הבסיס ללא
פינות חדות ,קעקועים ,או חפיות קרות.

ו.

עם השלמת הריתוך ולפני מסירתו לבדיקה ויזואלית ,יש להסיר בקפדנות את
הסיגים ,נתזים והצתות קשת.

ז.

ריתוכים המכילים פגמים חיצוניים כולל פרופיל ריתוך בלתי קביל ,יש לתקן מיד ע"י
הסרת פגמים ,תוספת ריתוך או שיטה אחרת שתאושר ע"י המפקח.
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ח.

ריתוכים האמורים לעבור בדיקות בנוזל חודר ,בחלקיקים מגנטיים ,או אולטה -סוני
יש להחליק או אף להסיר את תפיחת הריתוך (לפי קביעת בקרת איכות) בכדי לאפשר
ביצוע נאות של הבדיקה וקריאה נכונה של טיב הריתוכים.

 .11פיקוח במהלך הייצור
א.

במהלך העבודה והריתוך יבצע בקרת איכות בדיקות חזותיות אקראיות לפי סעיף ד' .בבדיקות
אלה יבדוק בקרת איכות את ההכנות לריתוך ,תפרי השורש ,ניקוי תפרי השורש ,תפרי מילוי,
ניקוי בין תפרים ,תפרי כיסוי וחימום מוקדם (אם נדרש) .כל הריתוכים המושלמים יבדקו
חזותית ע"י בקרת איכות לקביעת פרופיל הריתוך ואיתור פגמים חיצוניים.

ב.

כל ריתוך השקה עם חדירה מלאה ייבדק ע"י רדיוגרפיה או אולטרה-סאונד ,אלא עם המפקח
יחליט אחרת.

ג.

ריתוכי מילאת ייבדקו כ.10%-

ד.

במידה ויתגלו פגמים פסולים במהלך הבדיקות יורה בקרת איכות על ביצוע התיקונים .ריתוכים
שיתוקנו יבדקו מחדש ע"פ הנחיות בקרת איכות.

ה.

להלן רמת הבקרת איכות שיבוצע במהלך הייצור
א .מידות חיוניות ()100%
ב .הכנות והכנת לריתוך ()100%
ג .ריתוך הכלבה (פיקים) (אקראי)
ד .ניקוי שורש (אקראי)
ה .תפרי מילוי ,ניקוי בין תפרים ,הסרת סיגים והשחזות ביניים (אקראי)
ו .ריתוכים מושלמים ()100%
ז .גימור לפני צבע ()100%
ח .זיהוי המכלול ()100%
ט .יש למלא טופס ביקורת ריתוכים עבור כל ריתוך השקה עם חדירה מלאה.
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טופס ביקורת ריתוכים
תאריך
ריתוך מס'
WPS
סוג מחבר
שם הרתך
בדיקת הכנה
חוט/אלק' מתאים
גז מתאים
חימום מוקדם
ריתוך שורש
ניקוי
ריתוך מילוי
ניקוי
ריתוך כיסוי
ניקוי
ניקוי שורש צד
שני
ריתוך מילוי
ניקוי
ריתוך כיסוי
בדיקת פרמטרים
אישור חזותית
בל"ה
אישור סופי
(חתימה ותאריך)
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פרק  -51עבודות סלילה
פרק  - 51.1עבודות הכנה ופרוק
 51.1.01כללי

כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מירבית והחומרים המתקבלים מן הפירוק יימסרו
לידי המפקח במחסני העיריה .ויתר המפקח על החומר ייחשב החומר כפסולת.
כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו ,כנדרש
עפ"י סעיף  0.13לעיל.
חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן (מכסים של שוחות ,תמרורים ,גדרות וכיו"ב) ייחשבו כאילו
נמצאו במצב תקין לפני פירוקם .על הקבלן לוודא מצב זה לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה
לשם קביעת מחירי הצעתו .חומרים פגומים המיועדים לשימוש חוזר יוחלפו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,בין אם
היו פגומים לפני ביצוע העבודה ובין אם נפגמו כתוצאה מעבודת הקבלן.

 51.1.02ניסור אספלט בכל עובי שהוא

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת .בגבולות פירוק
תעלה ,או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש קיים ,כגון אבני שפה שוחות וכו' יבוצע על ידי חיתוך
לעומק הדרוש .החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד .לא ישולם ע"כ בנפרד ,אלא במסגרת סעיפי העבודות
המפורטים בכתבי הכמויות ,בין אם מצוין במפורש ובין אם לאו.
העבודה תימדד ותשולם לפי מ"א.

51.1.03

התאמת שוחות כולל פירוק התקרה כולל מכסה ב.ב כבד

העבודה כוללת פירוק אבני שפה וחגורות בטון מכל סוג.
לפני תחילת הפירוק יסמן הקבלן את גבולות הפירוק ויקבל את אישור המפקח לכך .לאחר מכן ינוסר
האספלט שליד אבני השפה המיועדות לפירוק במסור מכני.
העבודה תימדד ותשולם במ"א כאשר האזור לא מיועד לחפירה.
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פרק  - 51.2עבודות עפר
 51.2.01כללי

עבודות העפר במסגרת חוזה זה תבוצענה עפ"י הדרישות הרלוונטיות בפרק  51במפרט הכללי ,פרק משנה 51.02
אלא אם כן נאמר אחרת להלן.
המונח "חפירה" ,לצורך חוזה זה ,פירושו חפירה ו/או חציבה בכל סוג אדמה וסלע ,באמצעות כל סוגי הציוד
ובכל שיטות העבודה (לא יורשה השימוש בפיצוצים בשטח הבנוי וללא אשור המפקח בכתב) .תשומת לב הקבלן
מופנית לעובדה כי עבודות העפר תימדדנה עפ"י חתכים לרוחב אשר הוכנו עבור כל נקודה מדודה בחתך לאורך.
המדידה תיעשה לגבי כל קטע הכלול בין שתי נקודות מדודות סמוכות בחתך לאורך ובחתכים לרוחב .באופן
מיוחד מופנית תשומת לב הקבלן לאפשרות ,כי ייתכן שפיזור הנקודות המדודות לאורך הצירים אינו משקף
תמיד את השתנות השטח לאורך צירים אלה וכי ייתכן כי קיימות טרסות וכיו"ב אשר אינן באות לידי ביטוי
בשל כך .למרות ההסתייגויות הנ"ל ,לא תימדדנה עבודות העפר אלא כמתואר לעייל.
מודגש שתוואי הכביש גובל בחלקות פרטיות .על הקבלן לעבוד בתחום רצועת הדרך בגבולות העבודה
המסומנים בתכניות.
סילוק עודפי חומרים ופסולת ,כמוגדר בסעיף  0.13לעיל ,הינו חלק בלתי נפרד מכל סעיפי עבודות העפר ,בין
אם דבר זה נדרש במפורש באותם סעיפים ובין אם לא  -ובשום מקרה לא ישולם עבורו בנפרד.

 51.2.02חפירה ו/או חציבה

כל חפירה  -תוגדר בהתאם לסעיף זה .לא יכללו בהגדרה זו חפירה למעבירי מים ,תעלות ,שוחות
ומתקנים אחרים.
תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "חפירה" בסעיף  2.1לעיל.
החפירה תבוצע עפ"י הדרישות הכלולות בסעיפים הרלבנטיים בפרק  51במפרט הכללי ,הנוגעים הן
לחפירה והן לחציבה ,אלא אם נאמר אחרת להלן.
חפירות יתר יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ע"י מילוי החלל העודף בחומר מילוי מאושר מהודק
בשכבות ,הכול בהתאם להנחיות המפקח.
בקרבת מבנים קיימים יבוצעו עבודות העפר בידיים תוך תימוך המדרונות לשמירת יציבות המבנה
בתאום ובאישור המפקח.
מודגש שלא יורשה שימוש בחומר נפץ בכל חלקי הדרך שבשטח הבנוי ובכל שטח אחר ללא אישור
בכתב מהמפקח.
חפירה בשטח תימדד לתשלום לפי נפח תיאורטי במ"ק ,עפ"י התוכניות לאחר ביצוע החישוף ,הורדת
צמחייה ועדכון החתכים לרוחב בהתאם.
המחיר כולל חפירה וחציבה ,מיון החומר החפור/חצוב ,הובלת מיטב החומר החפור לשטחי המילוי
(כולל איחסון ביניים ,אם יידרש) ופיזור בשכבות כמפורט לעיל ,וכן כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות
עפ"י המפרט והתכניות ולשביעות רצון המפקח.
תשומת לב הקבלן מופנת לסעיף  0.13לעיל ולעובדה כי עבור סילוק עודפי חפירה ופסולת לא ישולם
בנפרד .עודפי חומר מחפירה ,לאחר ניצול החומר החצוב/חפור למקומות מילוי בכבישים ,בשטחי גינון
ובשטחים באתר שיורה עליהם המפקח ,יסולקו מהשטח ע"י הקבלן ,על אחריותו ועל חשבונו.
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 51.2.03הידוק המילוי

הידוק המילוי יבוצע עפ"י סעיף  51027במפרט הכללי .דרגת הצפיפות של חומר מקומי כהגדרה עפ"י סעיף
 510013במפרט הכללי) תהיה הידוק השתית יימדד לתשלום לפי מ"ר עפ"י סעיף  510035במפרט הכללי ,לפי
דרגות הצפיפות השונות.

 51.2.04הידוק שתית

לפני פיזור מדעים יבוצע הידוק שתית בשטחי חפירה ומילוי.
העבודה כוללת חרישה השתית הקיימת ועד לקבלת שכבה שעובייה  15ס"מ .הידוק לצפיפות לפי יועץ קרקע
תוך (סדרת השיפועים כנדרש בתכניות.
המדידה תהיה לפי מ"ר שתית להידוק.
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פרק  - 51.3עבודות אספלט
 51.3.01אספלטים
עבור מבנה מלא :שכבה עליונה :אספלט תא"צ  19מ"מ ( ,)PG 70-10עובי  5ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולומיטי.
שכבה תחתונה :אספלט תא"צ  25מ"מ ( ,)PG 68-10עובי  5ס"מ עם אגרגט גס גירי /דולומיטי.
האגרגטים יהיו מסוג א' ויתאימו לדרישות סעיף  51.41במפרט הכללי.
שכבות האספלט ימדדו לפי מ"ר בהתאם לסוג האספלט ולעובי השכבה ,הכל בהתאם למפרט הכללי ,עבור
אספלט בעובי משתנה ,המדידה תיהיה לפי מ"ק.

 51.3.02ריסוס ביטומן

בניגוד למפרט הכללי סעיף  ,510442הריסוסים יבוצעו מאמולסיות ביטומן כדלקמן-:
ריסוס היסוד מתחת לשכבת האספלט המקשרת בכבישים ,האספלט הנושאת במדרכות ,יהיה מאמולסיה
ביטומנית מסוג  M.S.10בכמות  1.0ק"ג/מ"ר .זמן הייבוש הדרוש  24שעות .טמפרטורת יישום בין  20ל-70
מעלות.
ריסוס מאחה בין שתי שכבות אספלט יהיה מאמולסיית ביטומנית מסוג  SS- 1או  CSS - 1בכמות 0.3
ליטר/מ"ר.
עבודות הריסוס יימדדו לפי מ"ר בהתאם למפרט הכללי.

 51.3.03התחברות לכביש קיים

בגבולות העבודה העוברים לרוחב הכביש הקיים ,יחובר הכביש המתוכנן לקיים באמצעות הפרטים בהתאם
לתכנית.
מחיר עבודה זו כלול במחירי היחידה השונים ,ולא תשולם כל תוספת עבורה.
עבור ניסור האספלט ישולם לפי מ"א.
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פרק  51.4עבודות סימון צבע ותמרורים
51.4.1

תאור

51.4.2

חומרים

העבודה המתוארת להלן מורכבת מצביעת קווים ושטחי סימון על-פני הכביש בצבעים ,צורות ומידות
המתוארות בתוכניות ו/או בהנחיות משרד התחבורה העדכניות ביותר.

דרישות כלליות -הצבע יתאים לדרישות הבאות :סומך הצבע ביצוע נוח בעזרת מברשת או מכשיר
א.
ריסוס .קוו י הסימון שיתקבלו בעזרת צבע זה יהיו אחידים ושפתותיהם יהיו חדים וברורים .הצבע יהיה נוח
ליישום ,לא יראו כל סימני מברשת לאחר  5דקות אחרי הצביעה -בעובי יבש של  200מיקרון -והשתפכות הצבע
תהיה ללא דופי .כמו כן ,יתאים החומר מכל הבחינות לכל הדרישות המקובלות בנתיבי ישראל .לפי דרישת
המפקח ,ימציא הקבלן מדגם בשיעור גלון אחד לבדיקה מעבדתית אשר תבוצע ע"ח הקבלן .במידה והצבע לא
יעמוד בדרישות המקובלות בנתיבי ישראל ,ייפסל החומר כולו .בדיקות המעבדה תכלולנה :משקל לגלון ,סומך,
זמן ייבוש ,דקות טחינה ,גוון ,יחס פיגמנט למקשר ,תכולת המוצקים ,כוח הכיסוי ,גמישות ,התנגדות לשחיקה,
ניסוי לחות ,קרינה אולטרה-סגולית ,התנגדות למים ,ברק בליה מואצת .הבדיקות תבוצענה בהתאם למקובל
בנתיבי ישראל.
ב .אחידות -הצבע יאפשר ערבוב נוח בעזרת מקל עד לסומך אחיד ,על-מנת לאפשר ביצוע קל בעזרת מברשת
או מרסס .הוא לא יכיל קליפות ,גושים קשים ,משקעים או שאריות המונעים בעד הומוגניזציה של הצבע בעזרת
בחישה.
ג .גוון -הגוון הצהוב יתאים ללוח הגוון של  S.B. 2660מספר  ;0-0003הגוון הלבן לא יהיה אפור יותר או צהוב
יותר מאשר מדגם  11-Gבלוח  .DIN 6167הצבע ייבדק אחרי ייבוש השכבה.
ד .הרכב -משקל תכולת המסה המוצקת לא יהיה פחות מ -68%מסך הכל משקל הצבע.
ה .זמן ייבוש -הצבע יתייבש למגע תוך מקסימום של  15דקות יבש ללחץ תוך מקסימום של  45דקות.
ו .כדוריות זכוכית-
 .1כדוריות זכוכית אשר יותזו על הצבע יתאימו לסטנדרט:
)T ASTM-D-2205-63 TYPE = II (DROD ON
 .2כמות כדוריות הזכוכית תהיה  200גרם למטר רבוע של שטח צבוע.
 .3כדוריות הזכוכית יותזו על הצבע הלבן והצהוב.
הצבע צריך לעמוד בדרישות החזר אור יום /לילה בהתאם לדרישות מת"ח ו/או מפרטי נתיבי ישראל
ז.
לנושא .הבדיקות הנ"ל הן תנאי לקבלת עבודות הצבע והינן חלק מבדיקות המעבדה הנדרשות.

51.4.3

שימת הצבע

א .תקופות ביצוע -הצבע יבוצע אך ורק בין חודשי מאי ואוקטובר .צביעה במשך כל חודש אחר טעונה אישור
מוקדם על-ידי המפקח .צביעה בשלבי הביניים השונים תבוצע בכל עת ,לפי אישור המפקח.
ב .הכנות -לפני הצביעה ינקה הקבלן את פני הכביש .הניקוי ייעשה בעזרת מטאטא-קנה או פלדה ,עם או
בלי התזת מים ,ייבוש אחרי התזה ,בהתאם להוראות המפקח .כתמי שמן יורחקו בעזרת סמרטוטים רווים
טרמפנטין מינרלי או בנפט .הניקוי ייעשה לשביעות רצונו המלאה של המפקח .פני הכביש יהיו חלקים.
ג .ציוד -הצבע יושם בעזרת מברשת או מרסס.
ד .כמויות -כמות הצבע אשר תושם תהיה לפחות  1/2ליטר למטר רבוע של פני הכביש .אם שימת הצבע אינה
מניחה את הדעת ,ייתן המפקח הוראה לצבוע פעם נוספת .צביעה חוזרת כזאת תבוצע לפחות שעה אחרי ביצוע
של הצבע הפסול.
ה .זמן ייבוש -האזור הצבוע לא ייפתח לתנועה עד שהצבע יהיה יבש וקשה (לפחות  45דקות).
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51.4.4

מדידה ותשלום

רק השטחים המכוסים צבע ימדדו לתשלום .בשום מקרה לא תכלול הכמות רווחים בלתי צבועים .קווים
למיניהם ,הן מלאים והן מרוסקים ,יימדדו במטר אורך תוך ציון רוחב הקו.
צביעת שטחי הפרדה ימדדו במ"ר .חיצים ,ימדדו ביחידות בציון סוג החץ .המחירים יהוו תמורה מלאה עבור
אספקת הצבע ובדיקותיו במעבדה ,כדוריות הזכוכית ,ניקוי וייבוש השטח ,ביצוע הצביעה וכן עבור כל
ההוצאות האחרות אשר תידרשנה להשלמת העבודה לשביעות רצון המפקח.

 51.4.5תמרורים

א .תאור -העבודה מורכבת מהקמת תמרורי דרך קבועים מהטיפוסים המפורטים בתכניות.
הרכבת התמרורים תבוצע בהתאם למפרט זה וצמוד למיקומים המופיעים בתוכניות.
ב .חומרים -כל התמרורים ,העמודים ,המסגרות ואביזרי החיבור הדרושים יוזמנו אצל יצרן תמרורים
/שלטים המסוגל לספק חומר העומד בתקנים ובדרישות של מת"ח וחברת נתיבי ישראל.
ג .סוגי התמרורים ואופן הצבתם  -התמרורים יתאימו לדרישות המופיעות בהנחיות משרד התחבורה
העדכניות ביותר.
התמרורים יהיו במידות המתאימות לתמרורים בדרך עירונית כמוגדר בהנחיות.
ד .יסודות לעמודים  -היסודות יהיו מבטון ב .200-היסוד יהיה בקוטר  40ס"מ ובגובה  60ס"מ וחלק העמוד
שיכנס לתוכו יהיה  55ס"מ.
ה .העמודים  -העמודים יהיו מצינורות מגולוונים בקוטר ".4
העמודים יוצבו באנכיות מוחלטת.
ו .המדידה ותשלום  -התמרורים יימדדו לתשלום מבלי להבדיל בסוג התמרור .המחיר יהווה תמורה מלאה
עבור הספקת התמרור והעמוד ,חפירה ליסודות ,ביצוע יסודות מבטון ב ,200 -הצבת עמוד והתמרור והצבתו
על העמוד.עבור הספקה ,הובלה והתקנת ישולם בנפרד ,חפירה ליסודות ,ביצוע יסודות מבטון ב ,200 -ישולם
בנפרד ,לרבות כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העמוד.
ז .המדידה והתשלום  -התמרורים ימדדו לתשלום לפי יחידה ומבלי להבדיל בסוג התמרור .המחיר יהוו
תמורה מלאה עבור הספקת התמרור והצבתו על העמוד לפי המתואר בסעיף ג' לעייל .עבור הספקה והובלה
מתקנת העמוד ,חפירה ליסודות וביצוע יסודות מבטון ב 200 -ישולם בנפרד ,לרבות כל החומרים והעבודה
הדרושים לביצוע מושלם של העמוד.
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מסמך ד'
לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי הלל יפה
ת.ד169 .
חדרה
א.ג.נ,.

הצהרת המשתתף והצעת מחיר במכרז פומבי 05/2021

להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה

אנו הח"מ ,לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות המצורף
לו ,מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
.1

אנו מצהירים בזה כי הבנו ואנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם וכי
לא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על
טענות כאמור.

.2

אנו מצהירים שקיבלנו ,במידה ובקשנו ,את כל ההסברים בכל הקשור להזמנה להציע הצעות ולמסמכי
מכרז זה.

.3

אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמציעים במכרז ,כי יש לנו את היכולת המקצועית,
היכולת הפיננסית ,הכלים המתאימים ועובדים מקצועיים לביצוע העבודה הכלולה במכרז וכי הצעתנו
עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז.

.4

הננו מצהירים כי למדנו והבנו על בוריו את הדרישות ויתר מסמכי המכרז כלשונם .אנו מצהירים כי הבאנו
בחשבון בהצעתנו את כל התנאים שהוזכרו לעיל.

.5

אנו מתחייבים ,במידה והצעתנו תזכה במכרז זה ,לשמור על תוקפם של כל האישורים וההיתרים האחרים
להם אנו נדרשים או נידרש לצורך הזכייה במכרז ,משך כל תקופת ההתקשרות.

.6

אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

.7

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעת המחיר להלן כוללים את כל ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין
הכלליות ובין האחרות מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בביצוע האמור במכרז זה ,בהתאם לדרישות מסמכי
המכרז ,וכי לא נציג כל תביעה או טענה בשל אי הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי הסכם
ההתקשרות ו/או נספחיו.
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.8

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  90יום מהמועד האחרון
להגשת ההצעות.

.9

אנו מסכימים כי תהיו זכא ים ,אך לא חייבים ,לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב בינינו
לבנכם.

.10

היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים לחתום עמכם על הסכם תוך  7ימים ממועד קבלת הודעה מכם או
במועד מוקדם יותר ,כפי שיקבע על ידכם בהתאם לקבוע במסמכי המכרז ומסכימים שכל המסמכים
המצורפים למכרז זה יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה.
כמו כן נמציא במועד החתימה על ההסכם את הערבויות ואישורים כפי שידרשו.

.11

אנו מתחייבים כי העבודה תבוצע בהתאם ללוח הזמנים הקבוע במכרז.

.12

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי הארגון בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם הארגון על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתנו
על הצעה זו.

.13

אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמזמין יהא רשאי לבטל את המכרז ואת ההתקשרות על פיו בשל סיבות
תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ולא תהיינה לנו שום טענות ו/או תובענות לפיצויים.

.14

ידוע לנו כי המזמין אינו מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר ,או כל הצעה שהיא כזוכה.

.15

נציג מוסמך מטעמו ראה ,ביקר ובדק את אתר המזמין בו תתבצע העבודה והוא יכול ומסוגל לבצע את
העבודה כנדרש לפי מכרז זה ונספחיו .כמו כן מצהירים כי העבודה הנדרשת במכרז זה ,בהירה לנו ואנו
מתחייבים לבצעה במירב הקפדנות והיעילות במיומנות וביעילות ובמקצועיות לשביעות רצון המזמין.

.16

כי העובדים מטעמנו יהיו בעלי רישיונות וידע כנדרש לביצוע העבודה כמפורט במכרז זה ובמסמכים
המצורפים.

.17

מסמכים ואסמכתאות
ידוע לנו שאי מילוי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי ותוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום
לפסילת הצעתנו על ידי ועדת המכרזים וכי בכל מקרה לשינויים כלשהם לא יהיה כל תוקף.
ידוע לנו כי הדרישה להצגת מסמכים ואישורים המעידים על עמידה בכל תנאי המכרז הן הכלליים והן
הסף ,הנה מצטברת ואי עמידה באחד מהם עלול לגרום לפסילת הצעתנו.
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.18

הצעת מחיר
א.

לאחר שקראנו את מסמכי המכרז ,קיבלנו הסברים ,ושאלותינו ,אם היו ,נענו על ידי המזמין,
אנו מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע העבודות כמפורט במסמכי המכרז.

ב.

ידוע לנו כי החלטות ועדת המכרזים תתבססנה על הצעת המחיר ,התשקיף והמסמכים שצורפו
להצעתנו זו.

ג.

ידוע לנו ,כי למזמין הזכות להחליט כי הצעה הסוטה ב 20% -מעל/מתחת לאומדן הכספי
המוקדם תיפסל ,וכי בנסיבות מסוימות אף יוכל המזמין לראות עצמו חופשי לבטל המכרז.

ד.

הצעת המחיר וכתב כמויות:
)1

יש להקליד את מחירי היחידה והסיכומים הרלוונטיים ע"ג קובץ ה"בנארית בענן".

)2

לאחר הקלדת הנתונים על גבי הקובץ יש להוציא בעזרתו תדפיס ועליו ההכפלות
והסיכומים.

)4

בכל מקרה של אי התאמה בין איזה מהנתונים המוקלדים בקובץ לבין איזה
מהנתונים המופעים בתדפיס האמור ,המזמין יהיה רשאי לקבוע/לבחור את הנתון
שיילקח בחשבון ו/או לפנות אל המציע לשם קבלת הבהרה על פי שיקול דעתו.

)5

אין להגיש ההצעה ללא תדפיס ה"בנארית בענן" חתום בשני העתקים.

)6

המחירים יהיו נקובים בשקלים ללא מס ערך מוסף.

)7

המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המכרז כרצונו ואת הכמויות.
שינויים בכמויות לא ישנו את מחירי היחידה אשר אשר מולאו בכתב הכמויות.

)6

מציע ,אשר לא ינקוב במחיר ליד סעיף או סעיפים של כתב הכמויות ,יחשב הדבר
כאילו כלול המחיר בסעיפיו האחרים של כתב הכמויות ויראו את המציע כמי
שמתחייב לבצע עבודה זו ללא תמורה נוספת ,או שהצעתו תפסל ,לפי שיקול דעת
המזמין.

)7

אם תתגלה אי התאמה בין סה"כ המחיר הרשום לצידו של הפריט ,לבין הסכום
המתקבל ממכפלת הכמות של אותו פריט במחיר היחידה של פריט זה ו/או תתגלה
אי התאמה בחישוב כל שורות הסה"כ בטבלה לבין הסה"כ הכללי ו/או כל אי התאמה
אחרת בכתב הכמויות ,יתוקן סה”כ המחיר בנוגע לאותם פריטים בהם קיימת אי
התאמה כך שיילקח בחשבון מחיר יחידה הגבוה ביותר שהוצע במכרז על ידי מי
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מהמציעים במכרז ו/או בהתאם לשיקול דעת ועדת המכרזים וככל שלא יהיה ניתן
לתקן האמור ,הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפסול את ההצעה.
יובהר כי ככל שהמזמין יתקן מחירי יחידה כאמור לעיל למחיר הגבוה ביותר שהוצע
על ידי מי מהמציעים ,והמציע יזכה במכרז ,חיוב המזמין בפועל עבור אותם פריטים
שתוקנו ייקח בחשבון את מחיר היחידה הנמוך ביותר שהוצע במכרז על ידי מי
מהמציעים.

.19

חתימת המציע על טופס ההצעה

שם המשתתף _____________ כתובת _______________________________
טלפון ________________ טל .סלולרי ________________ פקס_______________ .
דואר אלקטרוני ________________ איש הקשר _______________________.
______________________
חתימה וחותמת

______________________
תאריך

אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב _____________________________
מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי היום________________
חתמו בפני ה"ה _______________________________ ת.ז_______________________.
וה"ה ___________________________ ת.ז ____________________ .על מסמכי מכרז מספר
______.

_______________
תאריך

_________________
חתימה וחותמת /עו"ד/רו"ח
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אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב_____________________________
מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד בצירוף
חתימותיהם של ה"ה _________________________ ת.ז _______________________ .ו-
__________________________ שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _____
זה בפני ,מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין.
______________________
תאריך

____________________________
חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח
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מסמך ה'

מכרז פומבי מספר 05/2021
להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
תשקיף משתתף
דפים אלה מיועדים לרישום נתוני מידע אותם מבקש המזמין לקבל מהמשתתף עם הצעתו במכרז והמשתתף
נדרש למלאם ולהגישם עם הצעתו (במידת הצורך ניתן להשלים פרטים במכתב לוואי):
.1

שם המציע/ים __________________________________________________________

.2

מס' רשום של המציע (כפי שרשום ברשם החברות ו/או השותפויות ו/או בכל רישום אחר)
_____________________

.3

כתובת המציע

.4

שמות הבעלים ,השותפים ו/או מורשי החתימה (מחק את המיותר).
שם

.5

_________________________________________________________

מעמד

ת.ז

טל.

פקס.

טלפון
סלולארי

נציג המציע לעניין מכרז זה:
שם __________________ טל _________________ טל .סלולארי __________
פקס _________________ מעביד ________________

.6

עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י המציע במועד הגשת ההצעה:
א.

פירוט כוח האדם המנהלי:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

ב.

פירוט כוח האדם הביצועי (נא לפרט לפי מקצועות ,כולל אנשי השירות וכו').
________________________________________________________
________________________________________________________
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________________________________________________________
.7

לקוחות :
לפרט  3עבודות דומות ובהיקף כספי דומה לעבודות נשוא מכרז זה שבוצעו במהלך  5השנים שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה.
יש לפרט מינימום  3עבודות.
אין סעיף זה בא לבטל את החובה להציג אישורים בכתב על מקומות ביצוע העבודה ,ועל ניסיון ,אם
אלו נדרשו במפורש בתנאי המכרז.
מקום
ביצוע
העבודה

שם
הפרויקט
וסוג
העבודה

היקף
העבודה
(כספי)

מועד
התחלה

מועד
סיום

שם מנהל
הפרויקט/מפקח
ופרטי
התקשרות
עדכניים

.1
.2
.3
.4
.5

המרכז הרפואי יפנה למפורטים לעיל לקבלת חוות דעת על המציע ובהתאם לטבלה המפורטת במסמך
יא' למסמכי מכרז זה .כמו כן ,ולצורך ניקוד האיכות ,המזמין יהיה רשאי לפנות על דעת עצמו ,למוסדות
של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים ,שבוצעה אצלהם עבודה דומה במאפיניה לעבודה
הנדרשת במסגרת מכרז זה ,ו/או להסתמך על ניסיון העבר שיש לו עם המציע ,ככל שיש ,לצורך קבלת
חוות דעת על המציע ו/או על העבודה .ככל ותתקבל חוות דעת שלילית ו/או ככל שניסיון העבר עמו שלילי,
וועדת המכרזים רשאית לפסול את המציע.
.8

הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים ,הציוד וכו' המפורטים לעיל עומדים
לרשותנו לשם קיום התחייבויותינו אם נזכה במכרז.
תאריך ________________________ שם המציע _________________________

חתימה וחותמת _____________________.
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מסמך ו'

תנאים מיוחדים
תנאים מיוחדים להסכם מדף  ,3210המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז פומבי מספר  05/2021להשלמת עבודות
בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים בשטח המרכז הרפואי הלל יפה.
להלן כותרות הסעיפים של מסמך ו' ,הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים עצמם :
.1

ביטוח על ידי קבלן (סעיף  – )19יהיה בהתאם לקבוע להלן :
א.

ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

הקבלן מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לעבודות אותם הוא מבצע עבור מדינת
ישראל ו/או משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה (להלן ביחד" :המזמין") ,ככל שנהוגים
בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח
אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח משולב אחריות
מקצועית  /מוצר ,ביטוחי כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח
נאמנות  ,או כל ביטוח אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם
של העבודות המבוצעות על ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו
כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה,
כנדרש בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לעבודות נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות  /הקמה) ,המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין
כמקובל באותו סוג ביטוח.
הקבלן יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה ,המתייחס לעבודות נשוא
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הקבלן יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לעבודות נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על
זכות התחלוף  /השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהקבלן אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
מעת לעת ולפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

עדיפות בין מסמכים:
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף ,להוסיף ו/או לשנות את האמור בהסכם מדף  ,3210או במסמך
אחר ממסמכי המכרז .ובכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור
בהסכם מדף או במסמך אחר ,תינתן עדיפות להוראות במסמך זה.
חתימת הקבלן
___________________
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מסמך ז'
שם הבנק/חברת הביטוח________________ :
מס' הטלפון________________________ :
מס' הפקס________________________ :
כתב ערבות
לכבוד
ממשלת ישראל
באמצעות משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה
הנדון :ערבות מס'____________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ______________________________________
(במילים _________________________________________________________________)
אשר תדרשו מאת(____________________________________________ :להלן "החייב") בקשר
עם מכרז/חוזה __________________________________________________________
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או
במסירה ידנית ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב
בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _______________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו __________________________
שם הבנק/חב' הביטוח
__________________________________
___________________________________
כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
מס' הבנק ומס' הסניף

הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

________________
תאריך

________________
שם מלא

___________________________
חתימה וחותמת
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מסמך ח'1
נוסח התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע
מסמך זה ייחתם על ידי המציע
לכבוד
המרכז הרפואי הלל יפה
א.ג.נ,.
הנדון :התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע

הואיל והמרכז הרפואי הלל יפה (להלן" :המזמין") פרסם מכרז פומבי מס'  ,05/2021להשלמת עבודות
בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים (להלן – "המכרז") בשטח המזמין;
והואיל והמציע _____________(להלן" :המציע") מעוניין להשתתף במכרז זה;
והואיל והמזמין התנה השתתפות המציע במכרז בתנאי שהמציע והבאים מטעמו ישמרו על סודיות כל
המידע כהגדרתו להלן ,וכן על סמך התחייבות המציע לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות
לאבטחת המידע;
אי לזאת ,אני הח"מ ,המציע במכרז ,מתחייב כלפיכם כדלקמן:
.1

בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
"מידע"  -כל מידע ( ,)Informationידע ( )Know-Howהשייך למזמין ו/או למטופלים
המטופלים ו/או שטופלו במזמין ו/או הקשור בביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,בין בעל פה ובין בכתב
ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או אופטית ו/או
מגנטית ו/או אחרת ,בין ישיר ובין עקיף ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור :נתונים ,מסמכים,
דו"חות ,התכתבויות ,מידע אודות המזמין והחולים השוהים בו (לרבות זהותם) ,צילומים שצולמו
במתחם המזמין ,מידע המתייחס למצב בריאותו הגופני או הנפשי של מטופל במזמין או לטיפול
הרפואי בו ,מידע מתוך הרשומה הרפואית של מטופל במזמין.
"סודות מקצועיים"  -כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לביצוע העבודות נשוא מכרז זה ,בין אם נתקבל
לפני ו/או במהלך ביצוע העבודות או לאחר מכן ,לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל :מידע
אשר יימסר על ידי המזמין ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמו.

.2

כל מידע או סוד מקצועי או ידיעה או מסמך או חפץ או כל דבר אחר שלפי טיבם אינם נכסי הכלל,
שהגיעו לידי כמציע במכרז ו/או כזוכה במכרז עקב או בהקשר לביצוע העבודות לא אוציא ולא אעביר
ולא אמסור אותם לצד שלישי כלשהו ,ללא יוצא מן הכלל ,או לרשות הרבים ,וכן לא אוציא ולא
אעביר ולא אמסור כל חלק מהם או כל זכות או טובת הנאה בהם לצד שלישי כאמור או לרשות
הרבים ,אלא אם הותר הדבר על ידי הגורם המוסמך במזמין ,בכתב .המציע/הזוכה במכרז מצהיר כי
ידוע לו ומקובל עליו כי כל החומרים ו/או המוצרים ו/או הרשימות ו/או המאגרים מכל סוג ומין
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המשמשים לביצוע המשימות על פי מכרז זה יחשבו לרכוש המזמין ,הן בתקופת המכרז ו/או הזכיה
על פיו והן לאחר תום תקופה זו.

.3

המציע/הזוכה במכרז מצהיר כי ידוע לו שתוקף סודיות מידע רפואי הנו ללא תפוגת זמן.

.4

כל החומרים והמוצרים אשר יפותחו ו/או יבוצעו כתוצאה מהמכרז ,מביצוע ההסכם על פיו לרבות
טפסים ו/או מערכת ממוחשבת יחשבו כקניינו הבלעדי של המזמין .למען הסר ספק מוסכם כי אין
להשתמש במידע ,בסודות מקצועיים ,בחומרי השירות ,מסמכים ,מסמכי מחשב וכדומה שלא לצורך
ביצוע העבודות או להעבירם לגורם שלישי אלא באישור הנהלת המזמין בכתב.

.5

המציע/הזוכה במכרז מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע וכל סוד מסחרי שהגיע או יגיע
לידיעתו במסגרת ו/או בהקשר לפעילותו מול המזמין ולא להעביר בכל צורה שהיא כל מידע ו/או סוד
מקצועי לאדם ו/או לגוף כלשהו ולא לעשות בו כל שימוש שלא בהקשר לעבודתו עבור המזמין או
באמצעות אחרים .המציע/הזוכה במכרז לא יוציא כל מידע רפואי ,מידע על שוהים במזמין ,עובדים
או כל מידע סודי אחר אל מחוץ לתחומי המזמין .הדברים אמורים לגבי כל צורה של מידע (דיגיטילי,
פיזי או כל צורה אחרת) ,אלא אם הדבר אושר מראש ובכתב על ידי הנהלת המזמין.

.6

המציע/הזוכה במכרז לא יעבד המידע בכל אמצעי שאיננו רכוש המזמין אלא אם כן ניתן לכך אישור
מפורש על ידי הגורם המוסמך ובכתב.

.7

המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יעשה כל הניתן לצורך אבטחת המידע והסודות המקצועיים.
המציע/הזוכה במכרז מצהיר בזה כי יפעל בנושא זה אף בהתאם להנחיות המזמין ,ככל שיינתנו .אין
באמור בסעיף זה ובהנחיות שיינתנו על ידי המזמין כדי לגרוע מאחריות המציע/הזוכה במכרז בכל
צורה שהיא.

.8

המציע/הזוכה במכרז יישא לבדו באחריות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו למזמין
ו/או לרכושו ו/או למי מטעמו ו/או לצד ג' כלשהו ,לרבות מטופלי המזמין ו/או לגופו של כל אדם ו/או
גוף כאמור אשר נגרם כתוצאה מכך שלא עמד בהתחייבויותיו על פי מסמך זה ועל פי מסמכי המכרז.
המציע/הזוכה במכרז מתחייב לתקן ,להיטיב ,להשלים ,ככל שניתן ,כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן
ו/או הפסד כאמור לעיל במועד הקרוב ביותר לאחר קורתם הכול לשביעות רצונו המלאה של
המזמין.
המציע/הזוכה במכרז מתחייב בזה לשפות את המזמין בגין כל הוצאות ו/או תביעות שתוגשנה נגדם
בגין נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ו/או הפסד להם אחראי המציע/הזוכה במכרז ,כאמור לעיל ,בתוספת
הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין וזאת מיד עם דרישתם הראשונה.

.9

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בקרות לבחינת קיום נהלי אבטחת המידע על ידי המציע/הזוכה
במכרז .המציע/הזוכה במכרז מתחייב לתקן את הליקויים שיימצאו בתוך תקופת זמן שתיקבע על
ידי המזמין.
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.10

המציע/הזוכה במכרז מתחייב לעדכן את המזמין בכל אירוע אבטחת מידע או שינוי שהתבצע בתחומו
או באחריותו ויכול להשפיע על אבטחת המידע של מידע ו/או סודות מקצועיים של המזמין ,שברשותו
(כגון :שינוי כלשהו במערכות מידע ,העסקת קבלני משנה ,שינוי /הוספת עובדים וכו') ולקבל אישור
על כך מראש מהמזמין.

.11

אני מצהיר בזה כי ידוע לי שהיה ואזכה במכרז יהא עלי להחתים את כל העובדים שיעבדו מטעמי
בתחומי המרכז הרפואי על "התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע" המופיע במסמך
ח' 2למסמכי המכרז ,לפני תחילת העבודה במזמין .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבקר מימוש
הנחיה זו בכל עת ובכל דרך שימצא לנכון.
מוסכם עלי כי במקרה ותמצא חריגה מסעיף זה ,הפיצוי המוסכם הנו  ₪ 1,000לכל עובד שיימצא כי
לא הוחתם על הצהרה כאמור .אין בקנס זה או בבקרה זו בכדי לגרוע מאחריות הזוכה במרכז כפי
שהוגדרה בסעיפי מסמך זה.

.12

ידוע לי ואני מסכים כי היה ואפר את ההנחיות הקבועות במסמך זה יראו בכך הפרה יסודית של
ההסכם בין הצדדים .במקרה זה ,יהיה רשאי המזמין ,על פי בחירתו ,בנוסף על כל זכות שיש לו על
פי כל דין ,לבטל את ההסכם ו/או את זכייתי במכרז לאלתר או להשהותו וכן לדרוש פיצויים על
הנזקים ו/או הפסדים שנגרמו לו כתוצאה מההפרה.

ולראיה באתי על החתום
היום:
יום

בחודש

שנת

המציע:
שם פרטי ומשפחה

כתובת

ת"ז

חתימה
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מסמך ח'2

התחייבות לשמירה על סודיות והנחיות אבטחת מידע
ת.ז ________________ (להלן – "העובד") עובד חברת
אני הח''מ ______________
________________ (להלן – "החברה") מצהיר ומתחייב בזה כלפי המרכז הרפואי הלל יפה (להלן" :המרכז
הרפואי"):
 .1לשמור בסוד ,לא להעביר ,להודיע ,למסור ,לגלות או להביא לידיעת כל אדם  ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,בין בתקופת ההתקשרות ובין לאחר מכן ,כל ידיעה שתגיע
אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע מהמרכז הרפואי או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה,
לפני או לאחר מכן ,ולרבות כל נושא הקשור למחקר ,תהליכים ,תחשיבים ,נתונים ,שרטוטים,
מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.
 .2מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר מקצועי ו/או
טכנולוגי ו/או מסחרי של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי ו/או של אחרים מטעמם ו/או של
מטופלים השוהים בבית החולים ,לרבות זהותם ,מצב בריאות הגופני ו/או הנפשי ,מידע מתוך
הרשומות הרפואיות שלהם וכיו"ב ,כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל ,וכל מידע הנוגע למשרד
הבריאות ו/או למרכז הרפואי ,אשר נמסר לחברה ,ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או
לידיעתם ,עקב ביצוע השירותים על פי מכרז  5/2017לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה בשטח המרכז
הרפואי הלל יפה או בכל דרך אחרת באופן ישיר או עקיף ,בעל-פה ,ברשימות ,בדיסקטים ,בתיקים,
בתוכנות מחשב ,בתרשימים ,בחוברות ,במסמכים ו/או בכל מדיה ואופן שהוא ,לרבות כל תוצר ,רעיון
תכנית או מסמך .מובהר כי המידע יהיה ויישאר בכל עת קניינו המלא של המרכז הרפואי.
 .3מידע של/הנוגע למרכז הרפואי ,על כל צורותיו ,המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים ואני ביניהם
לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי המרכז הרפואי .במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה
מחוץ לתחומים אלו ,יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע של
המרכז הרפואי .בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה .בתום השימוש
בחומר שנתקבל מהמרכז הרפואי תוודא החברה/העובד גריסתו או החזרתו למרכז הרפואי ,בהתאם
להנחיות הגורם ממנו הגיע החומר .
 .4החברה והעובדים ואני ביניהם יוודאו כי מידע של משרד הבריאות ו/או המרכז הרפואי אשר יש
להוציאו מתחום המשרדים ,בהתאם לתת-סעיף  3לעיל ,יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה
או למשרדי המרכז הרפואי ,על -מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש .כמו כן ,החברה והעובדים ואני
ביניהם מתחייבים שלא להשאיר חומר של משרד הבריאות ו/או בית החולים ברכב חונה ו/או לאפשר
הוצאת חומר לביתם של עובדים ,אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במרכז
הרפואי מראש ובכתב.
 .5מסמכים הכוללים מידע ,המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור הנהלת
החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם.
 .6מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה ,במגרסה שעומדת
בדרישות משרד הבריאות ,על-פי תקן  DIN 32757ברמה  4לפחות .דהיינו ,לאחר הגריסה
ייוותרו פתיתים שאינם גדולים מ  2 X 15מ"מ .עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת
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החברה נעילתו כמוגדר .אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של משרד הבריאות ו/או בית החולים
לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.
 .7לא יועבר מידע או כל חלק ממנו ,בכל צורה או אופן ,בין במישרין ובין בעקיפין ,על-ידי החברה ו/או
ע"י העובדים ואני ביניהם אל צד שלישי כלשהו ,לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם
משולבים בשירות למרכז הרפואי  ,לרבות מידע המגיע בפקס ,מסמכים ,קלטות ,מחשבים ניידים,
מדיה מגנטית או אופטית.
 .8החברה והעובדים וא ני ביניהם מתחייבים בזאת שלא לקחת מהמרכז הרפואי ו/או לעיין ו/או לצלם
ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי המרכז הרפואי ,בעמדות העבודה
או בכל שטח אחר שברשות המרכז הרפואי ,זאת למעט מידע כמתואר שיינתן לעובדים במסגרת
ולצורך מתן השירות מגורמי המרכז הרפואי בתוקף עבודתם.
 .9החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא לעשות כל שימוש במחשבי המרכז הרפואי אלא אם
ניתן לכך אישור מפורש ומראש ממנהל אבטחת המידע של המרכז הרפואי .השימוש ייעשה לצורך
שאושר ,וזאת בלבד.
 .10החברה והעובדים ואני ביניהם מתחייבים שלא להכניס למחשבי המרכז הרפואי כל אמצעי זיכרון
נתיק ,כגון  Disk-on-Keyאו דיסק וכן כל התקן  USBבאשר הוא.
 .11באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של המרכז הרפואי ובאם מידע זה כולל היבטים של "צנעת
הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של משרד המרכז הרפואי  -יחולו על
מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של המרכז הרפואי.
 .12ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי משרד הבריאות והמרכז הרפואי ,וכי אי מילוי התחייבותי
לסוגיות כאמור ,עלולה לגרום לי לנזקים ,כמו גם למשרד הבריאות ולמרכז הרפואי.
 .13ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות  -התשמ"א  -1981והתקנות שמכוחו וכן
מכוח חוק זכויות החולה ,תשנ"ו.1996-
 .14כן ידוע לי ,כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל ,מהווה עבירה אף לפי סעיף  118לחוק העונשין,
התשל"ז .1977
 .15התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.
 .16ידוע לי כי סודיות מידע רפואי הנה ללא תפוגת זמן וכי חלה על החברה ועובדיה ואני ביניהם להגן על
המידע הנמצא בחזקתה ,כמפורט במסמך זה ,ללא הגבלת זמן כלשהי.
 .17ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת העובדים
ואני ביניהם ,במהלך תקופת מתן השירותים על פי מכרז  5/2017לניהול הליך אכלוס מרכז רווחה
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה ולאחר סיומם ,לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה ,ללא
הגבלת זמן כלשהי.
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 .18מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה ואותי
ביניהם ,ביחד ולחוד ,לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה" ,אלא מקום בו עולה מסדר הדברים
כי ההתחייבות הינה של החברה בלבד.
שם מלא____________________________ :

מספר זהות ____________________

חתימה_____________________________ :

תאריך_____________________:
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מסמך ט'
נספח בטיחות
הצהרת בטיחות  -נספח להסכם התקשרות עם קבלן
לאחר עיון בקובץ הוראות זה ובהוראות בטיחות וגהות הרלוונטיות לסוג העבודה המבוצעת,
עליך לאשר בחתימתך כי הבנת את תוכן הדברים שהובאו לידיעתך על ידי מהנדס ביה"ח ו/או מנהל פרויקט
ו/או ממונה הבטיחות והינך מתחייב לפעול לפי ההוראות.
התחייבות הקבלן:
.1

הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י כל חוקי ותקנות הבטיחות שפורסמו או שיפורסמו בעתיד לרבות:

)1

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל  1970 -ותקנותיה.

)2

חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד 1954 -ותקנותיו.

)3

חוק החשמל התשי"ד  1954 -ותקנותיו.

)4

חוק עבודת הנוער התשי"ג  1953 -ותקנותיו.

)5

כל דין אחר החל על עבודתו.

 .2הקבלן המבצע בנייה או בניה הנדסית אשר חלה עליהם פקודת הבטיחות בעבודה ,מתחייב לדווח
למפקח האזורי לא יאוחר משבעה ימים לאחר התחלתן הודעה בכתב על העבודה ,פרט לעבודה שיש
יסוד סביר להניח שימשכו פחות מ 6-שבועות.
 .3הקבלן מתחייב למנות מנהל עבודה מוסמך לאתר בנייה שישמש כתובת עיקרית לנושא הבטיחות,
למסור בכתב את פרטיו המלאים לשירות הפיקוח על עבודה ולרשום אותם בפנקס הבטיחות הכללי
שינוהל באתר ולקבל את אישורו.
 .4הקבלן מתחייב להציג באתר הבנייה שלט הכולל את פרטיהם ומענם של מבצעי הבנייה ושל מנהל
העבודה ,וכן את מהות העבודה המתבצעת.
 .5הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לתנאי המכרז ,ההזמנה ,התכניות ,המפרטים הטכניים
ותנאי החוזה הכלליים והמיוחדים.
 .6הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ,לרבות עבודות המבוצעות ע"י קבלני משנה ,תוך שמירה קפדנית
על כל כללי הבטיחות תחת השגחתו המתמדת של בא כוחו אשר מינה כמופרט בסעיף  3לעיל,
ולהימנע מכל מעשה או מחדל ,העלולים להוות סכנה לאדם ו/או לרכוש.
 .7הקבלן יהיה אחראי כלפי משרד הבריאות \ מרכז רפואי ,על נושא הבטיחות עבור כל עבודה שהוא
ימסור מתוך הזמנה לקבלני משנה.

[]110
 .8אי עמידה בדרישות האמורות תביא להפסקת העבודה עד להבטחת בטיחותם של העובדים.
 .9אתר העבודה
א .עישון אסור בכל מבני בית החולים.
ב .הקבלן מתחייב להחזיק את מקום ביצוע העבודה בצורה נקייה ,מסודרת ובטוחה.
ג .הקבלן מתחייב לגדר לבטח ובצורה ברורה ונכונה ולסמן בשלטי אזהרה כך שיראו גם בשעות
החשכה ,כל שטח או משטח העבודה בו קיים סיכון פגיעה ו\או נפילה ,עקב ביצוע העבודה .הגידור
יכלול סגירה הרמטית (ללא פתחים ברוחב מעל  12ס"מ) מפני כניסת אנשים לאתר .דלתות ושערים
יהיו סגורים בכל זמן למעט ברגע מעבר עובדים בשער או דלת .חובה על הקבלן למנוע כניסת אנשים
זרים לאתר העבודה.
ד .אין לפרק את הגידור לפני גמר כל העבודות כולל של קבלני משנה ופינוי כל הפסולת ,הפיגומים
והסולמות.
ה .חל איסור להשאיר כלי עבודה או לאחסנם מחוץ לאזור המוגדר.
ו .הקבלן יוודא שכל עובדיו יישאו תג זיהוי כל הזמן ששוהים במרכז הרפואי.
 .10ניהול סיכונים
א .הקבלן יכין וימסור לנציג המרכז הרפואי תוכנית לניהול בטיחות באתר בהתאם לתקנות ארגון
הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג .2013 -
ב .הקבלן נדרש להציג תוכנית ארגון האתר בהתאם לתקנה  166לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות
בנייה) ,התשמ"ח.1988-
 .11עבודות בניה ובניה הנדסית
א .עבודות בניה או בניה הנדסית יבוצעו עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(,התשמ"ח-
.1988
ב .הקבלן הינו קבלן ראשי ,כמי שהמרכז הטיל עליו את ביצוע עבודות הבניה ,והוא לוקח על עצמו
כמבצע הבניה את האחריות הכוללת לביצוע הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה(.
ג .הקבלן מתחייב להודיע למפקח העבודה האזורי על כל עבודת בניה או בניה הנדסית ,שמשכה הצפוי
עולה על  6שבועות ,כנדרש בסעיף  192לפקודת הבטיחות בעבודה.
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 .12חפירות
א .הקבלן מתחייב לבצע עבודות חפירה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)
התשמ"ח  1988 -ובפרט פרק ט'  -חפירות ועבודות עפר.
ב .הקבלן ידאג לתאם כל חפירה עם הרשויות הנדרשות ועפ"י דרישותיהן.
ג .כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב ממנהל פרויקט\מהנדס חשמל/מנהל
שירותים טכניים ,זאת כדי למנוע פגיעה בכבלי חשמל או צינורות תת קרקעיים .אין לבצע עבודות
חפירה ללא מפרט ותוכניות עבודה מאושרות .
.13הריסות
א .הקבלן מתחייב לבצע עבודות הריסה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)
התשמ"ח  1988 -ובפרט פרק י'  -הריסות.
ב .פינוי פסולת בניין תעשה ישירות למכולה ייעודית לפסולת בניין .כאשר קיים צורך לפנות פסולת
מקומה גבוהה למכולה הדבר יעשה באמצעות שרוול תוך וידאו שכל השרוול שלם .פתחו
התחתון עטוף בכיסוי המכולה.
ג .חומרי בידוד ,כגון צמר סלעים ,ייעטף טרם הכנסתה למכולה בשקית מחומר אטום ועמיד .
 .14עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים
עבודה על גגות שבירים ו/או תלולים ו/או חלקלקים תתבצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה
(עבודה על גגות שבירים או תלולים) התשמ"ו 1986 -
.15עבודה בגובה
א .הקבלן יעסיק עובדים שהוכשרו והוסמכו לביצוע משימות בגובה וינקוט בכל האמצעים הנדרשים
למניעת נפילת אדם לעומק בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל –  , 1970לתקנות
הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח  , 1988 -לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה)
התשס"ז  2007 -ולכללי הזהירות המתחייבים בנסיבות קיום העבודה.
ב .הקבלן יציג היתרי עבודה בגובה של העובדים לממונה בטיחות של המרכז הרפואי .
ג .במקרה שיעורר צורך לצאת לגג ,על הקבלן לוודא נעילת דלת יצאה לגג בתום העבודה.
 .16עבודה במקום מוקף
א .עבודה במקום מוקף (כניסה לבורות ביוב ,מיכלים וכד') תתבצע בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה
תש"ל  1970 -ועפ"י נוהל הבטיחות -מוסדי "עבודה במקום מוקף". 2014 ,
ב .על הקבלן לוודא קיום כל אמצעי הבטיחות ולבצע כל הבדיקות הנדרשות לפני כניסה לחלל מוקף
בהתאם לרשימת תיוג – ראה נספח " 2עבודה במקום מוקף"
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 .17עבודות חשמל ו/או עבודות שיש עימן סיכון התחשמלות
א .כל עבודות החשמל יבוצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל  1954והתקנות הישימות שפורסמו עד
מועד ביצוע העבודה .הקבלן אחראי להבטיח שכל הציוד החשמלי וכל התקנות החשמליות יעמדו
בתקן ובדרישות חוק החשמל.
ב .עבודות חשמל יבוצעו ע"י חשמלאי בעל רישיון מתאים עפ"י חוק החשמל.
ג .התחברות למקור חשמל תיעשה בידיעה ובאישור של מהנדס חשמל.
ד .ניתוק זרם החשמל ,חיבור/החזרת זרם החשמל ,ניתוק/חיבור מכשירי חשמל ,תיעשה אך ורק
בידיעתו ובאישורו של מהנדס חשמל ובכפוף לכללי נעילה ותיוג כנדרש ב"הוראות הבטיחות –
חשמל"
ה .הקבלן יוודא טרם תחילת העבודה ,שסביבת העבודה בה הוא מתכוון לעבוד ,יבשה ,מוארקת וללא
מפגעים.
ו .הקבלן מתחייב להשתמש בכלי עבודה חשמליים ידניים מטלטלים תקינים העומדים בתקנים
לעניין בידוד כפול.
ז .כל כלי עבודה המחובר לכבל הארכה יהיה מחובר ללוח שבו מפסק לזרם דלף (מפסק פחת) ,בין
שהלוח קבוע ובין שהוא נייד.
ח .הקבלן מתחייב שלא להשאיר מכשירי חשמל כלשהם ללא השגחה וכן לא לעשות שימוש במוליכי
חשמל גלויים במקום העבודה.
 .18עבודה באש גלויה
א .בעת ביצוע עבודות כגון :חימום ,חיתוך ,ריתוך וכל פעולה אחרת הגורמת להיווצרות
ניצוצות או אש גלויה ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים למניעת התפשטות האש/פיצוץ,
לרבות קיום אמצעי כיבוי זמינים ,הרחקה וניטרול של חומרים דליקים ,חציצה וכד'.
ב .לפני ביצוע עבודה באש גלויה יש לקבל היתר עבודה חתום בהתאם לנוהל מוסדי "עבודה באש
גלויה"  .2016 ,היתר זה תקף ליום אחד בלבד .ראה נספח מס' .3
ג .לכל אורך ביצוע העבודה הקבלן יחזיק במקום אמצעים לכיבוי השריפה בהתאם להנחיות
שיצורפו להיתר העבודה.
 .19עבודות הכרוכות בפיזור מזהמים כגון עשן ,אבק ,אדים ומטרדי ריח
א .הקבלן יפעל בהתאם להנחיית "הועדה למניעת זיהומים בזמן בניה ושיפוץ" בכל הקשור למניעת
פיזור אבק ,אדים ,עשן וכד' לאזורים מאוכלסים .בין אותם אמצעים ילקח בחשבון :איטום אזור
עבודה ,שימוש באמצעי יניקת אוויר ,הצבת שטיחונים ,אמצעי בידוד וכד'.
ב .בעבודות בקרבת פתחי אוורור או בסביבת יחידות של מערכות מיזוג על הקבלן לקבל הנחיות
מראש ממנהל פרויקט (בהתייעצות עם מנהל מעכות מיזוג) בדבר מניעת חדירת עשן ,אבק ,אדים
ומטרדי ריח אחרים (לדוגמה ,צבע/דבק ) דרך פתחי היניקה של מערכות המיזוג לתוך המבנים.
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 .20העברת צנרת/חיווט דרך גגות וקירות
בסיום כל עבודה המחייבת חדירה דרך גגות ,קירות בלוקים או גבס ובמיוחד קירות אש ,לצורך העברת
צנרת ,חוטי חשמל ,תעלות לסוגיהן וכד' ,הקבלן ידאג לאטום את החדירות בחומרים ושיטות
מתאימות .איטום של קירות אש יעשה בחומרים מעכבי בערה תיקניים.
 .21עבודה בקרבת צנרת גזים רפואיים
א .אם העבודה מתבצעת בסמיכות לצנרת של גזים רפואיים (צבועה בכחול ,ירוק ,לבן,חום,או סגול)
יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י יריעות בד חסין אש ומפני נזק מכני ע"י מגן קשיח .
ב .כל הפסקה של אספקת גז רפואי מחייבת את הקבלן לקבל אישור
פרויקט\אחזקה.

מראש בכתב ממנהל

ג .לפני כל חיבור מחדש יש לוודא כי ננקטו כל האמצעים כדי שהפעלה מחדש לא תגרום לנזקים או
פגיעות.
ד .חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו מעבר לתוכניות המאושרות במערכות גזים רפואיים.
 .22כללי זהירות בחמצן:
א .אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות אש ,חום וניצוצות.
ב .אסור להביא ,בדרך כל שהיא ,למגע בין החמצן או כל פריט המשמש לחמצן ,לבין שמנים ,משחות
סיכה  ,חומרים דליקים ,וכימיקלים.
ג .אסור לטפל במערכות חמצן או גליליהם באם הידיים ,הבגדים  ,הכפפות או כלי העבודה נושאים
שאריות שמן ,שומן ,משחות סיכה וכדומה.
ד .אסור בהחלט להביא למצב בו צינור מוביל חמצן או גליל יהיו חלק ממעגל חשמלי.
ה .אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי חמצן.
ו .אסור ומסוכן לפתוח פתיחה מהירה את ברזי החמצן .
ז .בכל מקרה של פריצת חמצן במקום סגור – יש לאוורר את המקום ולכבות מקורות אש וחום.
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 .23נהיגה בשטח תפעולי של המרכז הרפואי
א .נהיגה ברכב מותרת רק לנושא רישיון נהיגה בר תוקף המתאים לסוג הרכב המופעל  .אין להכניס
לשטחי ם ציבוריים כגון דשא  ,שבילים  ,גינות  ,חצרות בלי לקבל אישור מראש על כך מקצין
הביטחון.
ב .אין להשתמש ברכב תפעולי של המרכז הרפואי ע"י העובדים שלא הוסמכו לכך.
 .24מקצועיות ,כשירות והדרכת עובדי הקבלן
א .הקבלן מתחייב להעסיק על חשבונו לצורך ביצוע העבודות עפ"י הסכם זה ,מספר מספיק של עובדים
בעלי רמה מקצועית נאותה ,שיהיו להם הכישורים הדרושים והמתאימים לביצוע העבודות וידאג
להכשירם עפ"י צורך.
ב .הקבלן מתחייב טרם תחילת העבודה להדריך את עובדיו על חשבונו בכל הקשור לעבודה
בטיחותית עפ"י דין והסכם זה באמצעות בעל מקצוע מתאים כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על
העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) ,התשנ"ט  .1999 -הקבלן יוודא כי עובדיו הבינו את
ההדרכה והסיכונים בעבודה אליהם חשופים וכי הם פועלים על פיה .הקבלן יחזור ויקיים הדרכה
כאמור בהתאם לצרכי העובדים ולפחות אחת לשנה.
ג .הקבלן מתחייב כי כל עובד מעובדיו ו/או מי מטעמו יהיה כשיר לעבודה מבחינה רפואית ולאחר
שעבר את כל הבדיקות הרפואיות הדרושות עפ"י כל דין.
 .25ציוד מגן אישי
הקבלן מתחייב לספק ציוד מגן אישי תקין ומתאים לעובדיו ,ו/או למועסקיו ו/או למי מטעמו ,כנדרש
בתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) התשנ"ז  1997 -ויוודא שהם משתמשים בו בהתאם
לייעודם ,לרבות נעלי בטיחות ,ביגוד ,קסדות מגן ,כובעים ,כפפות ,משקפי מגן ,אוזניות ,מעילי גשם ,
ציוד למניעת נפילה מגובה וביגוד זוהר.
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 .26ציוד ,מכונות ,כלים ,חומרים ופסולת
א .הקבלן מתחייב להשתמש בכלים וחומרים במצב תקין והמתאימים לביצוע העבודה.
ב .הקבלן מתחייב להשתמש במכונות וכלים המוגנים לבטח ,ולקיים את התקני הבטיחות
והמיגונים ,כך שלא יווצר מצב העלול לגרום לפגיעות בנפש.
ג .הקבלן ידאג כי כל כלי העבודה ,הציוד ,הפסולת והחומרים ימצאו במקום בטוח שהוקצה לשם
כך ויונחו באופן ובמקום שימנע כל נזק אפשרי לאדם או לרכוש.
ד .אחסון חומרים מסוכנים (דליקים ,גזים וכד') יעשה במקום נעול ומאוורר .המקום ישולט כנדרש
בחוק כולל שלט המתריע על סוגי החומרים המאוחסנים בו.
ה .הקבלן מתחייב כי כל ציוד מכני-הנדסי ,כלי התעבורה ,כלי ההרמה ,אביזרי הרמה וכו 'יהיו
תקינים ובעלי תסקיר בדיקה בתוקף ו/או רישיון בתוקף.
ו .הקבלן מתחייב כי כל מפעיל ציוד מכני-הנדסי ,מפעיל מכונת הרמה וכל נוהג בכלי תעבורה אחר
יהיו בעלי הסמכה הנדרשת ורישיון בתוקף.
ז .הקבלן מתחייב בסיום עבודתו לפנות כל מכונות וכלי עבודה ,חומרים כולל חומרים מסוכנים,
פסולת כולל פסולת מסוכנת ,פסולת בניין שנוצרה עקב עבודתו.
 .27תאונות עבודה ומקרים מסוכנים
א .הקבלן מתחייב לדווח לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת על כל תאונת עבודה ,שבגינה
נעדר עובד מטעמו מעל  3ימים ומיידית במידה וגרמה למותו.
ב .הקבלן מתחייב לדווח מיידית לבא כוח המרכז שהזמינו ,על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן
תוך כדי ביצוע העבודה.
ג .הקבלן מתחייב למסור את כל המידע הידוע לו לרבות מסמכים כתובים ולשתף פעולה עם בא כוח
המרכז/הממונה על הבטיחות בעת תחקיר תאונות ומקרים מסוכנים.
 .28התנהגות בשעת חרום
א .במצב של דליקה ,שפך חומרים מסוכנים ,תאונה כולל תאונת עבודה יש ליצור קשר עם גורמי
ביה"ח לצורך קבלת עזרה או הנחיות טיפול .למסור ואחראי את שמך ,שם המעביד ,מספר טלפון בו
אתה נמצא ,מקומך ואופי מצב החירום.
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גורם
מרכזיה
ביטחון
מחלקה טכנית
בטיחות
משטרה
רשות הכבאות

טלפון
 0 ,04-6304304מכל טלפון של
בית החולים
ביפר  88-202מכל טלפון
של ביה"ח
 ,04-6304312תורן 050-
6246773
 ,04-6304779נייד
050-6246718
100
102

ב .תמצית הוראות התנהגות בזמן שריפה:
ביצוע  3פעולות במקביל – בעבודת צוות
 לדווח למרכזיה – " ,04-6304304 ,"0מח' הביטחון ביפר 88-202
 הרחקת אנשים מקרבת מוקד השריפה
 הפעלת מטף וכיבוי ראשוני
הפעלת מטף כיבוי
 הבא את המטף למרחק של עד כ 2-3-מטר מהאש
 סובב את הנצרה עד לקריעת החבק ( אזיקון )
 יש לאחוז את המטף בידית הנשיאה ולכוון את הפיה /צינור פיזור על בסיס האש
 לחץ לחיצה עד לכיבוי מוחלט של האש או התרוקנות המטף
 צא מהמקום וסגור את הדלתות אחריך
אל תשתמש במעלית
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 .29משמעת והטלת סנקציות
א .הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או מי מטעמו ישמעו לכל הוראות בא כח המרכז/הממונה על
הבטיחות ,לרבות הוראה בדבר הפסקת עבודה בגין אי מילוי תנאי מתנאי הסכם זה או בשל קיום
סיכון אחר לנפש ו/או רכוש.
ב .הקבלן ימסור ,לפי דרישת בא כח המרכז/הממונה על הבטיחות ,את רשימת כל העובדים מטעמו
כולל פרטים אישיים ויציג עפ"י דרישה כל רישיון ,תעודה וכל היתר אחר השייך לו או להם ,לרבות
ציוד ,מכונות וכלי רכב.
ג .הקבלן לא יעסיק הקבלן עובדים שאינם עובדיו אלא לפי היתר בכתב מאת המרכז.
ד .נגרם נזק למקום או לציוד בגין הפרת הוראות הבטיחות ע"י הקבלן – הקבלן מסכים כי הערכת
שווי הנזק כפי שנעשתה ע"י מפקח מטעם המרכז תחייב את הקבלן וסכום זה יקוזז מכל סכום
המגיע לקבלן לפי הסכם ההתקשרות עימו.
ה .לא מילא הקבלן ,ו/או עובדיו ,ו/או מועסקיו ,או מי מטעמם אחר הדרישות המופיעות בנספח זה
רשאי המרכז להטיל קנס בשווי של עד  5000ש"ח לכל יום ו/או מקרה ,וסכום זה יקוזזמהסכומים המגיעים לקבלן עפ"י ההסכם.

הצהרת הקבלן
אני הח"מ מצהיר בזאת ,כי קראתי והבנתי את תוכן נספח הבטיחות וכי אני מתחייב לעבוד
על פיו ועפ"י הוראות כל דין.

------------------------תאריך

------------------------חתימה

------------------------ת.ז.

------------------------שם ומשפחה

------------------------שם החברה

------------------------כתובת החברה
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נספח מס'1

טופס הערכת סיכונים בעבודת קבלן
תאריך_____________:
הערכת סיכונים בעבודת קבלן_______________________
שם קבלן

פרויקט______________________________________
גורם הסיכון  /תרחיש פגיעה

רמת הסיכון*
סיכוי
לתאונה

חומרה

המלצות לבקרה וצמצום
הסיכון
חומרה
כוללת
(מכפלה)

אחריות
ליישום

מועד סיום

[]119
לוח  :1טבלה להערכת סיכונים של תרחישים ("לוח החלטה")
הסתברות
חומרת
פגיעה

גבוהה 4 -

בינונית 3 -

עלול לקרות בכל עלול לקרות מדי
פעם
יום

נמוכה 2 -

נמוכה מאד 1 -
עלול לקרות ,אך
כנראה לא יקרה
אף פעם

עלול לקרות ,אך
רק לעתים
רחוקות
8

4
3

חמורה – 4
מוות או נכות תמידית

16

12

בינונית – 3
פגיעה רצינית או מחלה של
יותר מ  30יום.
קלה – 2
טיפול רפואי וימי אי כושר

12

9

6

8

6

4

2

4

3

2

1

שולית 1 -
נחוצה רק עזרה ראשונה
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רשימת תיוג של בדיקות שיש לבצע לפני הכניסה לחלל מוקף.
מס'
סד'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

תאור הבדיקה
וודא שאיזור העבודה נקי לגמרי מחומרים רעילים
וקורוזיביים.
וודא תקינות של ציוד מגן אישי והרכבתו ע"י אנשי הצוות .
וודא קיום חבל הצלה באורך מתאים וחיבורו לכננת
הרמה.
וודא שכל החלקים הנעים בתוך איזור העבודה מנותקים
ממקור ההפעלה -חשמל ,לחץ אויר ,לחץ מים ,קיטור ,לחץ
שמן וכד'.
וודא שקיים איורור טבעי או מכני לחלל המוקף (פתיחת
פתחי אוורור או אוורור מאולץ).
בדוק את כמות החמצן בעזרת מכשיר ניטור מתאים.
בדוק אדים רעילים בחלל המוקף בעזרת מכשיר ניתור
מתאים.
וודא סוללה תקינה של מכשיר ניתור חמצן וגזים רעילים.
יש לבצע בדיקת חמצן וגזים במשך כל זמן העבודה.
השתמש בתאורה מוגנת התפוצצות .
וודא שאדם נוסף מוצב מחוץ לחלל המוקף לצורך השגחה
והזעקת עזרה במקרה חירום.
וודא שהאדם המוצב כמשגיח עבר הדרכה והסמכה לעבודה
במקום מוקף.
וודא שהציוד והכלים החשמליים המשמשים את העובדים
בתוך החלל המוקף הינם מסוג מוגן התפוצצות ותקינים
לפני ביצוע עבודות של ריתוך וחימום וודא שוב שאין
נזילות מהצנרת השייכת לחלל המוקף.
אין להכניס מיכלי גז דחוס לחלל המוקף.
וודא שגזים רעילים הנפלטים מכלי העבודה מנותבים
החוצה מבלי לפגוע בעובדים.
במקומות בהם העבודה מתבצעת מתחת לכביש יש לוודא
שאין כניסת גזים רעילים הנפלטים מכלי הרכב הנעים על
הכביש.
וודא שציוד כיבוי אש קיים בהישג יד והוא תקין ומתאים
לסוג העבודה.

נבדק
כן

לא

נספח מס'2

הערות
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נספח מס'  -3רשימת תיוג והיתר עבודה באש גלויה

היתר עבודה באש גלויה
לפני עבודה באש גלויה יש לוודא שקיימים כל אמצעי הבטיחות ואמצעי הכיבוי הנדרשים
רשימת תיוג לבדיקה:
 אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה.
 ציוד העבודה באש גלויה תקין.
הורחקו מעבר ל11-
 חומרים דליקים ,כולל מוצקים ,נוזלים ואבק,
מטרים.
 באזור אין אווירה נפיצה/דליקה.
 הרצפה נקייה.
 רצפה "בעירה" הורטבה ו/או כוסתה בחול או ביריעות עמידות באש.
 חומרים בעירים אחרים פונו או כוסו ביריעות עמידות אש.
 כל הפתחים ברצפה ,בקירות ובתקרה נחסמו ע"י יריעות עמידות אש.
 הורחקו חומרים בעירים הנמצאים מעבר למחיצות.
 אם נחסמו יציאות עקב העבודה  -יש לשלט יציאות חילופיות.
 מיכלים וצינורות שהכילו חומרים דליקים נשטפו ונוטרלו.
 אם שולב צופה אש  -הוא יימצא במקום לאורך כל המשמרת ,כולל
ההפסקות ,וחצי שעה לאחר סיום העבודה.
 לצופה האש יש ציוד כיבוי מתאים ואמצעי אתראה על שריפה.
 אם העבודה מבוצעת במקום מוקף  -קיים אישור עבודה מתאים גם לכך.
 ה"מקום המוקף" מוגן ע"י מערכת לגילוי אש ועשן.
 קיימת מערכת שאיבת עשן וכן איוורור מתאים.
 יבוצע הליך מסודר של הדממה ,נעילה ושילוט מערכות ,אם נדרש.

עבודה באש גלויה מבוצעת על ידי:

 עובדי החברה
 קבלני משנה
 אמצעי הכיבוי זמינים לפעולה
תאריך ________________________
מיקום ________________________
מועד ביצוע העבודה ________________________
שם העובד/ים המבצעים את העבודה  /צופי האש

תנאים נוספים לביצוע העבודה והערות:

אני מאשר שבדקתי את תנאי ביצוע העבודה ,כללי הבטיחות
והסיכונים הנלווים האחרים ,כולל רשימת התיוג ,ועל סמך
עמידה בדרישות הבטיחות היתרתי ביצוע עבודה באש גלויה.
הכל בכפוף לתנאים הרשומים בטופס זה

תאריך האישור __________________
פרטי המאשר/ים _________________
חתימה _____________________
היתר זה בתוקף ליום אחד בלבד!

אישור על סיום עבודה:
תאריך ________________________
פרטי המאשר ___________________
חתימה _______________________
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הדגשי בטיחות לתדרוך הקבלן

נספח מס'4

 .1דרכי הכניסה למקום העבודה ,גבולות מקום העבודה והיכן הם המקומות שבהם יהיה מותר לו לעבוד
או לעבור ,או שאסורה אליהם הכניסה עליו ועל עובדיו.
 .2גידור מקום העבודה וכיסוי אמין ובטוח של פתחים ,בורות.
 .3מעברים בטוחים להולכי רגל.
 .4הצבת שלטי אזהרה והכוונה – סוגי השלטים ומיקומם.
 .5גישה לרכבי חירום ואופן הדיווח על תאונות ומקרי חירום.
 .6כללי עבודה באש גלויה ,התקנת מחיצות והרחקת חומרים דליקים בעת ביצוע עבודות ריתוך וכד'.
 .7מניעת דליקות ואמצעים לכיבוי אש ומיקומם.
 .8ניקיון וסדר בעת ביצוע העבודה.
 .9שימוש בציוד מגן אישי.
 .10מיגון מכונות.
 .11כללי עבודה בגובה :מניעת נפילות ,מניעת גישת אדם לאזור העבודה ומתחתיו ,שימוש בסולמות וכד'.
 .12כללי עבודה במקומות מוקפים) כניסה לכוכי ביוב ,תאי ביקורת ,מיכלים וכד'(.
 .13סיכונים הנובעים מעצם מגע אפשרי עם בעלי חיים ומזיקים.
 .14שימוש בציוד חשמלי תקין ותקני (רציפות הארקה ,ממסר פחת ,בידוד כפול(
 .15עבודה בקרבת קווי מתח חשמליים.
 .16איסור עבודה תחת מתח-חי.
 .17היתר לעבודה בדרכים.
 .18ציות לחוקי התעבורה.
 .19ציוד וכלים תקינים.
 .20סיכונים ספציפיים שעלולים לגרום לתאונה.
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מסמך י'
רשימת תוכניות

מסמך ה  -רשימת תוכניות
מספר
תוכנית
1
2
3

1540C/0/3001

שם התוכנית
אדריכלות
תוכנית סביבה מבנה פגיה
ממוגנת
תוכנית סביבה מבנה גנרציה.
סככות עבור פחי אשפה
( שתי סככות מיועדות לפגיה
ולגנרציה )
ריכוז תמונות הבהרה.
קונסטרוקציה
פרט ביצוע שבכות הליכה
מעל לחצרות אנגליים במבנה
גנרצייה .
 2דפים
תברואה
תברואה השלמות פגיה שפכים
ודלוחין .
( עבודות להטיית קו ביוב,
עבודות לתוספת משאבות )

תאריך

סטטוס

קנה
מידה

25.04.21

למכרז

1:50

25.04.21
25.04.21

למכרז
למכרז

1:50
1:50

 25.04.2021למכרז

ללא

ללא

למכרז

ללא

22.04.21

למכרז

1:50
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מסמך יא'
מכרז פומבי 05/2021
להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
ניתוח אמות מידה שביעות רצון לקוחות  20%מהציון המשוקלל)
הציון בנוגע לשביעות רצון לקוחות (סעיף ב' באמות המידה) יינתן על ידי תשאול הממליצים שצוינו על ידי
המציע בתשקיף המשתתף ו/או על ידי ממליצים ממוסדות של משרד הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים,
שבוצעו אצלהם עבודות דומות לעבודות הנדרשות במסגרת מכרז זה .המרכז הרפואי יתשאל שני ממליצים
לפחות והכול בהתאם לשיקול דעתו ובהתאם לטופס זה.
היה וממליץ מסרב לענות יהא רשאי המזמין לפנות למציע ולבקש שמות ממליצים נוספים לאלה שצוינו עם
הצעתו ו/או ליתן ציון אפס בסעיף זה.
מציע שיקבל ציון נמוך מ 75% -בסעיף זה ,וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעתו.
הנושא הנבדק

משקל

.1

יעילות והתארגנות התחלתית

8%

.2

רציפות ההתקדמות בביצוע

8%

.3

יעילות וארגון במהלך הביצוע

8%

.4

הימנעות מהגשת בקשות להארכת 8%
ביצוע
8%
סיום ביצוע במועד המתוכנן

הציון
נמוך
1

.5
.6

טיב העבודה – עבודות שלד

10%

.7

טיב העבודה – עבודות גימור

10%

.8

הטכניות 8%

.9

להוראות
ציות
והמשמעתיות של הפיקוח
הסתגלות לשינויים ותוספות

8%

.10

דיוק ואמינות במדידת כמויות 8%
ובהגשת נתוני מחירים לשינויים
ותוספות
עמידה במסגרת תקציבית של 8%
הפרויקט
8%
התרשמות כללית

.12
.13

2

3

4

גבוה
5
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הערות :

שם המציע/ספק________________________________ :
שם הלקוח________________________________ :
נציג הלקוח________________________________ :
תאריך הבדיקה_____________________________ :
שם הבודק _____________________

חתימת הבודק _________________

