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רשימת המסמכים למכרז/חוזה זה
מסמך
מסמך א'
מסמך ב'

מסמך מצורף
כתב הזמנה והצעת הקבלן

מסמך שאינו מצורף
תנאי החוזה לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210
נוסח תשנ"ו – אפריל )2005
מפרטים כלליים ונהלים:
המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בנין (הספר
הכחול) על כל פרקיו בכלל והפרקים המתאימים
לביצוע עבודה זו בפרט במהדורה האחרונה
והמעודכנת ביותר ליום פרסום המכרז ע"י המזמין.

מסמך ג'

הנחיות ונהלים נוספים ושל משרד הבריאות:
א G-01 .מערכות גזים רפואיים.
ב L -70 .סימון וזיהוי צנרת ומיכלים.
ג E-01 .מערכות חשמל.
ד .חיזוק "מערכות לא סטרוקטורליות" למניעת
נזקים במקרה של רעידות אדמה.
ה AC-01 .מערכות מיזוג אויר.
ו H-01 .מערכות חום.
מסמך ג1 -
מסמך ג2 -
מסמך ד'
מסמך ה'
מסמך ו'

תנאים כלליים מיוחדים
והנספחים המצורפים להם
מפרט טכני מיוחד ואופני
מדידה מיוחדים
כתב כמויות
תכנית שינויים בספריה
תנאים מיוחדים

במפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה
לבנייה ולמיחשובם בהשתתפות:
משרד הביטחון  /אגף בינוי
משרד הבינוי והשיכון  /מינהל תכנון והנדסה
משרד האוצר  /החשכ"ל
משרד התחבורה
ניתן לעיון מעל דפי האינטרנט בכתובת
https://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx

את מפרטי משרד הבריאות ניתן לרכוש במנהל לתכנון ובינוי מוסדות רפואה רח' ד"ר ארליך
 20יפו-ת"א ו/או לעיין בם מעל דפי האינטרנט.
*ניתן לעיין בנהלים באתר האינטרנט שכתובתוhttp://www.health.gov.il/ :
כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה ,בין שהם מצורפים ובין שאינם
מצורפים.
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הצהרת הקבלן
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה ,קראם והבין את
תוכנם ,קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות
לדרישות המוגדרות בהם.
הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
הערה:
בכל מקום בו נרשם "המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון" יראה כאילו נרשם
הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון"
"המרכז

שם הקבלן _____________________ חתימת הקבלן ______________________
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מסמך א'

לכבוד
__________________
__________________
__________________
ג,א,נ.
הנדון :מכרז מספר ____________ -
כתב הזמנה

.1

הנני מזמין בזה את כב' (להלן ה"מציע") להגיש הצעת מחיר לפרויקט:
שיקום ושיפוץ מבנה הספריה ,חדרי ספח וכיתות סמוכות לאחר שריפה חלקית
ועבודות גמר ומערכות נוספות.

.2

הסבר וסיור קבלנים:

א.

ניתן לקבל הסברים נוספים ביחס למכרז בטרם הגשת "ההצעה" מהמנהל והמפקח
על הפרויקט :מהנדס איל כהן -תפיקון הנדסה טל'08-6738937 :
tepicon.eng@gmail.com

ב.

סיור קבלנים יערך בתאריך  15/02/2021בשעה  10:00מקום מפגש :ליד מבנה הספריה
הרפואית בביה"ח  -ההשתתפות הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

ג.

כל הודעה של המזמין ובכללה דו"ח מסיור הקבלנים ,במידה ותשלח תהיה בכתב.
הודעה כאמור תצורף על ידי הקבלן להצעה ,כשהיא חתומה בחתימתו לאישור
קבלתה ,הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

ד.

את ההצעות יש להגיש עד ולא יאוחר מיום ה'  04/03/2021שעה  12:00במעטפה
סגורה לתיבת המכרזים במשרדי הנהלת ביה"ח .הצעות שיוגשו באיחור יפסלו.

.3

בדיקת אתר העבודה לפני הגשת ההצעה:
לפני הגשת ההצעה ,על הקבלן לבדוק את אתר העבודה ,את התכניות ,הפרטים
והתנאים האחרים הקשורים לביצוע העבודה .למען הסר ספק יובהר כי יראו את
הצעת הקבלן לכל דבר וענין כמביאה בחשבון את כל המפורט לעיל.

כמאות ועריכת מכרז – מהנדס איל כהן  -תפיקון הנדסה בע"מ טל 08-6738937 :פקס08-6731815 :

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

6

שיקום ושיפוץ הספריה הרפואית לאחר שריפה חלקית ועבודת גמר ומערכות
שונות

.4

תנאים מקדמיים/סף להשתתפות במכרז:
על המציע:

א.

להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט
 ,1969התקנות ,הצווים והכללים שעל פיו בענף  131קבוצה א' בסיווג .1

ב.

נסיון קודם:
 .1על הקבלן להיות בעל נסיון מוכח בהקמת פרויקטים ,אשר מורכבותם הטכנולוגית
דומה לאלו של הפרויקט נשוא המכרז.
 .2על הקבלן המציע להוכיח פרוייקטים דומים שעלותם הכספית:
 2.1פרויקט אחד דומה שעלותו הכספי המוכחת לפחות  80%מערך הצעתו.
או
 2.2שני פרוייקטים דומים שעלותם המצטברת לפחות  120%מהצעתו.
 .2הנסיון יתייחס לעבודות שנסתיימו בחמש השנים האחרונות.

ג.

להשתתף בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד.

ד.

ערבויות:
על הקבלן להגיש המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית/בלתי מותנית
לטובת ביה"ח ברזילי בסכום של  .₪ 20,000תוקף ההמחאה/הערבות יהיה ליום
04/06/2021
הערבות צריכה להיות של המציע (לא תתקבל ערבות של צד ג')  ,ובנוסח המצורף
להלן.
המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות או לפרוע את ההמחאה הבנקאית ,אם המציע
יחזור בו מהצעתו ו/או לא יקיים אותה ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתו של
המזמין.
מיד עם הודעת זכיה וצ.ה.ע  ,יסב הקבלן את ערבות המכרז לערבות ביצוע אך
בשיעור  5%מערך ההצעה כולל מע"מ.
להמציא את האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות ותשלומים חובת מס) תשנ"ו .1996 -
לרכוש את מסמכי המכרז מהמזמין.
להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת שעה משקי  2001/44מיום  10.10.2001של החשב
הכללי הנוגע לצמצום היקף העסקת עובדים זרים( .מצורפת למסמך ו' למסמכי
המכרז).
אישור רו"ח על עמידה בדרישות לתשלומים סוציאליים ושכר מינימום.
אישור רו"ח או עו"ד לגבי שימוש בתוכנות חוקיות.
התנאים הינם מצטברים ,הצעתו של קבלן שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
הסף.
.5

–

עידוד נשים בעסקים
מציע העונה לדרישות התיקון לחוק חובת מכרזים (מס'  ,)15התשס"ג ( 2002להלן-
תיקון החוק) ,לעניין עידוד נשים בעסקים יגיש אישור ותצהיר ,בהתאם לתיקון
לחוק ,לפיו העסק הוא בשליטת אישה.
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.6

הגשת הצעה:

א.

הקבלן ירכוש התקן אחסון הכולל את קבצי הפרויקט :מכרזית ,חוברת מכרז ,תכניות
(במידה וקיימות) ,ונספח ביטוח .על הקבלן להדפיס את כל מסמכי המכרז ולחתום
על כל עמוד בחותמת וחתימת מקור.
הצעת הקבלן (כתב הכמויות) תודפס ותוגש בשני עותקים זהים ביניהם וזהים לקובץ
המכרזית שינעל ע"י הקבלן בשם וסיסמא טרם ההגשה.
למען הסר ספק יובהר כי כל חסר ,שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז ,או כל
הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל דרך אחרת ,וכן
הגשת צילומי המסמכים או מסמכים שאינם המקור ,לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמין,
ועלולים לגרום לפסילת ההצעה.
במידה ולקבלן הסתייגויות בענין המכרז  -עליו להעלותן בפני המזמין לא יאוחר
מהמועד שנקבע בסיור הקבלנים ולא יאוחר מ 3 -ימים לאחר מועד הסיור .קבלן
שלא יעשה כן יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם.

ה.
)1

הקבלן יצרף להצעתו:
רשיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בסיווג ובהיקף הכספי המתאימים לעבודות
נשוא הצעה זו.
המחאה בנקאית או ערבות בנקאית כמפורט בסעיף  4ד' לכתב הזמנה זה ובנוסח
המצורף בנספח לכתב הזמנה זה.
תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף.
אישור מס הכנסה בדבר ניהול ספרים.
הוכחת נסיון קודם לפי ס"ק  4ב' להלן לרבות :רשימת ממליצים ,רשימת פרויקטים
והוכחת עלויות באמצעות דף ריכוז חשבון סופי חתום מאושר לתשלום.
מסמכים אחרים/נוספים הנזכרים במכרז זה.

)7

שמירת זכויות:

א.

מובהר בזה במפורש ,כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או
הצעה כלשהי ,וההכרעה נתונה לשיקול דעתו ולהחלטתו הבלעדית של המזמין.
למזמין תעמוד הזכות לדרוש הבהרות והסברים מן המציעים גם לאחר הגשת
ההצעות ,על פי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסוייג.

ב.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף א' לעיל ,מובהר בזה כי המזמין קבע לעצמו הערכה
תקציבית בדבר עלותה המשוערת של העבודה והמזמין שומר לעצמו את הזכות,
שלא לקבל אף אחת מההצעות.

ג.

כללי:
המזמין שומר לעצמו ,עקב מגבלות תקציביות ו/או מכל סיבה אחרת ,את הזכות
לבטל חלקים שלמים מהפרויקט בכלל ואת שלב ב' כולו בפרט ,אף לבטל את ביצוע
העבודה או חלקים ממנה כליל ול/או לבצע את הפרויקט בשלבים עפ"י זמינות
המקורות או אישורים ושינויים העשויים להופיע בהם .הקבלן מסיר מראש כל
תביעה או דרישה העשוייה לנבוע מהאמור.

ד.

המזמין ,רשאי לאחר פרסום המכרז להכניס תיקונים ,הבהרות ,שינויים ותוספות על
פי שיקול דעתו ,אשר ישלחו למציעים בכתב ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
הקבלן יצרף למסמכי ההצעה את הודעת המזמין כאמור כשהיא חתומה בחתימתו,
לאישור קבלתה ,הבנתה והבאת האמור בה בחשבון במסגרת הצעתו.

ב.
ג.

ד.

)2
)3
)4
)5
)6
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ה.

המזמין יהיה רשאי לדחות הצעה בשל חוסר שביעות רצון מהתקשרויות קודמות עם
המציע ,חוסר אמינות או היעדר כישורים מתאימים.

.8

מדידות ,חישוב כמויות והגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים:
א .החשבונות יוכנו ויופקו ע"י חברת תוכנה ושרותי מחשב עבור המזמין ועל חשבון
הקבלן בתכנת "בנארית" או ש"ע
ב .על הקבלן להמציא כמויות נמדדות ע"ג דפי מדידות וזאת לחלקי העבודות שבוצעו
במהלך החודש עד שבוע לפני מועד הגשת החשבון החלקי:
 .1חשבון חלקי ללא חישובי כמויות לא יתקבל.
 .2סעיפים שלא יצורף אליהם חישוב כמויות שיוכנו עפ"י כללים נאותים ,אופני
מדידה וע"י חשב כמויות מומחה ימחקו כליל .לא יאושרו סעיפים לתשלום "על
חשבון" כמות לא מדודה.
 . 3תשלום "על חשבון" ציוד ,רכיבים או חומרים ,מכל סוג שהוא אשר לא הותקנו
במקומם באופן מושלם בפרויקט – לא יאושר בחשבונות החלקיים.
 .3לכל חשבון חלקי ,כתנאי לאישור החשבון ,יצורף סקר סיכונים ובטיחות ע"י
מהנדס בטיחות מומחה ע"ח ומטעם הקבלן .דרישות הסוקר/מהנדס הטיחות יחייבו
את הקבלן ,יבוצעו על ידו ללא תמורה נוספת ויהוו אף הם תנאי לתשלום החשבון.
ג .הקבלן יגיש לפיקוח חשבון חלקי אחד בלבד וחשבון סופי בסיום הפרוייקט.
עותק אחד של טיוטת כמויות בצורת חשבון לבדיקה .כל טיוטת חשבון חלקי תוגש
לא לפני ה–  1ולא לאחר ה–  5שבתחילת החודש עבור עבודה שבוצעה בחודש
הקודם.
ד .איחור במועדי הגשה:
הגשת טיוטת חשבון במועד שבין ה  6ל 14 -בחודש תביא לדחיה של  15ימים במועד
התשלום.
הגשת טיוטת חשבון במועד שבין ה  15ל 30 -בחודש תביא לדחיה של  30ימים
במועד התשלום.
ה .לאחר בדיקת ואישור טיוטת הכמויות ,ולא יאוחר מ  48שעות מקבלת תיקון המפקח,
יפיק הקבלן חשבון מקור ועוד  2עותקים תואמים את טיוטת הכמויות המאושרת.

.9

חשבונות ביניים וחשבונות סופיים:

א.

תשלום החשבון החלקי שוטף ועוד  60ימים מיום הגשת טיוטת החשבון כאמור.
עיכוב בעריכת החשבון המתוקן עפ"י ס"ק ד' לעיל יהווה עילה לעיכוב תשלומי
המזמין לקבלן בהתאם.
מובהר בזאת כי לקבלן יאושר חשבון חלקי אחד בלבד .לא יאושרו חשבונות חלקיים
מעבר לכך אף אם יתארך הפרויקט שלא עפ"י דרישת תוספות ושינויים של המזמין.

ב.

תשלום החשבון הסופי שישולם בתום  90יום בהתאם לתנאי החוזה הממשלתי
הסטנדרטי מדף  .3210קבלת החשבון ע"י הפיקוח מותנת בסיום כל התחיבויותיו
החוזיות של הקבלן.

.10

חתימת ההצעה:

א.

המציע יחתום את שמו המלא בסוף כל אחד ממסמכי המכרז וכן על כל אחד
מהעמודים המהווים את מסמכי המכרז.
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ב.
ג.

חתימת המציע במידה והוא יחיד תאומת על ידי עורך דין בהתאם לנוסח המצ"ב.
במידה והמציע הוא תאגיד תחתם ההצעה על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחתום
בשמו .להצעה יצורף אישור של רואה חשבון או עו"ד בדבר מורשי החתימה של
התאגיד ואישור כאמור בדבר זהותם של החתומים על ההצעה בהתאם לנוסח
המצ"ב.

.11

כללי:

א.

בהגשת הצעה משותפת כל המשתתפים חייבים לעמוד בכל דרישות המכרז .הערבות
הבנקאית תהיה ע"ש כל המציעים המשתתפים בהצעה .כל אחד מהמציעים יהיה
אחראי כלפי המזמין ביחד ולחוד.
ההצעה תחשב כעומדת בתוקפה למשך  3חודשים על כל פרטיה עד ליום 10/06/2021
המזמין שומר לעצמו את הזכות להאריך את תוקף הצעות הקבלנים משך  3חודשים
נוספים ולהאריך את תוקף ערבויות הביצוע של הקבלנים בהתאם.
על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת ,הנחוצה לביצוע כל
ההתחייבויות המוטלות עליו על פי החוזה על כל נספחיו.
סכום אגרת רכישת המכרז לא יושב/יוחזר למציע.

ב.
ג.
ד.

בכבוד רב,
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

אישור המציע
אני מאשר כי קראתי את כל האמור לעיל ,הבנתי אותו ,וככל שהדברים נוגעים
להתחייבויותי אם אזכה במכרז ,אני מתחייב כי אבצע אותן בהתאם לאמור.
הערות ,השגות או שאלות שהיו לי (אם היו כאלה) הועלו על ידי בפני נציגי המזמין לפני
הגשת הצעתי וקיבלתי בקשר אליהם תשובה מספקת להנחת דעתי.
אני מצהיר בזאת כי עבודתי תבוצע בהתאם לתוכניות המכרז והעובדה שאינני מחוייב
להשיבן במסגרת הצעתי לא תגרע ממחויבותי כאמור במידה ואזכה במכרז.

___________________________
חתימה וחותמת הקבלן

________________
תאריך
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מסמך א' 1-הצעת הקבלן:

תאריך:

________________
שם המציע:
_______________________________________________________
להלן "הקבלן"
לכבוד
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
ג.א.נ,.
הנדון :הצעת הקבלן
אני הח"מ קבלן רשום ,מאשר בזאת קבלת כתב ההזמנה לעבודות שיפוץ הספריה הרפואית
לאחר שריפה חלקית ועבודות גמר ושינויים נוספות הכוללות עבודות בניה ומערכות,
בביה"ח ברזילי באשקלון (להלן  -הפרויקט")
בצירוף כל מסמכי המכרז ,ומתכבד להגיש הצעתי כלהלן לאישורכם:
.1

אני מצהיר ,מאשר ומתחייב בזה כדלהלן:

א.

הצעתי מוגשת לאחר שקראתי ועיינתי היטב בכל מסמכי המכרז ,לרבות המסמכים
שלא צורפו למכרז במהדורתם המעודכנת האחרונה ,והבנתי אותם היטב.

ב.

סיירתי באתר הבניה ,במרתף הקיים ,בחלל הגג הבסביבת המבנה ,קיבלתי את
ההסברים הדרושים לביצוע העבודה ,למדתי את התנאים הנדרשים לביצוע העבודה,
ובהתאם לכך ביססתי את הצעתי.

ג.

בדקתי היטב את תנאי השטח ,אתר הפרויקט ,לרבות דרכי גישה ,המגבלות שבדרכי
הגישה ,הקשיים שבעבודה בבי"ח פעיל ותנאי הסביבה המיוחדים ואני מתחייב
לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לביצוע פרויקט מושלם ושלא לפגוע בסביבה
הקיימת ותפקודה.

ד.

בדקתי ושקלתי את התנאים הכלליים ,תנאי החוזה ,התוכניות והמפרטים ,היקף
העבודות ורשימת הכמויות.

ה.

ידוע לי כי מדובר בעבודה הכוללת ,אך לא מוגבלת ,לעבודות פירוק ,הריסה ,בינוי,
ומערכות.

ו.

בנוסף על האמור לעיל ובלי לגרוע מכלליותו ,הריני להצהיר ,כי בכתב הכמויות
מילאתי את מחירי היחידה לצידו של כל פריט ופריט ,חישבתי את מחירי כל
הפריטים וחישבתי את סך כל מחיר הפרויקט ,הכל כמופיע במסמך האמור.
הנני מצהיר ומתחייב כי במידה ולא רשמתי מחיר יחידה לצידו של פריט כלשהו,
יראו את מחירו של הפריט הנדון ,ככלול במחירם של הפריטים האחרים ,כפי שמופיע
בכתב הזמנה ,או שהצעתי תיפסל על ידכם.
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ז.

יש לי הידע ,הנסיון ,היכולת המקצועית והאחרת וכן האפשרות הפיננסית לבצע את
העבודות עפ"י מסמכי המכרז ,באיכות גבוהה.

ח.

אני ער לעובדה ,כי יהיה עלי לבצע את העבודה באיכות גבוהה ביותר ,הדורשת
מיומנות ,מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי לעמוד בדרישות אלו ובלוח הזמנים
הנקוב על אף כל קושי קיים ו/או שיווצר בהשגת כח אדם מיומן וכח אדם בכלל
ולסיים את ביצוע הפרויקט במועד ,ללא זכות לטענת עיכוב או פיגור כלשהם בגין
העדר אפשרות או איסור על העסקת פועלים משטחי רצועת עזה ,יהודה ושומרון או
פועלים זרים.

ט.

אני מודע לתנאים הבאים ומסכים להם:

)1

באחריות המציע להעביר לקב"ט המוסד שבועיים לפני תחילת העבודות את רשימת
העובדים שיועסקו ,תוך פירוט :שם מלא ,מספר ת.ז ,מקום מגורים וצילום ת.ז וספח.

)2

הקב"ט או ממונה הבטיחות בביה"ח יהיה רשאי לאשר כניסת עובד לתחום המוסד
ו/או לדרוש הוצאה מהעבודה של העובד ,שהתחיל לעבוד ,מבלי שיהיה חייב לנמק
את דרישתו ומבלי שהמציע יהיה רשאי לדרוש פיצוי כלשהו עקב צעד זה.

)3

אני מתחייב להגיש לפיקוח תכנית גידור זמני והתארגנות מיטבית ולערוך בה
שינויים ככל שאדרש על ידו ע"מ לאפשר המשך תפקוד נאות של ביה"ח.
כ"כ הריני להצהיר בזאת כי ידוע לי שעבודת בנית המחלקה תבוצע בשלבים ובשלב
הראשון סקר מערכות קיים ,ניתוק מתואם ,מעקפים למערכות חיוניות שפעולתן לא
תפסקנה ולאחריו בנית המחלקה החדשה .הנני מסיר בזאת כל תביעה כספית בגין
הוצאות שיגרמו לי עקב שלביות הביצוע.
אני מודע כי שלב ב'  ,תוספת למבנה הקיים  ,יבוצע כשלב נפרד ואף בזמנים נפרדים.
כל דרישות ההתארגנות המיוחדת הנוספת ידועים לי ,נלקחו על ידי בחשבון ואני
מתחייב שלא לדרוש תמורה נוספת בגינם.

)4

פועלים מאזור חבל עזה ומיש"ע יורשו להכנס לתחום המוסד ,לאחר שיציגו את
האישורים הבאים:
רשיון עבודה.
אישור כניסה לישראל.
-

)5

לא תותר הלנת עובדים ,בתחומי המוסדות .עובדים מטעם הקבלן לא יורשו להסתובב
בשטח ביה"ח ו/או להשתמש במתקנים שבו .עובדי הקבלן יהיו ,משך כל שעות עבודה,
במסגרת תחום האתר המגודר בלבד.
יציאה אל מחוץ לתחום האתר המגודר תותר לצורך ביצוע הפרויקט ובלבד שתהיה
חיונית ,תאושר ע"י הפיקוח ותתואם עם נציג ביה"ח.

)6

הקושי בהשגת פועלים לא יהווה סיבה לסיום העבודה באיחור ו/או לאי קיום
התחייבויותי ככתבן וכלשונן ו/או לכל תביעה מכל מין או סוג.

.1

אני מאשר ,כי הנני מודע היטב לצורך להמציא ערבויות וכיסוי ביטוחי בהתאם
לנספח המצורף ,עם חתימת החוזה ,במידה ויחתם.
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.2

לאחר ששקלתי את כל האמור בסעיף  1לעיל ,אני מציע לבצע את כל העבודות עפ"י
מסמכי המכרז בהיקף המוצע ברשימת הכמויות במחירים המפורטים על ידינו
וסיכומם הכולל הוא _________________________________________ש"ח
כולל מ.ע.מ
(במילים _________________________________________ :ש"ח כולל
מ.ע.מ)
כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה באחוזים ,תיחשב ההנחה מהסך הכולל של
ההצעה לפני ההנחה ,ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף וסעיף בהצעתי.
כללה הצעתי הנחה כללית שצוינה בסכום בלבד ,תיחשב ההנחה כאילו ניתנה
באחוזים מהסך הכולל של ההצעה לפני ההנחה ואחוז ההנחה יחול על כל סעיף
וסעיף בהצעתי.
התמורה תהיה כפופה להגדלה או צמצום על פי מדידה של חלקי העבודה ,שיבוצעו
בפועל ו/או על פי הוראות המזמין.
הכללים להצמדת התקשרות יהיו כמפורט במסמך ו'.

.3

אני מאשר כי הצעתי כוללת את כל הדרישות לשם ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות
על הקבלן לפי מסמכי המכרז.

.4

אני מאשר כי המחירים הכלולים בהצעתי ברשימת הכמויות כוללים את כל
ההוצאות ,בין המיוחדות ,בין הכלליות ובין האחרות ,מכל מין וסוג ,הכרוכות בביצוע
העבודה ,בהתאם לדרישות מסמכי המכרז ולא אציג כל תביעה או טענה בשל אי
הבנה ו/או אי ידיעת תוכן מסמכי המכרז ,תנאי החוזה ו/או נספחיו.

.5

הצעתי כוללת הסכמה לצמצום או הגדלת היקף העבודות ,שינויים או תוספות,
עבודה בשלבים ,בחלקים ובקטעים שונים באתר הבניה – לרבות הפסקות עבודה
יזומות בתנאים ובנסיבות כפי שיתחייבו ,בהתאם להוראות המנהל והמפקח כאמור
בחוזה ,כולל עבודה בשעות בלתי רגילות( ,הדבר לא יגרום לשינויים במחירי החוזה).

.6

ידוע לי כי אינכם חייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי
תהיו רשאים ,לפי שיקול דעתכם ,לבטל את המכרז ולמסור את ביצוע העבודות
בשלמותן או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן שתמצאו לנכון ,וכן לנהל
מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם ואני מסכים לכך.

.7

במידה והצעתי תתקבל ע"י המזמין ,אני מתחייב בזה לחתום על החוזה ולהשיבו
למזמין לא יאוחר מתום חמישה ימים ממועד קבלתו או לחילופין במועד ,שייקבע
ע"י המזמין ,להמציא את כל הערבויות ,הבטחונות/האישורים לפי הדרישה.

8.

אני מתחייב להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתום  7ימים ממועד צו התחלת
עבודה ,ולסיים את כל העבודה לאחר  60ימים קלנדריים לפי תנאי החוזה.
אני מתחייב לשלם ,במקרה שלא אשלים את ביצוע העבודה בתוך התקופה הנ"ל סך
של  1,000ש"ח (במילים :אלף שקלים חדשים) כפיצוי מוסכם וקבוע מראש בגין כל
יום של איחור משך  15הימים הראשונים ₪ 2,000 ,משך  30ימים נוספים ו₪ 6,000 -
משך כל יום איחור שלאחר מכן.
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הסכום ישא הפרשי הצמדה ותוספת מע"מ כמוגדר בסעיף המתאים של החוזה מדף
(.)3210
.9

אני מצרף בזה את כל מסמכי המכרז חתומים על ידי ,וכן אישור עו"ד או רואה
חשבון בדבר מורשי החתימה וזהות החותמים כנדרש בכתב ההזמנה.

.10

תוקפה של הצעתי זו הוא עד ליום  , 10/05/2021אני מתחייב להאריך את התוקף ב 3
חודשים נוספים במידת הצורך ובמידה ואדרש לכך לרבות תוקף ערבות הביצוע.

.11

כתובתי למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא:

שם וכתובת:
________________________________________________________________
__
טלפון _______________ :נייד _____________________ :פקס:
________________
דוא"ל
__ ___________________________________________________________
נציגי/תי המוסמך/ת לצורך דיון/פניה בענין הצעה זו היא/הוא מר/גב'
_________________.

.12

חתימת הקבלן על טופס ההצעה

_________________
תאריך

______________________________
חתימה וחותמת הקבלן
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נספח בטיחות בעבודה המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם:
נספח בטיחות לחוזה קבלן ראשי/מבצע הבניה
 .1דרישות נספח חוזה זה מקבלן ראשי "מבצע הבנייה" הוא חלק בלתי נפרד מן החוזה והפרתו כדין
הפרת החוזה עצמו.
 .2מינוי קבלן ראשי "מבצע הבניה":
 . 2.1במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ובתפקידו זה יבצע ,יספק
ויהיה אחראי להיבטי הבטיחות השונים בפרויקט.
 . 2.2הקבלן הוא "מבצע הבנייה" עפ"י סעיף  6לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)
התשמ"ח  , 1988עד השלמה סופית של הפרויקט ואכלוס (עד קבלת טופס .) 4
 . 2.3בהתאם יראו את הקבלן "כמבצע הבניה" של כל הפרויקט והוא ישא בכל החובות
המוטלות בתקנות ובחקיקה ובהוראת נוהל זה.
 .3מינוי מנהל עבודה
" . 3.1מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו.
 3.1.1אחריות מנהל העבודה :
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.1.1.4

מנהל העבודה ישגיח ,יפקח ויוודא סידורי הבטיחות באתר ויהיה נוכח נוכחות
ישירה ומתמדת כל זמן שמבוצעת באתר עבודה.
מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס ההדרכה.
באם תבוצע עב' לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה
ומנוחה יתמנה מנהל עבודה נוסף למשמרת שנייה (המנוי עפ"י סעיף  3ב').
החלפת המשמרת תבוצע עפ"י נוהל מיוחד +תיעוד ,באחריות הקבלן הראשי.

 .4חובות מבצע הבניה במסגרת נספח חוזה זה:
. 4.1
. 4.2
. 4.3

. 4.4

מנוי מנהל עבודה" :מבצע הבניה" ימנה מנהל עבודה מוסמך מטעמו אשר ישלח הודעת
מנוי אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת (טופס ,) 155העתק מטופס זה יועבר לממונה
הבטיחות של המרכז הרפואי.
חובת ניהול הבטיחות.
באחריות מבצע הבניה וממונה הבטיחות מטעמו להיפגש עם הממונה על הבטיחות במרכז
הרפואי כ 14 -יום לפני תחילת העבודה ,למלא אחר כל דרישותיו והנחיותיו לביצוע
העבודה בבטיחות מקסימאלית ,במסגרת זו ,רשאי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי
בהתאם להערכת סיכונים שביצע וכראות עיניו ,להעלות דרישות נוספות שאינן בהסכם
זה.
הקבלן ,באמצעות מהנדס הבטיחות מטעמו ,יקיים סקר בטיחות אחת לחודש
בתאריכים שבין ה  25ל 30 -בכל חודש .העברת הסקר הכתוב לידי הפיקוח ועמידה בכל
התנאים שבו ,תתנה את אישור חשבון הביניים של הקבלן לאותו החודש.
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 .5ניהול בטיחות ותוכנית בטיחות
 . 5.1על מבצע הבניה להכין באמצעות ממונה בטיחות מטעמו ולקיים "תוכנית בטיחות"
כתובה הכוללת את המרכיבים הבאים:
 .5.1.1הגדרת סמכויות ואחריות לבטיחות של ממלאי תפקידים שונים באתר ובחברה.
 .5.1.2פירוט שיטות לאיתור גורמי סיכון ,הערכת סיכונים ,ובקרת סיכונים הכוללות ,לכל
הפחות ,פירוט של שיטות או נהלים לאיתור והערכת סיכונים (באמצעות סקירה
מראש של סביבת העבודה ופעילויות מסוכנות) ,ושגרת סיורי בטיחות לאיתור
מפגעים.
 .5.1.3פירוט של גורמי סיכון מיוחדים באתר ,ונהלים ו/או הוראות עבודה ו/או הוראות
בטיחות לגבי ביצוע עבודות שיש בהם סיכון לבריאות או חיי אדם.
 .5.1.4פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה ומדריכים אותם
לעבודה בטוחה – כולל נושאי שיתוף עובדים בניהול הבטיחות והגיהות ,סוגי
הדרכות ,מועדי ההדרכות ומבצעי ההדרכה ,ואופן יידוע העובדים לגבי שמות של
ממלאי תפקידים בנושאי הבטיחות באתר.
 .5.1.5פירוט של ציוד הדורש בדיקות תקופתיות  /תסקיר ,ומועדי הבדיקות לביצוע /
שבוצעו.
 .5.1.6רשימות עובדים לבדיקות רפואיות ,ורשימות של בדיקות סביבתיות לביצוע .
 .5.1.7דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים לגביהם נדרשות הסמכות,
כגון :חשמלאים ,בוני פיגומים ,מנהלי עבודה וכדומה.
 .5.1.8פירוט שיטות דיווח ,חקירה ופעולות מתקנות במקרה של אירוע בטיחותי ,תאונה,
וכמעט תאונה.
 .5.1.9פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר ,ומועדי ביצוע מדידות – כולל
למי מדווחים.
 .5.1.10פירוט נוהל או אופן הפיקוח על עבודת קבלני משנה ,שנועד להבטיח כי אף הם
עובדים על-פי מדיניות ותוכנית הבטיחות של מבצע הבניה.
 .5.1.11נהלים ותוכניות היערכות ותגובה למצבי חירום.
 .5.1.12פירוט האופן בו מנהל העבודה מוודא שהפעילות באתר היא בהתאם לתוכנית
הבטיחות.
. 5.2
. 5.3
. 5.4
. 5.5
. 5.6

. 5.7

במידה וביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ייחודית מורכבת ,שיש בה סיכונים
מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית ,יש לכתוב ולקיים תוכנית
בטיחות נפרדת לאותה משימה.
תוכנית הבטיחות תוכן ע"י ממונה בטיחות מומחה מטעם הקבלן ותועבר לאישור ממונה
הבטיחות של המרכז הרפואי.
למבצע הבניה מחויבות לעמידה בדרישות כל דין ,ובדרישות תקנים מחייבים ,כולל חובת
מבצע הבנייה לעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות.
כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו ,יתועדו ,ויהיה זמינים לבעלי
עניין על פי הצורך באתר!
בידי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי ,הסמכות לבדוק מעת לעת מימוש התוכנית
באמצעים עליהם יחליט לפי העניין .חובת הקבלן הינה לשתף פעולה עם ממונה הבטיחות
של ביה"ח ולהציג בפניו כל מסמך שיידרש לצורך כך או לחילופין לאפשר לו לבדוק את
המציאות באתר לפי ראות עיניו.
דרישות ניהול הבטיחות ממבצע הבנייה:
הערה :הביצועים הנדרשים בנושא ניהול הבטיחות המפורטים להלן הינם מינימאליים.
הערכת הסיכונים לפני כל משימת עבודה תקבע ספציפית את מעטפת הבטיחות והמניעה.
הביצועים אינם באים במקום דרישות החוק בכל מקרה שבו יש סתירה לחוק החוק קובע.
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 .5.7.1גהות ורווחה:
5.7.1.1
5.7.1.2
5.7.1.3
5.7.1.4

עזרה ראשונה  -תכולת תיק זה תקבע עפ"י מספר העובדים.
באם מספר העובדים יעלה על  50יש להסמיך ממונה ארגז עזרה
ראשונה.
מי שתייה  -יסופקו לאתר מי שתייה בעלי איכות טובה.
שירותים -יותקנו שירותים זמניים באתר או לחלופין :ייקבעו שירותים
לשימוש העובדים בתיאום ובאישור ממונה הבטיחות של המרכז
הרפואי.
מקום אכילה -יותקן מקום אכילה לעובדים מוגן מפגעי מזג האוויר
לנוחות העובדים.

 .5.7.2ציוד מגן אישי וציוד בטיחות:
 .5.7.2.1מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו,הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים
אחרים המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על
פי הערכת הסיכונים למשימת העבודה:
.5.7.2.1.1
.5.7.2.1.2
.5.7.2.1.3
.5.7.2.1.4
.5.7.2.1.5
.5.7.2.1.6
.5.7.2.1.7
.5.7.2.1.8

ציוד מגן בסיסי-כובע מגן,נעלי בטיחות.
כפפות על פי סוג העבודה (מניעת חיכוך,כוויות,חומרים
כימיים,התחשמלות).
הגנת עיניים.
הגנת שמיעה.
הגנת פנים.
הגנת גוף.
הגנה מפני נפילה מגובה.
הגנה מפני קרינת השמש.

 .5.7.2.2באחריות מבצע הבניה,לספק לאתר את פרטי הציוד לניהול הבטיחות:
.5.7.2.2.1
.5.7.2.2.2
.5.7.2.2.3
.5.7.2.2.4
.5.7.2.2.5

ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה.
מאווררים לייבוש ופיזור ריחות.
מטפי כבוי אש.
ציוד תקני לעבודה בחלל מוקף.
אמצעי גידור וחסימה.

 .5.7.2.3מבצע הבניה יחזיק ציוד עזרה ראשונה רפואית וציוד כבוי אש תקין
ותקני ,עפ"י דרישות פקודת הבטיחות בעבודה.
 .5.7.3הדרכה עובדים ומנהלים:
 .5.7.3.1החברה הקבלנית תתכנן ותקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל
העובדים.
 .5.7.3.2ההדרכות תועברנה בשפה העברית.
 .5.7.3.3באם יהיה צורך תעמיד החברה הקבלנית על חשבונה מתורגמן לשפות
זרות:
 .5.7.3.3.1הדרכה בסיסית.
 .5.7.3.3.2הדרכה לעבודות ספציפיות (כמו עבודות חשמל,עבודות
חפירה,בטיחות בעבודה בסביבת סיכונים כימיים וכד'),
הסמכות והכשרה לביצוע עבודה בגובה לפי התקנות בנושא.
 .5.7.3.3.3הדרכת מנהלים ובעלי תפקידים.
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 .5.7.3.4בנוסף להדרכה,תבצע החברה הקבלנית הדרכות משלימות בעצמה,
הדרכות שבועיות של מנהלי העבודה.
 .5.7.3.5כל עובד יקבל דפי מידע על סכנות וסיכוני בטיחות במקום העבודה
ובתחנת העבודה.
 .5.7.4כשירות ציוד:
הדרישות בסעיף זה מתבססות על:





פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה.
חוק החשמל.
תקני מכון התקנים הישראלי.
תכנית הבטיחות של מבצע הבנייה.

 .5.7.4.1החברה הקבלנית תוודא כי פרטי הציוד שבהם ייעשה שימוש הינם
תקינים ותקניים.
 .5.7.4.2ימסרו תסקירי בדיקה תקופתית של בודק מוסמך לממונה הבטיחות של
המרכז הרפואי.
 .5.7.4.3יערך מבדק בטיחות למערכת החשמל הזמנית באתר מיד לאחר הקמתה
ע"י חשמלאי בודק-המבדק יערך אחת לשנה.
 .5.7.4.4כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ,כל מפסקי הדלף (בדיקת
רגישות) ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך.
 .5.7.4.5כל כלי רכב מכני,כולל מלגזה,יצויד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור.
התרעה חזותית (צ'קלקה) בתנועה.
 .5.7.5תאונה",כמעט ונפגע",טיפול,דיווח,ניתוח,לימוד ויישום לקחים:
 .5.7.5.1תאונה:
 .5.7.5.1.1כל אירוע בו נפגע אדם .
 .5.7.5.1.2ו/או כל אירוע בו נגרם נזק למערכת/מבנה/ציוד (פירוט
הדרישות בפנקס הכללי).
יש לדווח לגורמים הבאים:





יש לדווח מיידית למנהלים האחראיים.
יש לדווח לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
יש לדווח לאגף הפיקוח במשרד התמ"ת.
יש לדווח מיידית לממונה הבטיחות מטעם הקבלן.

" .5.7.5.2כמעט ונפגע":
 5.7.5.2.1תקרית בה לא נפגע אדם או רכוש,אולם היה פוטנציאל
לפציעה או לנזק (פירוט הדרישות בפנקס הכללי).
יש לדווח לגורמים הבאים:
 יש לדווח למנהלים האחראיים בשטח ובמשרדים.
 יש לדווח לממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
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 .5.7.5.3מערכת הפקת לקחים
 .5.7.5.3.1ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה
יבצעו ניתוח אירוע ,יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את
הלקחים למניעת הישנות אירועים נוספים.
 .5.7.5.3.2ממונה הבטיחות מטעם מבצע הבניה ,יבצע מעקב אחר יישום
הלקחים.
 .6קבלני משנה:
 . 6.1קבלני משנה באתר או קבלנים "אחרים" בהסכם ישיר עם המזמין ,יחשבו כעובדי
"מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית.
 . 6.2למרכז הרפואי לא תהיה כל נגיעה לקבלנים אלו בנושאי הבטיחות השונים.
 . 6.3בכל מקום בו נרשם במפרטים הטכניים ו/או אחר "יבוצע ע"י אחרים" הכוונה יבוצע ע"י
הקבלן הראשי או קבלני משנה אחרים מטעמו כחלק בלתי נפרד מהעבודה ,ללא תשלום
נוסף.
 .7מערכת דיווח לממונה הבטיחות של המרכז
 . 7.1חובת מבצע הבניה ועובדיו לשתף פעולה ככל שיידרש באספקת תיעוד וכל מסמך
שיידרש בנושא ניהול הבטיחות.
 . 7.2במידה שממונה הבטיחות של המרכז הרפואי יראה לנכון לערוך סיור באתר ולעמוד על
מצב הבטיחות באתר ,יקצה לכך מבצע הבניה את המשאבים והסיוע הנדרש.
 . 7.3על מבצע הבניה להגיב על כל הערה שיקבל מממונה הבטיחות של ביה"ח באחת הדרכים
הבאות:
 .7.3.1אישור על ביצוע כנדרש.
 .7.3.2הסתייגות כתובה ומנומקת.
 . 7.4בסמכות ,ממונה הבטיחות של ביה"ח ,עפ"י שיקול דעתו ,לעצור את העבודה באתר,
במידה שקיימת סכנה לפגיעה בחיי אדם .העצירה לא תגרור ארכת ביצוע מעבר לקבוע
בהסכם.
 . 7.5מבצע הבניה באמצעות ממונה הבטיחות ו/או צוות ניהול האתר מטעמו יעביר דיווחים
לממונה הבטיחות של ביה"ח עפ"י הפירוט להלן:
 .7.5.1טרם פתיחת האתר – תוכנית בטיחות של האתר.
 .7.5.2דו"ח חודשי – ממצאי סקרי מפגעים שנערכו ע"י ממונה הבטיחות של מבצע
הבניה ותיעוד סטטוס ו/או אופן תיקון הליקוי.
 .7.5.3דו"ח חודשי – פעילות הדרכה שבוצעה באתר והתאמה לתוכנית הבטיחות.
 .7.5.4תסקירי בטיחות של הציוד הדורש בדיקות תקופתיות באתר ואופן הטיפול
בליקויים אם התגלו.
 .7.5.5ניתוח אירועים במקרה של תאונה או "כמעט ונפגע" ,המסקנות וסטטוס היישום
שלהם בשטח.
 .7.5.6דו"ח חודשי  -סטטוס יישום הערותיו של מפקח הבטיחות מטעם אפשטיין.
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 .8כללי:
אין האמור לעיל לגרוע מאחריות מבצע הבניה לנושאים נוספים  /תקנות אחרות שאינן כלולות
בסעיף זה  -מוזכר בזאת כי אחריות מבצע הבניה היא לביצוע כל תקנות הבטיחות בעבודה
המופיעות בדרישות כל דין ובנוסף לתת מענה הולם לכל דרישותיו של ממונה הבטיחות של
המרכז הרפואי.
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

8.11
8.12

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יספק הקבלן :אביזרי בטיחות ,כלי בטיחות ,ציוד מגן
אישי לעובדים ,ביגוד ,נעלי-בטיחות ,כובעי-מגן ,אוזניות מגן וכל ציוד אחר בנוסף על
האמור בסעיף זה
שיומלץ ע"י ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
הקבלן יסמן ,ישלט ויגדר את השטח שבאחריותו באתר העבודה ,כולל הצבת ציוד מגן-
אזהרה עפ"י החוק כגון :מחסומים ,זהרונים ,גשרי מעבר ,סימון דרכי גישה ומילוט ,או כל
ציוד ואביזרי-בטיחות אחרים כפי שיידרש על ידי הממונה על הבטיחות של המרכז
הרפואי.
נהיגה באתר העבודה ובסביבתו הסמוכה ,כולל הפעלת ציוד הנדסי מכני כבד  -עגורנים
מלגזות או כל ציוד אחר ,תעשה עפ"י חוקי התעבורה של מדינת ישראל.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ידאג הקבלן לכך כי הפעלת הציוד הנ"ל תעשה בעזרת כוח
אדם ,נלווה כגון :מאותתים לעגורנים ,מכווני רכב כבד לאחור וכד' ,וכל זאת ע"י אנשים
שהוסמכו והוכשרו לכך ,ונושאים עימם רישיונות הסמכה תקפים בהתאם ,שיוצגו לממונה
הבטיחות של המרכז הרפואי וימסרו לו העתקים.
הקבלן יוודא אחסון חומרים דליקים ,או מסוכנים מכל הסוגים עפ"י הנהלים המחייבים
באתר העבודה ,כולל סימונם והפרדתם עפ"י סוגיהם וקבוצות סיכון .כמו כן ידאג להצבת
ציוד כיבוי אש באתר העבודה.
הכנסת חומרים ,כאמור לעיל ,לאתר העבודה ,או כל חומר אחר המוגדר כמסוכן ,רעיל או
נפיץ תעשה לאחר קבלת אישור בכתב ומראש מממונה הבטיחות של המרכז הרפואי.
הקבלן ידאג להכשיר את עובדיו לעבודה עפ"י תקנת עבודה בגובה אשר מגדירה כל
עבודה (,לרבות גישה למקום עבודה) ,שיכולה לגרום לעובד ליפול לעומק העולה על  2מטר
התקנה מתייחסת לעבודה על סולמות ,במות הרמה ,גגות ,פיגומים.
הקבלן יציג בתחילת עבודתו תעודות המראות על הכשרת עובדיו בנושא .
הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי מיד עם גילויו ,או עם קבלת הוראה ממונה הבטיחות של
המרכז הרפואי.
האחריות לביצוע בדיקות רפואיות לעובדים ,במידת הצורך ,או בכל הקשור לרפואה
תעסוקתית תחול על הקבלן.
עבודות בשעות הלילה ,או בתנאי מזג אויר קשים לא יבוצעו ללא תיאום מוקדם ,בדיקה
ואישור מממונה הבטיחות .
הקבלן אחראי למתן הדרכה יומית ותקופתית לעובדיו בנושאי בטיחות וגהות הקשורים
לאתר העבודה וסביבתו ,כולל סיכונים נלווים הקיימים באתר העבודה.
מובהר בזאת כי שום דרישה בתחום הבטיחות והגהות ו/או הנחיה כאמור במסמך זה
ו/או שתינתן מפעם לפעם לקבלן על ידי ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי או מטעמו,
לא תפטור את הקבלן מאחריותו לבטיחות עובדיו באתר העבודה אלא תוסיף על כל חובה
המוטלת עליו על פי דין ,מנהג ,נוהג בטיחות ואחר.
לא יהיה בכל מעשה או מחדל מצד ממונה הבטיחות של המרכז הרפואי כדי להסיר
מהקבלן או להטיל אחריות על בית החולים אשר על פי מסמכי ההתקשרות עם הקבלן
ו/או על פי כל דין מוטלת על הקבלן.
על הקבלן מוטלת האחריות לקבל מממונה הבטיחות של המרכז הרפואי הדרכה על
הסיכונים כלליים וספציפיים לעבודה הנעשית בשטח בית החולים.
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אני הח"מ מצהיר בחתימתי להלן  ,כי קראתי והבנתי והנני מתחייב לעמוד בדרישות כל החוקים והתקנות
הנוגעות לתחום הבטיחות בעבודה ובהתאם להוראות הבטיחות הנהוגות בבית החולים ולהנחיות ודרישות
ממונה הבטיחות שעיקרן פורטו במסמך הנ"ל ,ו/או כל הנחיה אחרת בכתב/בע"פ עפ"י דרישתו.
שם

ת.ז____________________________.

כתובת________________________________________________________ :
חותמת וחתימה ______________________:תאריך_____________________.

חובה עליך להביא תוכן הוראות אלו אל כל עובדיך ועובדי קבלני משנה
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קבלן ראשי האחראי לבטיחות הכוללת

בטיחות בעבודה

לענין תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח –  ,1988יראו את הקבלן כמבצע
הבניה ,והחובות המוטלות בתקנות אלה על מבצע הבניה מוטלות על הקבלן.
בהקשר האמור לעיל מצהיר הקבלן כדלקמן:
הצהרת הקבלן
אני החתום מטה ,הקבלן הראשי /אחד הקבלנים הראשיים:
 .1מאשר ב זאת ,כי עם חתימת הסכם ביני לבין משרד הבריאות לביצוע עבודות בנייה
בפרויקט אשמש כ"מבצע הבנייה" כמשמעו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה),
התשמ"ח  1988-ואני מקבל על עצמי את האחריות הכוללת לביצוע כל החובות
המוטלות על מבצע הבנייה לפי תקנות אלה ועל פי כל דין.
 .2מתחייב לשלוח למפקח העבודה האזורי מיד עם קבלת צו התחלת העבודה  -הודעה
על מינוי מנהל עבודה ,כאמור בתקנה  ,2וכן להמציא למנהל התכנון של משרד
הבריאות העתק של ההודעה האמורה.

חתימת הקבלן _______________________
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נספח – פניה אל מפקח העבודה האיזורי

אל :מפקח עבודה אזורי לאזור _______________

הודעה זו יש לשלוח בדואר רשום

הודעה על פעולות בנייה
פקודת הבטיחות בעבודה ( נוסח חדש) ,התש"ל ( 1970סעיף )192
אנו מודיעים שקיבלנו על עצמנו לבצע פעולות בנייה כדלקמן:

פרטים על מבצע העבודה
שם פרטי

שם משפחה (או שם החברה
המבצעת)

הכתובת
למכתבים

טלפון מס' מס' בפנקס
הקבלנים

פרטים על העבודה המבוצעת
מקום הישוב

הרחוב

המספר

הגוש

החלקה

מס'
מבנים

מהות העבודה המבוצעת :
( )1
_______________________________________________________________
(בית מגורים ,בית חרושת ,גשר ,מפעל מים ,ביוב וכו')
( )2מרחק המבנה מחוטי חשמל קרובים
_______________________________________________________________
(המרחק בין תיל קיצוני למבנה המתוכנן הקרוב ביותר)
( )3סוג הכוח שבו
ישתמשו_________________________________________________________
(חשמל ,מנוע ,שריפה פנימית וכו')
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מינוי מנהל עבודה
בהתאם לתקנות  2ו  3לתקנות הבטיחות בעבודה ועבודות בנייה ,התשמ"ח  ,1988מיניתי את
האדם שפרטיו מפורטים להלן
כמנהל עבודה באתר הנ"ל ,המבוצע על ידינו.
פרטים אישיים
שם משפחה

שם פרטי

כתובת
המגורים

שנת לידה

שם האב
טל נייד:

ת.ז
תאריך התחלת
המינוי

השכלה וניסיון בעבודה (במקרה שכבר נמסרו פרטים על מנהל העבודה הנ"ל אין צורך
למלא את המשבצות שלהלן ומספיק לציין
פרטים על השכלה וניסיון בעבודה .נמסרו בהודעתנו מיום _____________ לגבי מקום
בניה ______________________)
המקצוע העיקרי שנת סיום
הלימודים
מספר שנות נסיון בניהול או
בהשגחה
על עבודת בנייה ב 10-השנים
האחרונות

אם למד בבית ספר ציין את
המוסד ומקומו
מספר שנות הניסיון בעבודת
בנייה
מאז הגיע לגיל 18

פרטים על מנהל העבודה הקודם (יש למלא סעיף זה במקרים בהם מוחלף מנהל העבודה
במקום העבודה האמור)
שם משפחה

________________
תאריך

תאריך הפסקת העבודה

שם פרטי

_____________________
חותמת וחתימה
הצהרת מנהל העבודה שנתמנה

תקנה (5א') לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) ,התשמ"ח – 1988
אני החתום מטה מקבל על עצמי את תפקיד מנהל העבודה לעבודות הבנייה המצוינות
בהודעה דלעיל ומצהיר כי הפרטים הרשומים בחלק ג' מתייחסים אלי והם נכונים.
ידועה לי האחריות המוטלת על מנהל עבודה בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח
חדש) ,התש"ל ,1970-ותקנותיה ,וידוע לי שמחובתי למלא אחרי תקנות אלו.

_______________ __________________
שם מנהל
התאריך

________________________
חתימת מנהל העבודה
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אישור עו"ד/רו"ח
אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח משרד_____________________
מרחוב ________________ מס' _______ עיר __________________מיקוד_______
מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני
________________________ ת.ז_________________ .
______ __________________ ת.ז_________________ .
________________________ ת.ז_________________ .
על מסמכי מכרז מספר _________________
________________________
עו"ד/רו"ח

________________________
תאריך

אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
אני הח"מ ________________________ עו"ד/רו"ח משרד____________________
מרחוב ________________ מס' _______ עיר _________________מיקוד_______
מאשר בזאת כי היום ________________ חתמו בפני :
________________________ ת.ז_________________ .
______ __________________ ת.ז_________________ .
________________________ ת.ז_________________ .
שחתמו מטעם התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר _______________ זה בפני,
מחייבים את התאגיד לכל דבר וענין.

_____________________
תאריך

__________________________
עו"ד/רו"ח
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 -נספח -

נוסח כתב ערבות
שם הבנק/חברת ביטוח
___________

מס' טלפון:

___________________
מס' פקס:

____________________
לכבוד
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

הנדון :ערבות מספר
_________________________________________________________
אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ____________________________
(במילים)________________________________________________________ :
אשר תדרשו מאת _____________________________________________ (להלן
החייב) בקשר עם מכרז ____________________________.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך חמישה עשר יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה
אלינו במכתב בדואר רשום 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 תשאר בתוקפה מתאריך ______________ עד תאריך _________________
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק חברת הביטוח שכתובתו:
______________
מס' הסניף

_________________
מס' הבנק/מס' סניף

______________
שם הבנק/חב' ביטוח

__________________
הסניף /חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_____________
תאריך

_____________________ _______________________
חתימה וחותמת
שם מלא
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אישור על כיסוי ביטוחי
הכיסוי הביטוחי של הקבלן יהיה בהתאם לקובץ נספח נפרד בשם

"מסמך דרישות ביטוח "2021
הקובץ יודפס ויחתם ע"י הקבלן וחתם חברת הביטוח מטעמו ויהווה חלק בלתי נפרד
מההצעה ומההסכם שיחתם עם הקבלן הזוכה.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול הצעה שתוגש ללא נספח אישור קיום הביטוח חתום
ע"י חברת הביטוח של הקבלן.
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מסמך ג' 1 -תנאים כלליים מיוחדים
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מסמך ג' 1 -תנאים כלליים מיוחדים
פרק  - 00מוקדמות
 00.01תאור העבודה
מכרז/חוזה זה מתייחס לשיקום ושיפוץ חלק מהספריה הרפואית בביה"ח לאחר
שריפה חלקית ועבודות שיפוץ ושינויים הכוללים תגמיר ומערכות.
הערות:
 .1חלקי מבנה שיתוכננו בקו עגול או בקוים משופעים כוללים גם קימור/קיעור או
התאמת מישוריות של כל האלמנטים והעבודות בפרויקט כגון אך מבלי להגביל :צנרת
תעלות ומערכות ,מעקות ,מאחזי יד ,אביזרים והתקנות ,בניה ,איטום ,טיח ,חיפויי
פנים וחוץ ,ריצוף והתאמות ריצוף ,סיפים ,קופינג ,אלמנטים מתועשים וכו' .על הפחת
הנובע מכך .התאמות אלו כלולות במחירי היחידה ולא תשולם בגינם או בגין פחת
תוספת מחיר כלשהי.
הערכת שינויים למחירי היחידות החסרים ,תתקיים לפי סעיף  49בחוזה ותכלול אף
היא את ההתאמות לקו עגול או אלמנטים משופעים ,ללא הגבלה ,ללא תשלום נוסף.
 .2העבודה כוללת עבודה תוך חלל הגג הקל מעל התיקרה המונמכת ,בתנאים צפופים
וקשים במיוחד .הקבלן לא ישופה בתוספת מחיר בגין האמור ,הקבלן יקח בחשבון
תנאים אלו בעת תמחור הפרויקט בכלל ובמת הרמה ומשטחי עבודה ככל שידרשו.
 . 3הנספחים שאינם מצורפים להסכם זה בכלל והנחיות לחיזוק מבנים נגד רעידות
אדמה בפרט ,מהווים חלק מחייב ובלתי נפרד מההסכם.
הקבלן נדרש ללמוד ולהכיר את המפרטים מבעוד מועד וטרם הגשת הצעתו.
כל דרישת ביצוע המגובה במפרטים אלו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם כתוספת.
 00.02אתר העבודה
כמו כן חלק מהעבודות לרבות עבודות בלוח החשמל הראשי/איזורי כרוך בהתחברות
למבנים ומערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות לפיכך באופן מיוחד יקפיד הקבלן
על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק מערכות ההזנה השונות.
תנאי יסודי לביצוע העבודות ע"י הקבלן הוא שמירה מוחלטת על רצף הפעילות
בביה"ח ,ללא הפרעות או השבתות.
אין בשום פנים לגרום לנזקים ולהפרעות ,לסגירת דרכי גישה ,ליצירת רעש ,אבק,
ולהפרעה כלשהי .עבודות רעש ,הריסה ,חציבה וניתוק יתואמו ע"י הקבלן  96שעות
מראש
כן נדרש הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על נקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים על
מנת למנוע נזקי נפש ורכוש למבנים הקיימים ,תכולתם והמשתמשים בהם .טרם
תחילת עבודה יקבל הקבלן הדרכת מאת ממונה הבטיחות של ביה"ח ויחתום על טפסי
התחייבות לפעולה בבטיחות הקבלן ישא באחריות מלאה לכל פגיעה כזו.
התניות מגבילות לעבודות הקבלן יוצאו ע"י בית החולים .הקבלן יהיה חייב בקיום
קפדני מלא של כל אותם ההתניות.
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בהגישו את הצעתו מאשר הקבלן ,כי ביקר במקום העבודה ,ראה את אתר העבודה,
בדק באופן יסודי את צורתו ,את הגישה אליו ,את הגבלות השטח ,את השטח המיועד
לעבודה ולאחסנת כלים וציוד ,את מקום צינורות המים ,החשמל ,הטלפון ,הביוב,
הניקוז ושאר המערכות הקיימות.
כמו כן ,מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל ,לתנאים המיוחדים
ולכל יתר העבודות שתתבצענה והמשפיעות על העבודה .המחירים שיציע הקבלן
בכתב הכמויות ייחשבו ככוללים את כל ההוצאות הכלליות ,וההוצאות המקריות
כלשהן שתידרשנה בגלל התנאים הנ"ל של מקום העבודה ,הגבלותיו וסביבתו.
 00.03אתר ההתארגנות ,גידור השטח וארגון האתר
על הקבלן לקבל אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים
הקבלן יכין ,תוך  96שעות מקבלת צו התחלת עבודה ,ע"ג תכנית מדידה
א.
כללית ,תכנית התארגנות מפורטת ויגישה לאישור הפיקוח.
התכנית תהווה תנאי מוקדם לתחילת הגידור וההתארגנות .תחום העבודה
וההתארגנות יהיו מינימליים הכרחיים .הגידור לפני תחילת עבודות כלשהן יבוצע
בהתאם וע"ח הקבלן
כל המבנים השונים של בית החולים ,למעט תוואי ההגעה לאתר ,הם מחוץ לתחום
הקבלן ועובדיו ,כולל העובדים של קבלני משנה ,ספקים ,וכל אדם הקשור לפרויקט,
ואין בשום פנים להיכנס אליהם.
עובד שימצא בתוך אחד הבניינים של בית החולים או מחוץ לתחום המוגדר כ "אתר
העבודה" שבפרויקט ,ללא תאום מראש וליווי של נציג מטעם המזמין ,יידרש לעזוב
את עבודתו ואת תחום בית החולים ולא יורשה בשום מקרה להיכנס שנית לתחומי
בית חולים ולעבוד בפרויקט.
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים
ב.
הקיימים ובהתאם להוראות בית החולים .יש להבטיח כי התנועה בכבישים תימשך
בבטיחות מלאה .מובהר כי היציאה משטח ביה"ח כרוכה בתשלום ,הקבלן יקח בחשבון
תשלום זה כתקורות שלא יוחזרו לו.
ג .הקבלן מתחייב לשמור על כל שטח העבודה והסביבה במצב נקי ופנוי מכל פסולת או
לכלוך .לא יורשו ,באתר או מחוץ לאתר ,עירום של פסולת ,עפר חפור או חומרים מכל
סוג שהוא אלא עפ"י תכנית ההתארגנות שתאושר מראש.
ד .גדר היקפית וגידור זמנית בתחומי ביה"ח – מבוטל.
ה .קירות זמנים והפרדות בתוך ביה"ח – מבוטל.
ו .תכנית התארגנות – מבוטל
ז .מודגש כי קיימת אפשרות שעקב עבודות קבלנים אחרים או גורמים אחרים (חברת
חשמל וכו') ,תידרש הזזה או פירוק והחזרה של הגדר ,קירות זמניים ,תמיכות,
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מכשולים או מבני העזר אשר בתחום האתר ומיקומם מחדש לרבות מערכותיהם.
עבודה זו תעשה על ידי הקבלן בו ביום הדרישה וללא כל תשלום נוסף.
ח .שטח ההתארגנות באתר העבודה יהיה מינימלי ,אך ורק במקום שיקבע על ידי
המפקח.

 00.04תנאי עבודה מיוחדים
כל העבודות לרבות הנפה ,שינוע ,אחסון והלוגיסטיקה של ההתארגנות
א.
בשטח חייבות להיעשות בתיאום מלא עם המזמין והמפקח מטעמו ,על מנת שלא
להפריע לפעילות בית החולים הן בשטחים הסמוכים לאזורי העבודה והן לפעילות
השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים .חנייה בשטח ביה"ח תהיה בתשלום,
רק במקומות המיועדים ומסומנים בחניות המוסדרות או באתר הפרויקט ,בעל רכב
שימצא חונה שלא עפ"י הנדרש יקנס וכניסתו לביה"ח תאסר .תשלום החנייה ,ע"י
הקבלן ,לא כלול בהסכם עמו ולא יוחזר לו.
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת
ב.
רעש ,רעידות ,עשן (חיתוך וריתוך) ,שינוע מכונות ,התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.
הקבלן נדרש לשים לב לעובדה כי העבודה בתנאים הנ"ל מחייבת הערכות מיוחדת
ומתן תשומת לב מיוחדת על מנת שההפרעה לחולים ולצוותים הרפואיים תהיה
מזערית ככל האפשר
מודגש בזאת כי העבודה חייבת להעשות בתיאום הדוק ,באישור מנהלי המקום ובאי
כוחם ,תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילות השוטפת.
במרתף המבנה חדרי ניתוח ו/או פרוצדורה פעילים .דרישה לעבודות היוצרות רעש
ורעידות מחוץ לשעות פעילות המרתף תחייב את הקבלן אף אם מדובר בעבודות
לילה.
רואים את הקבלן כמי שהגיש את הצעתו לאחר שלקח בחשבון עבודה בשעות בלתי
שגרתיות ומוותר על שיפוי ותוספת מחיר בגין כך.
כמו כן ,חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ,יצירת מעקפים
ג.
של מערכות שונות ו/או ושינוי במערכות קיימות .ניתוק מערכות קיימות יבוצע רק
לאחר קבלת הוראה מפורשת מהמפקח וקבלת כל האישורים הנדרשים מנציגי בית
החולים.
מטרדים:
ד.
על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר
יצטרך לבצע בשעות לא מקובלות ,בהפסקות וללא רצף ,ובתיאום עם הפיקוח ,אלא
שבהתארגנות נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
הקבלן יקפיד להשאיר את נתיבי התנועה בביה"ח ,דרגי הגישה והכניסה ,לבניינים,
לחדרי מדרגות ,לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי
מילוט.
כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת הפרויקט תהיה
רשאית להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.
ה.

אמצעי כיבוי אש:
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ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים ,ועליו לתאם עם
מנהלי המקום ובאי כוחם את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו.
על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות ,ולהשתמש
באמצעים הנכונים (ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה) בעיקר אם מדובר
בדליקות של מערכות חשמל.
בכל מקרה של ביצוע חיתוך צנרת או תעלות ,ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד אמצעי
הכבוי המומלצים.
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה
ו.
מעבודה בלתי זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל ,ומומלץ כי
תמצא בידו פוליסת ביטוח מתאימה לכסוי כל נזק אפשרי
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש,
או גרימת נזקים כתוצאה מרשלנות ,או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות
והגיהות בעבודה – יחולו על הקבלן בלבד ,והוא יפצה את המזמין ,עובדיו ,החולים
ובני משפחתם ,קבלני משנה של הקבלן או של המזמין ,נותני שירות וספקים וצדדים
אחרים ,במלוא הנזק הישיר והעקיף
האמור לעיל חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.
עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת ,ועליו לכלול את ההוצאות
הנוספות (אם תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו
תיאום עם גורמי חוץ וגורמים נוספים ,אחריות וחתימה של מהנדס אחראי לביצוע:
א .תאום מול הרשויות – מבוטל
ב .התארגנות ראשונית:
לפני תחילת העבודוה ובמהלך תקופת ההתארגנות הראשונית:
הקבלן ימנה מנהל עבודה מוסמך בעל נסיון ביצוע מבנים דומים וירשום את
העבודה ,עפ"י דרישת החוק ,אצל ממונה הבטיחות האזורי של משרד העבודה.
 00.05הקמת מבנים ארעיים ושימוש במבנים קיימים:
בנוסף לאמור במסמך ב' ,טעון הקמתו של כל מבנה ארעי של הקבלן (כגון :משרד,
מחסן ,חדר אוכל ,שירותים וכו') ,אישור המזמין להקמה ולמיקום המדויק של כל
מבנה .שימוש במבנים קיימים מחייב אישור בכתב של המפקח.
 00.06שפיכת פסולת
הקבלן יערוך מבעוד מועד ,טרם תחילת העבודות ,הסכם עם אתר מחזור לשפיכת
פסולת.
הצגת תעודות שפיכת הפסולת מהווה תנאי לאישור חשבונותיו החלקיים וחשבונו
הסופי של הקבלן.
עלות שפיכת הפסולת תהיה על חשבון הקבלן .הקבלן לא ישופה בחשבונותיו
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בעלויות המחזור ו/או פינוי ,הובלה ושפיכת הפסולת.
עירום פסולת בסביבות הפרויקט אסורה אלא בתוך מכולה ייעודית שתוצב בחניה
בסמוך למבנה .המזמין שומר לעצמו את הזכות לעכב חשבונות הקבלן עד פינוי מלא
של כל הפסולת מסביבת הפרויקט.
 00.07שלט – מבוטל
 00.08משרד למפקח – מבוטל
 00.09מים וחשמל
המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך
כך לרשתות הקיימות של החשמל והמים לפי התנאים הבאים:
ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים
א.
על ידו ,הקבלן יספק מונים מתאימים מאופסים .לוח החשמל הזמני,
שיקבעו
סלילת קווים לצורך ההתחברות ו/או כל דרישה אחרת תחול במלואה על הקבלן.
ב.

כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל יהיו ע"ח המזמין.

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה,
ג.
הפסקות או תקלות באספקת המים והחשמל .על הקבלן לעשות מראש ,על
חשבונו ,סידורים מתאימים (כגון מיכלי מים וגנרטור להספקה עצמית)
למקרה של תקלות ,כדי שעבודתו לא תיפסק .אלו לא יהוו עילה לארכת משך
הביצוע.
 00.10תנועה בשטח המזמין ודרכי גישה ארעיות
נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבע מזמן לזמן ע"י המפקח.
כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו .החניה מותרת
רק במקומות חנייה מוסדרות המסומנים כמפורש ומיועדים לכך.
חוקי ונוהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו ,והקבלן
מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה .הקבלן מתחייב לשמור על שלמות
ניתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק שיגרם להם בגין שימוש הקבלן
כגוןנזק מרכב זחלי ,גרירה ,שפיכת בטון ,פיזור חומר וכיו"ב.
במידה וידרשו דרכי גישה ארעיות  -הן תבוצענה על-ידי הקבלן ועל חשבונו ויוסרו
על-ידי הקבלן עם גמר העבודה .במידה ויידרש יחזיר הקבלן את מצב המקום בו
הועברו דרכים אלה לקדמותו .התווית דרכי הגישה הארעיות תעשה באישורו של
המפקח.
הקבלן ישמור על עבירות הדרכים בכל עונות השנה לפי הנחיות המפקח .דרכי הגישה
הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא
תמורה.
כמו כן ,עם סיום העבודה ,ישקם הקבלן ,על חשבונו ,כבישים וריצופים שנפגעו או
התלכלכו במהלך ביצוע העבודות ,ינקה וישלים עד גמר מושלם.
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 00.11שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר
לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין ,כגון :אוכל ,מקלחות
ושירותים סניטריים ,טלפון ,לינה וכיו"ב.
על הקבלן להתקין ,על חשבונו ,מבנה שירותים לעובדיו כולל חיבור לביוב קיים.
מקום השירותים יתואם עם הפיקוח .עובד של הקבלן כולל העובדים של קבלני
המשנה ספקים נהגים וכו' אשר ימצאו בשירותים של בית החולים יסולקו ממקום
העבודה וידרשו שלא להגיע יותר לעבודה ,ולא להיכנס יותר לתחום בית החולים.
 00.12שמירה על איכות הסביבה
הקבלן ינקוט ,על חשבונו ,בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או
ייקבעו ע"י המפקח ,כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש ,לשביעות רצון המפקח.
 00.13עבודה בשעות היום בימי חול
בכפוף לכל הוראה אחרת במכרז/חוזה זה ,לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה,
בשבת ,במועדי ישראל ,או בימי שבתון אחרים ,ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין,
מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט ,במקרה כזה ,יודיע הקבלן
על-כך לנציג המפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם .כל אישור שיידרש לעבודת
לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על-ידי הקבלן.
 00.14תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום ,אין
להתחיל בביצוע עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח.
 00.15ביקורת העבודה
הקבלן חייב להעמיד על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים ,הכלים
א.
ו המכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות .למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס
למבנה ,או למקום העבודה של הקבלן ,או למקומות עבודה אחרים ,בהם נעשית
עבודה בשביל המבנה.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא
ב.
בוצעה בהתאם לתוכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך
התקופה שתקבע על ידו.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי
ג.
מתאימים לעבודה במבנה .כמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר -
נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים .הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר
לבדיקה בלי אישור המפקח.
ד.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה
במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות,
המפרט הטכני או הוראות המפקח .בהפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית
כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.
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 00.16הגנה 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'.
כמו כן ,ינקוט הקבלן ,על חשבונו הוא ,בכל האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים
מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור אחר.
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים בשטח
העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח.
אמצעי ההגנה יכללו כיסוי ,אטימה ,אספקת משאבות מים והפעלתן ,הערמת
סוללות ,חפירת תעלות לניקוז המים ,אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע
המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על-ידי
המפקח.
כל אמצעי ההגנה הנ"ל 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.
להסרת ספק ,מודגש בזה ,כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר ,לרבות
גשמים ,לא ייחשבו ככוח עליון.אחריות למבנים ומתקנים קיימים.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים באתר העבודה ובדרכי הגישה
אליו ויתקן ,על חשבונו ,כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים,
במבנים ,במתקנים ובתכולתם ויישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.
לפני ביצוע החישוף ו/או החפירה בידיים או בכלי מכני ,יש להודיע למפקח על פרטי
הכלי והמפעיל ולוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה ,כגון :כבלי חשמל,
תקשורת ,קווי ביוב ,מים וכיו"ב.
הקבלן ישא באחריות מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין
אם לא קיבל אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר .איתור תכניות עדות
למתקנים תת קרקעיים ,ביצוע חפירות גישוש ועבודת חפירה זהירה בידיים
באחריותו הבלעדית של הקבלן ללא תשלום נוסף.
יינקטו צעדים חמורים נגד הקבלן אם יגרום לנזק מבלי להודיע עליו
הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם
מבנים ומתקנים קיימים ומתחייב לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת
בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל.
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 00.17ביצוע בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע בשלבים כפי שיקבע המפקח וכי המפקח
יהיה רשאי לקבוע סדר קדימויות בכל שלב לפי ראות עיניו.
הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש
כעילה להארכת תקופת הביצוע.
העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים ,עקב מגבלות תקציב ו/או לכל סיבה אחרת
רשאי המזמין להורות לקבלן בכל שלב,על הפסקת עבודתו המוחלטת וסיום
ההתקשרות עמו
לקבלן תשולם תמורה עבור ביצוע סידורים מיוחדים לקראת סיום העבודה – לא
ישולם כל פיצוי בגין אובדן רווח או פיצוי אחר.
 00.18תיאום ושירותים לגורמים אחרים
בנוסף לאמור בסעיף  0048בפרק מוקדמות  00 -של המפרט הכללי ,יתן הקבלן ,ללא
תמורה נוספת ,שירותים 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.
השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ז.
ח.
ט.
י.

אספקת מים ,חשמל ותאורת עזר;
תיקוני טיח וצבע סביב מעברים ,סביב אביזרים מותקנים ומעל צנרת
בקירות.
מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו;
מתן אפשרות כניסה לאתר ,גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים
ארעיות ,צירי הליכה וכו'.
הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים.
אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע.
הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים ,כך שלא ייפגעו ע"י
פועלי הקבלן.
ניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר גמר העבודה.
נושאי בטיחות ראה להלן.

 00.19מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר:
לצורכי תיאום ,ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה ,יעסיק הקבלן במשך כל תקופת
הביצוע:
א.
ב.
ג.

מנהל עבודה ראשי בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בישראל בביצוע
עבודות דומות.
הנדסאי או מהנדס ביצוע  -מבוטל
לעבודות מדידה הכוללות מדידת כמויות
יעסיק הקבלן כמאי מומחה מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט ,מד
מרחק אלקטרוני ,מאזנת אוטומטית וכדומה) במספר ובאיכות נאותים ,כפי
שיקבע מהמפקח .כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא
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ד.

תשלום כלשהו.
לבטיחות – יעסיק הקבלן ממונה בטיחות מומחה ומורשה.
העדרו של מנהל העבודה יחייב סגירה מידית של האתר.

 00.20לוח זמנים
לא יאוחר מאשר  7יום ,מיום מתן צו התחלת העבודה ,יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים
מפורט שייערך בשיתוף פעולה עם המפקח ובהתאמה למועד סיום העבודה כפי
שייקבע במסמכי ההסכם .הלוח ,לאחר שיאושר על-ידי המפקח יהיה חלק בלתי נפרד
מהחוזה עם הקבלן.
הלוח יכלול רשימת תאריכי יעד בהם ידרש הקבלן לעמוד ,יהיה ערוך בצורת לוח גנט
ממוחשב ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות .לוח הזמנים יתוקן ויעודכן מידי חודש
וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי .העדכון יהיה אך ורק
לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן .בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש
לסיום העבודה.
איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי קצב התקדמות
העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל
האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח.
מ ודגש בזאת ,כי לאור העבודה במתקן פעיל יתכן ביצוע עבודה בקטעים לפי הוראות
המפקח .הקבלן יערוך את לוח הזמנים בהתאם.
 00.21תגבור קצב העבודה
יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים ,הוא יוכל ,ע"י
הוראה בכתב ,להורות לקבלן להגביר את קצב ביצוע העבודה ע"י:
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח ו/או הגדלת כמות העובדים
לסוגיהם השונים.
עבודה בלילות וימי מנוחה ,ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי למנוע חריגה
מהזמנים המוקצבים.
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד
בלוח הזמנים ,לרבות האמור לעיל .הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים
בגין :תגבור הציוד ,תגבור כוח אדם ,עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה
וכיו"ב.
במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות ,שעות לילה ובימי מנוחה ,יהיה על
הקבלן לדאוג בעצמו ועל חשבונו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות
מיוחדות כנ"ל.
 00.22מוצר "שווה-ערך"
בכל מקום במסמכי המכרז בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ,ציוד,
מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.
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יש לראות את שם המוצר ,בין אם נכתב ובין אם לא ,כאילו נכתב לידו "או שווה
ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בפרק מוקדמות  00במפרט
הכללי.
 00.23אישורים לדוגמאות ודגימות
כל הפריטים ,הציוד ,תוכניות ,דוגמאות של מוצרים קנויים וכיו"ב ,שעבורם נקבע כי
יבוצעו לפי בחירת המפקח או שחלה עליהם חובת הקבלן לקבל את אישור המתכנן
וכן כל דוגמא אחרת שתידרש על-ידי המפקח  -יוגשו למפקח ,לא יאוחר מאשר
שבועיים אחד לפני התאריך שנקבע להתחלת הביצוע של העבודה שעבורה דרוש
האישור לדוגמא.
על הקבלן לבצע 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.
 00.24חומרים וציוד
החומרים ,המכונות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע
העבודה ,יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה.
הקבלן ידרש למסור למזמין חומרים בכמות של לפחות  5%מערך עבודתו ולפחות 2
פריטים מכל מוצר מוגמר .החומרי/פריטים יאוחסנו במקום שיורה מהנדס ביה"ח
ויהיו כלולים בתקורות הפרויקט ולא ישולמו לקבלן כתוספת.
כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .הציוד יסופק ויוחזק
במצב תקין וסדיר .יש להביא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים
הדרושים במקרים של תקלות מכניות .עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות
המחייבות רציפות של ביצוע.
חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה
בהתאם לדרישות המפרט ,או קצב התקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ,או
שאינם במצב מכני תקין ,יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ויוחלפו
בציוד וחומרים אחרים המתאימים לדרישות.
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה
יימצאו במקום בכמות ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.
על הקבלן יחולו דמי בדיקות מעבדה מוסמכת לטיב המוצרים שסופקו ,טיב עבודות
שבוצעו (בדיקת אריחי ריצוף ,תקרות מונמכות ,גילוון וצביעת פלדה וכו' )...באתר,
עד  3%מערך עבודתו ,האמור כולל תשלום אגרות הבדיקה.
חומרים או מוצרים באתר העבודה לרבות חומרי גלם לא ישולמו לקבלן אלא אם
הותקנו במבנה התקנה מושלמת במקומם הסופי המתוכנן.
 00.25תוכניות עדות ( )AS MADEותיקי מיתקן
הקבלן יגיש ,לקראת סיום עבודתו ולפני המסירות המוקדמות לחלקים השונים
שבמבנה ,תוכניות עדות ( )AS MADEמעודכנות לפי הביצוע בפועל לקונסטרוקציה,
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בינוי ,מערכות ותשתיות החוץ ,הפיתוח ,הגינון והסלילה וכן תיקי מיתקן הכולל
הוראות הפעלה ,קטלוגים וכו' למערכות במבנה כגון :תברואה וגזים ,חשמל ומתנ"מ,
מיזוג אוויר וכן לכל חלק בניין אחר כפי שיידרש במסמך ממסמכי החוזה ו/או ע"י
הפיקוח.
תוכניות עדות תשורטטנה במחשב בתכנת  AUTOCADEעל-גבי קובץ תוכנית המקור
של המתכנן שתימסר לקבלן ,יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו .הגשת התוכניות
האלה היא תנאי לקבלת העבודה .לא תשולם תוספת מחיר עבור תוכניות אלה והן
לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות כספיות של הקבלן על שינויים בעבודות אשר
לא אושרו ע"י המפקח בעת הביצוע.
התכניות תהוונה תנאי מוקדם לעריכת מסירת המבנה או המערכות בו
 00.26עבודות נוספות ,קביעת מחירים ושנויים בהיקף העבודה
המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפני חתימת החוזה ועד גמר העבודה ,לפצל
העבודות לקבלני משנה ,לספקים וכו' .פיצול העבודות לא ישמש עילה לשינוי מחירי
היחידה.
כמו כן ,מודגש בזאת שעל סעיפים בהם מצוין " 50%מהכמות" ,לא יחולו עפ"י
סעיפים  49 ,48במסמך ב' והמפקח יהיה רשאי להגדיל ו/או להקטין את הסעיף בכל
אחוז שהוא ללא שינוי במחיר היחידה.
עבודות שיתומחרו עפ"י המאגר המאוחד ישולמו עפ"י המחיר שנקבע לכמות הגדולה
ביותר ללא קשר לכמות הביצוע בפועלת .המחיר הנקוב בסעיף יהיה סופי ולא
ותווספו לו תקורות ,רווח קבלני וכו'.
העבודה מתוקצבת ע"י גופים שונים ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,עקב מגבלות
תקציב ,להקטין או להגדיל את היקף העבודה ו/או סעיפים בודדים עד כדי ביטול
מוחלט .עבור כך לא תשולם לקבלן תוספת מחיר או פיצוי כלשהו
 00.27בחירת ספקי ציוד ו/או קבלני המשנה
מודגש כי למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר או לא לאשר את קבלני המשנה ,לפי
רשימה שיגיש הקבלן הראשי לאישור המפקח.
קבלן המשנה לעבודות בריכת השחיה יאושר מראש ,במועד חתימת ההסכם (ראה
סעיף מתאים בכתב ההזמנה).
הליך אישור קבלן המשנה:
א .בתקופת ההתארגנות יגיש הקבלן למפקח רשימה שתכלול לפחות  3קבלני משנה
לכל
עבודה אותה הוא מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה לאבודות בינוי ,גמר או
מערכות
ב .כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:
 .1קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות
אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן
בהיקף
משנה זה באותם מקצועות החייבים ברישום.
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.2

רקורד עשיר ונסיון של לפחות  10שנים בבתי חולים בעבודות זהות או
דומות לעבודות אותן מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

ג.

לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,
לגבי כל קבלן משנה בנפרד:

.1
.2

פרופיל חברה.
שמות פרויקטים שביצע הקבלן ,אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה
המפורטת במכרז זה.
לגבי פרויקטים אלה ,יש לציין את שם המתכנן ,שנת התכנון והביצוע ,היקף
העבודה ותאורה ,שם מנהל הפרויקט ו/או האחראי הראשי לאחזקה
במוסד/ביה"ח/יזם (בצרוף מספר טלפון) ,ולצרף המלצות כתובות מבעלי
התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות בפרויקטים אלה.

ד.

לפני אישור קבלן המשנה ,המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם
קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי ,על מנת להתרשם מהנסיון
והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים
העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל ,שמורה למזמין הזכות למסור את
ביצוע העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר ,ולא יינתן לקבלן הראשי כל
פיצוי על כך
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים
לעיל ,מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח ,ועל הקבלן להביא זאת
בחשבון לפני הגשת הצעתו למכרז זה.
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב
מהמפקח ,בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה בפרויקט זה ,שייבחר לפי
ההליך המצוין לעיל.
על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה ,שכן המפקח יקפיד לבצע
באופן דקדקני את הליך אישור קבלני המשנה ,כמפורט לעיל.
המזמין שומר לעצמו את הזכות להנמיך או להגביה את דרישות הסף מקבלני
המשנה ,הכל עפ"י העניין וסוג הקבלן המוצע .הקבלן מסיר מראש כל תביעה
בגין כך.

.3

.4
.5

 00.28פתחים ושרוולים ועבודה ע"י אחרים:
הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון :השארת חורים
ושרוולים ,התקנת צינורות ותעלות לפני יציקות וכו' .לשם כך על הקבלן להכין בזמן
את כל האביזרים אותם יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפרטים הדרושים לו
לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו' .חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר
קבלת אישור המפקח .הכנת הפתחים המתאימים למעבר הצינורות ותעלות על
מסגרות העץ ,השרוולים ,התיקון והאטימה המאוחרים תבוצע על ידי הקבלן
ובאחריותו.
ע ל הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר ,על ידי קידוח יהלום,
בתאום עם המפקח.
בכל מקום בו נרשם במפרטים הטכניים ו/או בכל מקום אחר "יבוצע ע"י אחרים"
הכוונה יבוצע ע"י הקבלן הראשי או קבלני משנה אחרים מטעמו כחלק בלתי נפרד
מהעבודה ומסעיף כתב הכמויות ללא תשלום נוסף.
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 00.29כלליות 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 שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים ,בפרקים שונים .בכל
מקרה של סתירה המחיר הזול יהיה הקובע ללא קשר לפרקים ,למבנים ו/או לשלבים
שבכתב הכמויות.
 00.30ניקוי אתר הבניין
הקבלן יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבנין וסביבת ההתארגנות באופן יום יומי,
ובגמר כל העבודות מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור
למזמין את אתר הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים ,לשביעות רצונו של המזמין.
הקבלן ישפשף  ,ישטוף וינקה את כל הרצפות והמרצפות ויבצע פוליש סופי יומיים
לפני מועד האכלוס ,ינקה את כל הדלתות והחלונות ,יוריד כל כתמי צבע ונוזלים
אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה .עליו להשאיר את כל
העבודות מושלמות ואת הבניין נקי ומוכן לשימוש מיידי .הרצפות תישטפנה במים
וסבון .הקבלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודה.
סעיף זה מתייחס למבנה התוספת ולחלקי המבנה הקיימים בהם נעשתה ו/או לא
נעשתה עבודה משמעותית ע"י הקבלן.
 00.31סיום עבודה
הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת
ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על-ידי
הרשויות כאמור לעיל .הצגת תעודות המשלוח מאתר פסולת מורשה יהוו תנאי
מוקדם לאישור חשבונות הקבלן ע"י המפקח.
 00.32חוזר משרד הבריאות מס'  177 -פרקים)14.11.94( 5,3,2 :
מבוא  -ההנחיות והנהלים המפורטים להלן ,במסגרת חוזר זה ,מיועדים למניעת כל
נזק לאדם ורכוש בעבודות הכרוכות בניתוק מערכות פעילות ,ביצוע שינויים בהן,
התחברות אליהן ,אחזקתן והפעלתן מחדש.
מסמך זה מפרט ,בנוסף ,כללים ונהלים לגיבוי מערכות חמצן ,בדיקתן ואחזקתן.
פרק  2ניתוק/חיבור קוים ומערכות
אסור בהחלט לנתק/לחבר מערכות וקוים פעילים ללא התראה מוקדמת ,אישור
הפיקוח וללא נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים.
האיסור מתייחס למערכות חשמל ופיקוד ,חמצן וגזים אחרים ,מים ,ביוב,
2.1
דלק ,תאורה ,קיטור ,מיזוג ,אוורור ,וכל מערכת אחרת שניתוקה או חיבורה בצורה
בלתי מבוקרת עלול לגרום נזק לאדם ולרכוש.
הניתוק והחיבור ייעשו אך ורק לאחר קבלת אישור ממונה מוסמך מטעם בית
2.2
החולים ובנוכחותו.
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הניתוק/החיבור מותנה בהכרה מלאה של פרטי המערכת ,מהלך הקוויים
2.3
תכולתם וההשלכות של ניתוקם/חיבורם.
2.4

הניתוק/החיבור ייעשו לאחר נקיטת האמצעים הבאים:
ארגון אספקה חילופית או אמצעי גיבוי.
תיאום מראש עם כל הגורמים הקשורים
(מינהלה ,סיעוד) והודעה חוזרת מייד לפני הניתוק/החיבור.
סילוק פסולת הקבלן יספק על חשבונו מכולה לאשפה בנפח של 8
מ"ק לפחות.
כל הפסולת מכל סוג שהוא תאוכסן אך ורק בתוך המכולה הנ"ל,
המכולה תוצב בתוך אתר העבודה.
הקבלן יפנה את הפסולת בתום כל יום עבודה לאתר מורשה ויגיש
האישורים לפיקוח.
כל הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 00.33ביצוע ,בקשתות ,שיפועים וכדומה
מחירי היחידה ,אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה ,יהיו תקפים גם לגבי כל
העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה
גיאומטרית מיוחדת דוגמת אלכסונים קשתות וכדומה -וזאת אפילו אם אין עובדות
ועבודות אלו מוזכרות במורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות.
מודגש בזאת ,שבגין עבודות ומוצרים בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל ,לא תשולם כל
תוספת כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות ,אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף
נפרד בכתב הכמויות .בעבודות שלגביהן לא תהיה מצויינת התייחסות כלשהי לנושא
דנן (קרי-צורות גיאומטריות מיוחדות ,שיפועים וכדומה) רואים את מחירי היחידה,
אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו ,ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש ,זאת ללא כל
תוספת כספית לקבלן.
 00.34ביצוע עבודות תגמיר על בטון ,גבס ,טיח וכו'
בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר זאת או
אחרת (דוגמת חיפוי קרמיקה ,צבע וכדומה) תבוצע על סוג מסויים של רקע ,על
הקבלן לבצע (במסגרת אותו סעיף כמויות) את עבודת ותגמיר על כל רקע כנדרש
כדוגמת בטון ,טיח (פנים חוץ) ,גבס וכו' ,ללא כל שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב
הצעתו ,וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו יש לבצע את העבודה ,אינו מוזכר כך
במפורש.
 00.35מודגש בזאת שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים (מסמך ג'  )1 -ובמפרט
המיוחד (מסמך ג'  ,)2 -לרבות כל פרט ו/או הוראה המצויינים במסמכים הנ"ל,
בתוכניות ,ברשימות ובפרטים ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות ,כלול
במחירי היחידה שבכתב הכמויות ,לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים
הנ"ל ימדדו אך ורק עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות
_______________
תאריך

____________________
חתימת הקבלן
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מסמך ג'  - 2 -מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
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מסמך ג'  - 2 -מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

פרק  – 08חשמל ומערכות מתנ"מ

 08.01כללי
 08.01.01כללי
.1

קבלן המשנה לחשמל יהיה בעל רישיון ממשלתי מתאים ובעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות
באתרים רפואיים בסדר גודל דומה אשר הסתיימו במהלך  5שנים האחרונות.

.2

העבודה תבוצע בהתאם לחוקים ,התקנות ,ההוראות והמפרטים כמפורט להלן (בכל מקרה של
סתירה או אי התאמה בדרישות בין המסמכים יפסק ע"פ שיקול דעת הנהלת הפרויקט ובהתאם
לנוהל המחמיר ):

א.

חוק החשמל ותקנותיו העדכניות והתקנות לאתרים רפואיים.

ב.

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לציוד חשמלי ,מוליכים ,כבלים ,צינורות
למתקני חשמל ותקשורת.

ג.

ת"י  1220מערכות גלוי אש .

ד.

תקן בינלאומי  NFPA72לכריזת חירום.

ה.

תקנות הג"א למקלטים ומרחבים מוגנים.

ו.

תקנות והוראות חברת החשמל.

ז.

תקנות והוראות בזק לקוי טלפון וחברות הכבלים והלווין () YES/HOT

ח.

המפרט הכללי הבין משרדי כולל את כל הפרקים הרלוונטים בנושאי חפירות ,צנרת ,סימון,
תאי בקרה וכו' במפרט הכללי הבין משרדי ובמיוחד פרקים  08לחשמל ו  18לתקשורת
,בהוצאת משרד הביטחון.

ט.

התכניות המצורפות כחלק בלתי נפרד למפרט זה.

י.

המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות

יא.

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תשכ"ו .1966
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 08.01.02הקף העבודה:
.1

העבודות הכלולות במכרז זה:

א.

תשתיות חלוקה ,שיפורים ,שינויים והתאמות בלוח במתח נמוך ) (400\230Vקיים.

ב.

כבלי הזנה ומובילים (תעלות ,סולמות ,צנרת וכו').

ג.

הארקות.

ד.

אינסטלציה חשמלית לתאורה ,כח  ,שקעים.

ה.

גופי תאורה פנים ומערכת תאורת חרום מרכזית.

ו.

תשתיות הכנה למערכות תקשורת ,בטחון ובקרת כניסה.

ז.

תשתיות הכנה למערכת גלוי אש.

.2

המזמין שומר לעצמו את הזכות:

א.

למסור לקבלן רק חלק מהעבודות ו/או לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.

ב.

לספק חלק מהחומרים ,גופי התאורה ,המובילים הכבלים וכו'.

 08.01.05תיאור המתקן
הפרויקט מתוכנן בתוך מבנה הספריה הרפואית הקיים ,חדרי הספח והכיתות הסמוכות .המבנה
הקיים מחובר למבנים נוספים בבית החולים.
.1

העבודה כוללת פירוק חלקי מבנה שנפגעו בעת השריפה והחלפתם בחדשים ,טיפול בלוח חשמל
קיים ,תוספת אביזרים בלוח ,חיווט באמצעות חווטים מומחים ותשתיות חשמל חדשות עפ"י
תכנית ו/או הוראות המפקח או נציג ביה"ח.

.2

תשתיות החשמל יבוצעו בהתקנה סמויה בתוך מחיצות ותקרות מונמכות ו/או בתוך יציקות.
כבלים יותקנו בתוך מגשי כבלים בחלל תקרה וירדו לנקודות בצנרת כפיפה  .האביזרים יותקנו
בקופסאות שקועות בקירות.

.3

גופי תאורה יותקנו בתקרות מונמכות ויחוזקו לתקרת הבטון באמצעים מודולריים מתכוננים,
נמתחים וקשיחים כמפורט בפרק גופי התאורה במסמך זה.

.4

מערכת גילוי אש תבוצע ע"י קבלן החשמל באמצעות קבלן משנה מומחה .המערכות יחוברו
ויופעלו בתיאום מלא עם המערכות הקיימות בביה"ח .כל מתאם או הסדרה כלולים בסעיפי
כתב הכמויות שבהצעה.
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 08.01.06תאומים אישורים ובדיקות:

.1

כללי:

 .1.1על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה אפשרויות
הביצוע במקום ואת תקינות מערכות החשמל במבנה/ים.
 .1.2הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים
קשיים בהתקנה וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר
לכך.
 .1.3על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה ולמנוע
בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו.
 .1.4הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים כתוצאה
מפעולותיו ,מחדליו ,עבודותיו ,וציודו בין אם יבוצע על ידו על ידי פועליו ,שליחיו ,באי
כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם ימסר חלק כל שהוא מהעבודה.
.1.5

על קבלן החשמל לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי
בצוע העבודות כגון הרכבות ,יציקות ,מחיצות ,תקרות ,טיח ,צבע ,רצוף ,וכו' לא תוכר כל
תביעה לתשלום נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר.

 .1.6קבלן החשמל יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים ,שרוולים ,מעברים וכו' עבור קווי החשמל
ו\או תקשורת ו\או צנרת דלק ו\או כל מתקן אחר שבתחום טיפולו .
 .2בדיקות:
הבדיקות בפרויקט כוללות את כל המבנה ולא רק את החלקים שתוקנו ו/או שופצו
ע"י קבלן החשמל .הבדיקות ייעשו ע"י בודק מורשה לעבודה בבית החולים בלבד וע"פ
הרשימה להלן:



מהנדס בודק בן אביר.



מהנדס בודק שפסיס אריה.



מהנדס בודק אריאל סגל.



מהנדס בודק יוסף בלבל.

 .2.1בדיקת לוח החשמל תכלול גם התאמה לתקן ישראלי ת"י  , 61439החשמלאי מטעם הקבלן
יחתום על טופס הצהרה " התאמת לוח מתח נמוך קיים לתקן ישראלי ת''י . " 61439
 .2.2עם השלמת העבודה או לפני חשמול מתקנים חלקיים בכל שלב ושלב יזמין הקבלן בדיקת
מהנדס בודק למתקן שהקים ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית
של המתקן ע"י הבודק .הבדיקות יעשו בשלבים לכל חלק שיושלם ויהיה מוכן לחשמול
,וע"פ דרישת המזמין או המפקח מטעמו .
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הבדיקות יעשו בשלבים בהתאם לקצב התקדמות הביצוע  .קבלן החשמל יהיה אחראי
למתקני החשמל במהלך ההרצה של המתקן  ,כל חיבור חשמל לחלק מהמתקן יחויב
בבדיקה ואישור בודק בעל רישיון מתאים לגודל המתקן .
דו"ח הבודק יתאים לדרישות התקנות לאתרים רפואיים ויכלול את הפרוט להלן:
א.

פרטי המתקן  -שם ,כתובת ,גודל חיבור ,מתכנן ,מבצע ,בודק.

ב.

הצהרת חשמלאי שהמתקן בוצע עפ"י חוק.

ג.

תוצאות בדיקת מערכת הארקות התנגדות לולאת התקלה ורציפות הארקה
והתאמתן לצורת ההגנה בפני חשמול.

ד.

תוצאות בדיקת לוחות חשמל ,התאמתם לחוק החשמל וכיול מפסק ראשי.

ה.

תוצאות מדידות של בידוד מוליכים והכבלים.

ו.

תוצאות בדיקה של מקורות אספקה חלופיים (אל פסק ,גנרטור).

ז.

תוצאות בדיקה של המתקן עפ"י תקנות החשמל לאתרים רפואיים .

ח.

תוצאות בדיקה של כל הרצפות האנטיסטטיות בפרויקט -בדיקה לפי חוק החשמל
.

ט.

בדיקת שילוט :כבלים ,צנרת ,קופסאות ,בתי תקע ומפסקים.

י.

אישור לחיבור חשמל וחתימת הבודק.

 .2.3בהשלמת ביצוע תשתיות למחשבים ומתח נמוך מאוד ידאג הקבלן לקבל אשור אחראי
התקשורת של בית החולים לתשתיות שבוצעו.
 .2.4בהשלמת מערכת גילוי וכיבוי אש יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים למערכת שהכין ויקבל
אישורם למתקן גלוי אש שביצע.
 .2.5בדיקת בודק מוסמך אינה באה במקום בדיקה ע"י המתכנן ו/או המפקח ו/או נציג
המזמין ואינה פוטרת את הקבלן מבצוע כל התיקונים ,שידרשו על ידם .העבודה
תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודק והן ע"י המתכנן והמזמין.
 .3עבודות חשמל בשלבים:
 .3.1לקראת שלבי חשמול והרצה הקבלן יבודד את כל שאר חלקי המערכת כגון :אביזרים ,הזנות,
חיבורים ,כבלים ,לוחות וכל הנדרש ע"מ למנוע מגע מקרי וסיכון כלשהו כולל כל השילוט הנדרש.
הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 .3.2כללית ,בכל השלבים אין להשאיר מוליכים חשופים ללא מהדקים או מחוץ לתיבות חיבור
ולוחות .באחריות הקבלן מניעת גישה של אנשים בלתי מורשים ללוחות ע"י שימוש באמצעי
נעילה ,שילוט אזהרה מתאים.
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 .3.3חשמול בשלבים ייעשה בכפוף לכל הכללים המחמירים של חשמול אתרי בנייה כולל פחת ראשי
לכל אזור מחושמל שיפורק לאחר חשמול קבוע .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 .3.4ע"ג הלוח הקיים יש להתקין שילוט ברור מהיכן הוא מוזן ואצל מי יש מפתח.
 08.01.07אחריות:
.1

תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות\נציגי המזמין והן
ע"י המתכנן והמפקח .בכל מהלך הביצוע ועד למסירה הקבלן אחראי על המערכות שהקים כולל
ציוד "מתבלה" כגון סוללות לתאורת חרום ,מצברים של  ,UPSנורות ,משנקים וכד'.

.2

תקופת האחריות היא  24חודש מתאריך המסירה האחרונה .

.3

הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים וכבלים שסיפק.

.4

כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו.
תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  24חודשים מיום ההחלפה.

.5

הקבלן יישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.

.6

האחריות למתקן כוללת גם החלפת נורות שרופות במידת הצורך.

 08.01.08אופני מדידה מיוחדים ותכולת המחירים:

.1

רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים
הבאים:
 .1.1כל הבדיקות לרבות :מכשירי בדיקה ומדידה ,יומן הבדיקות ,הפעלת המתקנים,
כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים או הטכניון.
 .1.2התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.
 .1.3סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים ,הלוחות  ,תיבות המעבר והסתעפות ,סימון
לכבלים.
 .1.4פיזור ציוד ואיסוף עודפים ,סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות הסתעפות.
 .1.5הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים המרכזיות המגברים וכו'.
 .1.6כל החיבורים החשמליים והמכאניים של הציוד המותקן.
 .1.7תיקוני צבע ,אטימות וחיזוקים.

הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה .הקבלן אחראי לקביעת הכמויות
.2
המדויקות של ציוד ,אביזרים וחומרים שידרשו לבצוע העבודה.
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.3

העבודה תימדד עם השלמתה  ,נטו ללא כל תוספת עבור פחת ,שאריות או חומרים
שנפסלו .מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר
כגון :ברגים ,שלות ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.

.4

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה ע"ב פרורטה ,כלומר היחס בין
מחיר המחירון של הציוד המתוכנן לבין מחיר החוזה כפול מחיר המחירון של הציוד
החריג לחילופין יחושבו עבודות חריגות ע"ב מחירון "המאגר המאוחד ".
ההחלטה אם לחשב את החריג ע"ב פרורטה או "מאגר מאוחד" נתונה לשיקול דעתו
של המפקח \ מזמין .על הקבלן להגיש ניתוח מחירים מפורט לכל דרישת תשלום
חריגה.

 .5העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות:
מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות
והאביזר הסופי .הצנרת תהיה מסוג כבה מאליו .גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון
(במידה וידרשו) כלולים במחיר הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת .בגג טכני
ובחדרים טכניים – צנרת גלויה ,תהיה מסוג מרירון לקטעים רציפים ומסוג
(שרשורי מתכתי מצופה  ) PVCלקטעים מפותלים במרחקים קצרים  .במרחבים מוגנים
PG

כולל מחיר הנקודה גם ביצוע איטום לכל כניסות הצנרת לפי דרישות פיקוד העורף.
ב כל מקום בו מותקנים מספר שקעים צמודים ,יחושב רק הראשון כנקודה ,היתר
כתוספת .כל האביזרים יהיו מסוג

 bticino lightאו  nisko feelעם תריס פנימי.

השקעים יסופקו בגוון לבן או כחול או אדום .שקעים בגוון כחול או אדום יסופקו
למעגלים עם גיבוי גנרטור או  UPSללא תוספת תשלום .צבע השקע יהיה מקורי
מהיצרן  ,לא תתקבל צביעה מקומית .קופסאות ומסגרות בהרכבים ,בגוון לבחירת
אדריכל .המקבצים יהיו מתוצרת ע.ד.א פלסט או ניסקו  OFFICEעם מסגרות בגוון זהה
לאביזרים בקיר או כפי שייקבע במועד הביצוע.
תיאור הנקודות:
א.

נקודת מאור  :נקודת מאור  :ע"י כבל  3X1.5 N2XYבצינור מריכף  20מ"מ לרבות מפסקי
מאור ו\או לחצנים תחה"ט או עה"ט.

ב.

נקודת מאור לתאורת חרום  :ע"י כבל  3X1.5NHXHX EF180 E90בצינור מריכף  20מ"מ
משורשר בין ג"ת ממערכת מרכזית בכל אזור\קומה מחולקים המנורות משני מעגלים
לפחות.

ג.

נקודת לחצן תאורה\פיקוד\בקרה  :ע"י כבל  4X1.5 N2XYבצינור מריכף  20מ"מ מלוח
החשמל ועד הנקודה .סיום בלחצן תחה"ט או עה"ט עם נורית סימון במתח ע"פ סוג המערכת
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 .230V\24V\12Vהסעיף עבור לחצן יחיד בודד או לחצן יחיד משולב בפנל הדלקות וכולל את
החלק היחסי בתשתית .
ד.

נקודת חיבור מזגן או למנוע חשמלי חד פאזי  :ע"י כבל  4X2.5N2XYבצינור מריכף  20מ"מ
מלוח חשמל למפסק ביטחון  2X16Aליד המנוע וחיבור למנוע .מופעל דרך בקר ,או ע"י
מפסק  UP\DOWNליד החלון .כולל את מפסק ההפעלה . UP\DOWN

ה.

נקודת חיבור קיר  : 16Aע"י כבל  3X2.5 N2XYבצינור מריכף  20מ"מ .סיום בשקע חד פאזי
 16Aתחה"ט או עה"ט ,שקעים מגובי  UPSאו גנראטור יהיו בצבע כחול או אדום ללא תוספת
תשלום.

ו.

נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  2מודול  :קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות
קבועות  +מתאם ,כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת  D11של ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל
גם את קווי ההזנה וצנרת ההכנה כדלקמן:
 )1כבל  3X2.5N2XYבצינור מריכף  20מ"מ סיום ב 1 -שקע חד פאזי  16Aדגם "ישראלי"
בצבע לבן ומשולב בקופסה.
 )2הכנה לתקשורת אחודה ע"י צינור מריכף בקוטר  25מ"מ עם חוט משיכה מתעלת
תקשורת\חדר תקשורת  .סיום בהכנת מתאם ,מסגרת והכנה לשני אביזרי תקשורת
מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של
הפרויקט .

ז.

נקודת מקבץ תקשורת  2מודול  :קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות קבועות +
מתאם ,כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת  D11של ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל גם את
קווי ההזנה וצנרת ההכנה כדלקמן:
 )1הכנה לתקשורת אחודה ע"י צינור מריכף בקוטר  25מ"מ עם חוט משיכה מתעלת
תקשורת\חדר תקשורת  .סיום בהכנת מתאם ,מסגרת והכנה לשני אביזרי תקשורת
מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של
הפרויקט,
 1 )2מודול שמור עם מכסה דמה .

ח.

נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  4מודול  :קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות
קבועות  +מתאם ,כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת  D14של ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל
גם את קווי ההזנה וצנרת ההכנה כדלקמן:
 )1כבל  3X2.5N2XYבצינור מריכף  20מ"מ סיום ב 2 -שקעים חד פאזיים  16Aדגם
"ישראלי" בצבע לבן/אדום ומשולבים בקופסה.
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 )2הכנה לתקשורת אחודה ע"י צינור מריכף בקוטר  25מ"מ עם חוט משיכה מתעלת
תקשורת\חדר תקשורת  .סיום בהכנת מתאם ,מסגרת והכנה לשני אביזרי תקשורת
מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של
הפרויקט .
 1 )3מודול שמור עם מכסה דמה .
ט.

נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  6מודול  :קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות
קבועות  +מתאם ,כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת  D17של ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל
גם את קווי ההזנה וצנרת ההכנה כדלקמן:
 )1כבל  3X2.5N2XYבצינור מריכף  20מ"מ סיום ב 4 -שקעים חד פאזיים  16Aדגם
"ישראלי" בצבע לבן /אדום /כחול ומשולבים בקופסה.
 )2הכנה לתקשורת אחודה ע"י צינור מריכף בקוטר  25מ"מ עם חוט משיכה מתעלת
תקשורת\חדר תקשורת  .סיום בהכנת מתאם ,מסגרת והכנה לשני אביזרי תקשורת
מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של
הפרויקט .
 1 )3מודול שמור עם מכסה דמה .

י.

נקודת מקבץ שקעי חשמל ותקשורת  8מודול  :קופסת שקעים לחשמל ותקשורת עם מחיצות
קבועות  +מתאם ,כיסוי ומסגרת בהתקנה תחה"ט דוגמת  D18של ע.ד.א פלסט או ש"ע כולל
גם את קווי ההזנה וצנרת ההכנה כדלקמן:
 )1הזנה ב.חיונית/חיונית :כבל  3X2.5N2XYבצינור מריכף  20מ"מ סיום ב 4 -שקעים חד
פאזיים  16Aדגם "ישראלי" בצבע לבן/אדום ומשולבים בקופסה.
 )2הזנה חיונית /חיונית ביותר  :כבל  3X2.5N2XYבצינור מריכף  20מ"מ סיום ב2 -
שקעים חד פאזיים  16Aדגם "ישראלי" בצבע אדום /כחול ומשולבים בקופסה.
 )3הכנה לתקשורת אחודה ע"י צינור מריכף בקוטר  25מ"מ עם חוט משיכה מתעלת
תקשורת\חדר תקשורת  .סיום ב הכנת מתאם ,מסגרת והכנה לשני אביזרי תקשורת
מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של
הפרויקט .
 1 )4מודול שמור עם מכסה דמה .

יא.

נקודת הכנה לתקשורת  :ע"י צינור מריכף  25מ"מ עם חוט משיכה מריכוז תקשורת ועד
לנקודה ,סיום בקופסא  55או  3מודול להתקנה תחה"ט .כולל הכנת מסגרת ומתאם לשקע
תקשורת מהסוג המאופיין בפרק תקשורת של הפרויקט ובתאום עם קבלן התקשורת של
הפרויקט .
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יב.

נקודת הכנה לרמקול מולטימדיה :ע"י צינור  25מ"מ עם חוט משיכה מתעלת תקשורת ו/או
מריכוז אודיו ועד לנקודה ,סיום בקופסא תחה"ט בתאום עם קבלן מולטימדיה.

יג.

נקודת חיבור קיר תלת פאזית  :16Aע"י כבל  5X2.5 N2XYבצינור  25מ"מ .סיום בשקע
 16A CEEתלת פאזי ,עם מנתק (אינטרלוק) בהתקנה שקועה או גלויה  IP55או סיום במפסק
פאקט IP55 .3X16A

יד.

נקודת חיבור קיר תלת פאזית  :32Aע"י כבל  5X6 N2XYבצינור  32מ"מ .סיום בשקע
 32A CEEתלת פאזי ,עם מנתק (אינטרלוק) בהתקנה שקועה  IP55או סיום במפסק פאקט
IP55 .3X32A

טו.

נקודת חיבור הארקה PA

ע"י מוליך הארקה גמיש ומבודד  6CU-PVCבצינור מריכף  20מ"מ מקופסת ריכוז
הארקות ,סיום בשקע הארקה תקני  PAלפי תקנות החשמל מותקן בקופסא מתאימה
שקועה בקיר .
טז.

נקודת חיבור הארקה מקומית  6ממ"ר ממוליך היקפי או פס הארקות מקומי או מתיבת
ביניים מקומית :חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת מבודד וגמיש  6ממ"ר לאלמנטים
מתכתיים כגון משקוף דלת  /חלון  /מסילת וילון ואלמנטים מתכתיים נוספים בחדרי שימוש
 .2המחיר כולל ברגיי פליז ,נעלי כבל ,דסקיות ,מהדקים קנדיים ואומים ואת כל חומרי העזר
הדרושים .כולל שילוט נראה לעין.

יז.

נקודת הכנה לתרמוסטט מיזוג אויר  :ע"י צינור מריכף  20מ"מ עם חוט משיכה מיחידת
מ.א .ועד לנקודה .סיום בקופסא  55או קופסא  3מודול תחה"ט (מיקום מדויק וסוג הקופסא
בתיאום עם קבלן מיזוג אויר).

יח.

נקודת הכנה לגלוי אש  :ע"י צינור מריכף אדום  20מ"מ מתיבת ריכוז קומתית\אזורית
משורשר בקו גלאים ו/או בקו הפעלות בהתאם לתכנית ביצוע של קבלן גילוי אש ועד ליחידת
הקצה כולל סיום בקופסא תחה"ט בתיאום עם קבלן ג"א ובהתאם לאביזר המתוכנן לביצוע
ע"י קבלן ג"א(.גלאי ,לחצן ,יחידת כתובת וכד').

יט.

נקודת הכנה לכריזת חירום :ע"י כבל דו גידי שזור ,עם מוליכי נחושת בקוטר של  0.8מ"מ
מסוכך–מותקן בצינור מריכף  20מ"מ אדום מהרכזת (או תיבת ריכוז
לפחות
) ועד לנקודת הקצה.

כ.

נקודת הכנה לאינטרקום סטנטפון :ע"י צינור מריכף חום  20מ"מ עם חוט משיכה או
בתעלת כבלים מריכוז אינטרקום בחדר תקשורת (או תיבת ריכוז ) ועד לנקודת הקצה.
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כא.

נקודת לחצן חרום עד  3מגעים  : N.O/N.Cע"י כבל  5X1.5 N2XYבצינור מריכף  25מ"מ
מלוח החשמל לנקודה .סיום בלחצן בקופסא עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ .דוגמת
 .GEWISS RV42עם שלושה זוגות מגעים סגורים.

 08.02אינסטלציה חשמלית:
 08.02.01הוראות טכניות כלליות .
.1

מובילים מתכתיים :כל המובילים המתכתיים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין ותמיכותיהם יהיו
מגולוונים (תעלות ,סולמות ,צינורות ,תעלות רשת)  .כל עבודות ההכנה כגון ריתוך ,השחזה וכד'
יבוצעו לפני הגלוון .אין לבצע אחרי הגלוון כל עבודה שעלולה לפגוע בשכבת הצפוי.

.2

מגשי הרשת יהיו מגולוונים מחוטים בעובי  5מ"מ לפחות .מגשי פח יהיו מחורצים ובעובי דופן
 1.5מ"מ לפחות  .מגשי פח לכבלי חרום יהיו אטומים בעובי 1.5מ"מ ,יכללו מכסה מחוזק בברגים
ויותקנו על תמיכות מתועשות נפרדות ע"פ תקנות בטיחות .
התמיכות ,לסולמות  ,לתעלות ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים
מרותכים (ללא ניטים) ויתאימו לעומס המירבי של הסולם/תעלה עם הכבלים .גלוון התמיכות
יעשה לאחר כל עבודות הריתוך והקידוחים .התמיכה תסופק לאתר כשהיא מגולוונת כיחידה
אחת (וצבועה במידת הצורך) .לא יתקבלו חיזוקים לתעלות ע"י מוטות הברגה או מתלים שאינם
קשיחים) .מרחק ההתקנה בין התמיכות  1.5מטר לכל היותר .באחריות הקבלן להגיש חישוב
למרחקי התמיכות על בסיס נתוני היצרן לציוד שיבחר לספק .הקבלן יספק דוגמאות לכל
התמיכות שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע .סטייה כל שהיא מעובי
הנקוב/נדרש במפרט/כמויות מחייב אישור מוקדם של המתכנן.

.3

צינורות פלסטיים ביציקות :כל הצנרת הפלסטית ביציקות תהיה חלקה .אין להשתמש בצינורות
שרשורים ביציקות .כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם קטן מ 20 -מ"מ.

.4

צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם הנחתה.

.5

חוטי משיכה :כל צינורות ההכנה שיותקנו ע"י הקבלן יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור.
לצינורות עד קוטר  36מ"מ חוטים בקוטר  2מ"מ לצינורות  42מ"מ עד  63מ"מ חבלי ניילון
שזור שחור בקוטר 4מ"מ .לצינורות " 3ומעלה חבלי ניילון שזור שחור בקוטר  8מ"מ .סיום החוט
בקצה הצינור עם טבעת (קטע צינור) שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור.

.6

כבלים ומוליכים:

א.

קוים לנקודות חשמל יבוצעו ע"י כבלים  N2XYבתוך מגשי רשת וצינורות פלסטיים כפיפים
חלקים.
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ב.

קווים לתאורת חוץ יבוצעו בכבלים מנחושת עם בידוד  XLPEמושחלים בצנרת תת קרקעית
() XY2N

ג.

קווי הזנה בתוך הבניין יבוצעו על ידי כבלי נחושת או אלומניום עם בידוד .NA2XY /N2XY
כנדרש באתרים רפואיים.

ד.

קווי הזנה למערכות חרום יהיו כבלי חשמל מנחושת עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני
שרפה בטמפרטורה  800מעלות צלזיוס שמירת בדוד מעטה חיצוני ( )FEבמשך  180דקות
ושמירת בדוד מעטה מוליכים ( )Eעפ"י תקן גרמני  VDE 4102-12במשך  90דקות מטיפוס
. NHXHX FE 180 E90

.7

חיבורים:

א.

חיבורים יבוצעו בקופסאות תקניות ע"פ חוק החשמל ותקנים רלוונטיים שיותקנו בחלל
תקרה או מחיצות או תקרות.

ב.

חיבורים בקופסאות עומק יבוצעו בכל מקום שבו לא תבוצע תקרה פריקה ולא יאושרו
קופסאות עם מכסים גלויים.

ג.

לקופסאות עם מכסים יותקנו אמצעי קשירה למכסה אורגינאלי של הספק למניעת נפילתו.

ד.

שילוט יבוצע גם על המכסה וגם על הקופסה.

 08.02.02שילוט אביזרים:
.1

כל האביזרים ,פסי הארקה ,פסי אספקה ,תעלות וסולמות ,כבלים ויתר הציוד החשמלי שיבוצע
ישולטו בשלטים חרוטים עם ציון מספר המעגל.

.2

כבלי הזנה חד גידים ורב גידים ישולטו באמצעות סרטים דביקים מבודדים עם סימון פאזה
\אפס \הארקה במרחקים קבועים של עד  2מטר  .שילוט הכבלים בקצוות (כניסה\יציאה מלוחות
) ייעשה באמצעות שלט חרוט מחוזק לכבל עם אזיקון ,כבלי הזנה בפיר אנכי ישולטו בנוסף בכל
קומה

.3

כל המוליכים )מופע ,אפס ,הארקה ופיקוד המחוברים אל הלוח והפנימיים בתוך הלוח) ,ישולטו
בכל קצה של המוליך ,באמצעות שרוולים פלסטיים מסומנים.סימונים למוליכי מעגלים ישאו
את מספרי המעגלים וסימול המופע.

.4

שלטי הסימון ,אם לא נדרש אחרת ,יהיו עשויים מחומר פלסטי בעל  3שכבות (סנדוויץ) ועליהם
חרוט נוסח הכתובות המופיע בתוכניות לגבי כל מעגל ומכשיר  ,או הנוסח אשר יפורט ברשימה
שתסופק על-ידי המפקח.

.5

בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל פסק ישולטו בשלט "מוזן ממערכת אל פסק".
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.6

מנורות חרום ישולטו במדבקה מתאימה שתותקן בסמוך לגוף במקום גלוי לעין.

.7

נקודות הארקה סמויות ישולטו בשלט חרוט עם נוסח מתאים.

.8

תשתיות ,סולמות ותעלות ישולטו בשלטים חרוטים במרחקים קבועים שלא יעלו על  3מטר.

.9

השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 08.02.03חומרים וציוד :
.1

כל הצינורות שיונחו בבניין יהיו מטיפוס כבה מאליו .הצינורות לחשמל יהיו בצבע ירוק.
הצינורות לגילוי אש יהיו בצבע אדום ,הצינורות לכריזה בצבע צהוב  ,הצינורות לטלפונים
ולמחשבים יהיו בצבע כחול .הצינורות למערכות בטחון יהיו בצבע חום .צינורות לבקרה בצבע
לבן .

.2

צינורות גמישים להתקנה גלויה יהיו מטיפוס שרשורי ממתכת  PGמצופה  PVCכבה מאליו .

.3

תיבות החיבורים והמעבר להתקנה גלויה (עה"ט) יהיו מתוצרת  GEWISSאו ניסקו או או
קופסה "שוודית" עם מכסה מחוזק בברגים .אין להשתמש בקופסאות מרירון".

.4

קופסאות האביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) יהיו קוניות (בקירות בנויים) וקופסאות "תגיב"
המתהדקות ע"י ברגים במחיצות גבס או דומות .הקופסאות לשקעים יתאימו לחזוק השקע אל
הקופסה באמצעות ברגים למניעת "שליפת" השקע מהקיר.

.5

במקומות מסוימים יידרש הקבלן להשתמש בקופסת "עומק" שתשמש גם בהסתעפות .לא
תשולם תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת "עומק".

.6

האביזרים (שקעים לחשמל ,תקשורת ,מפסקי מאור ,לחצני פיקוד וכד') להתקנה גלויה וסמויה
יהיו כמפורט להלן :

א.

האביזרים יהיו מסוג  bticino lightאו  nisko feelבהתאם להצגת אביזרים ואישור נציגי
הלקוח .כל השקעים יכללו תריס פנימי .השקעים יסופקו בגוון לבן או כחול או אדום לפי
תכנון .

ב.

המסגרות בגוון שייקבע במועד הביצוע.

ג.

השקעים יותקנו במכלולים של קופסאות ומסגרות "בהרכבים" או קופסאות ומסגרות
"משולבות" ע"פ המתואר בתכניות.

ד.

האביזרים להתקנה באזורים טכניים יהיו מטיפוס  CEEשל  PALAZZOLIאו GEWISS

עמידות בהלם מכאני  IK-07עמידות ברטיבות . IP67÷IP65
.7

תעלות משולבות שקעים יהיו מתוצרת  GGKאו . ACKERMAN
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.8

התמיכות (קונזולות) לסולמות הכבלים ולתעלות הרשת יהיו מטיפוס תעשייתי כדוגמת  MFKאו
ש"ע בעל תקן מוכר ויתאימו לעומס המירבי של הסולם  +הכבלים (לא יתקבלו קונזולות עם
ניטים).

.9

כל החומרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון התקנים
הישראלי .חומרים ואביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ישראלי .אביזרים מתוצרת חוץ ישאו
תו של אחד או יותר מהתקנים הבאים.EC ,NEC ,UL ,VDE ,BS :

 .10על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים והאביזרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המפקח והמתכנן .אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבניין אך אינו מהוה אישור לכל
הציוד מאותה התוצרת .כל אביזר או חומר שימצאו לקויים ו/או פסולים ו/או לא מתאימים
יוחלפו ע"י הקבלן מיד ועל חשבונו .המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם
מבלי שיידרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מיד ועל חשבונו.
 08.02.05תשתיות הכנה לתקשורת:
.1

בהגדרת מערכות "תקשורת" נכללות התשתיות למערכות :תקשורת מחשבים ,תקשורת בטחון
/מ.נ.מ ,תקשורת אודיו/וידאו ,תקשורת טלפונים ,טלוויזיה וכד'

.2

במסגרת הפרויקט יבצע קבלן החשמל את התשתית עבור נקודות התקשורת .וקבלן התקשורת
יבצע את המערכת הפסיבית כולל חיווט ,אביזרי קצה וארונות תקשורת .

.3

עבודות תקשורת יבוצעו ע"י קבלן אחר בהתקשרות ישירה עם בית החולים  .באחריות קבלן
החשמל ל תאם את כל ההכנות לתקשורת עם קבלן התקשורת שימונה לפרויקט ולקבל ממנו
אישור לתשתיות שהכין עבורו .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

.4

נקודות התקשורת כוללות :צנרת ,חוטי משיכה ומתאם להתקנת אביזר קצה.

 08.03מערכת הארקות
 08.03.01התחברות למערכת הארקה קיימת
.5

בקומת המחלקה תבוצע מערכת הארקות מושלמת בהתאם לתקנות לאתרים רפואיים כולל
תיבות ביניים ,חיבור ישירות מלוח מחלקה  ,גישורים וחיבורי הארקות לכל האלמנטים
המתכתיים .הכל בהתאם לתקנות  .כל הנקודות תאורה מתחת ל  2.5מטר יבוצעו עם מוליך
הארקה בחתך  2.5ממ"ר .מוליך הארקה נוסף יחובר ישירות מפס הארקות בלוח אל פסי
הארקות בכניסה לפס אספקה הקבלן מחויב להשלים את מערכת הארקה ע"פ חוק החשמל
ותקנות אתרים רפואיים .

.6

בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי ,מובילי כבלים ,קונסטרוקציות מתכת,
לוחות חשמל ,גריד תקרה אקוסטית ,ארונות תקשורת ,צנרת וכו' הכל בהתאם לדרישות

כמאות ועריכת מכרז – מהנדס איל כהן  -תפיקון הנדסה בע"מ טל 08-6738937 :פקס08-6731815 :

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

56

שיקום ושיפוץ הספריה הרפואית לאחר שריפה חלקית ועבודת גמר ומערכות
שונות

התקנות ובהתאם להוראות הביצוע בתוכניות .הקבלן אחראי להשלמת מערכת ההארקות
כנדרש אפילו אם חלקים ממנה לא פורטו במסמכי המכרז.
.7

חיבור הארקה לתעלות כבלים יבוצע ע"י מוליך נחושת שיונח לכל אורך התעלה ויחובר לתעלה
באמצעות מהקד קנדי .החיבור יבוצע עבור כל קטע תעלה בנפרד .

.8

חיבור נקודות הארקה לאלמנטים מתכתיים יבוצע בהסתעפות מהמוליך בתעלות באמצעות
מהדקים קנדיים בגודל מתאים להסתעפות.

.9

שלטי הארקה :
א .כל פסי הארקה במתקן ישולטו באמצעות שלטים חרוטים ברקע אדום וכיתוב בלבן
השלט יבוצע במידות 5X5ס"מ לפחות וע"פ נוסח שיוגש לאישור המתכנן ונציג הלקוח .
ב.

כל נקודות החיבור של הארקה ישולטו באופן בולט מתחת לתקרה וע"ג הציוד המוארק.

ג.

כל נקודות החיבור של מוליכי הארקה לפסי הארקות משניים ולפס השוואת פוטנציאלים
ישולטו באמצעות שלטים חרוטים קשורים עם זוג חבקי פלסטיק (אזיקונים) למוליך הארקה
.

ד.

כל מוליכי הארקה ביציאה מהלוח ישולטו באמצעות טבעת סימון עם מספר מעגל  .השילוט
כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.

 08.04התאמות ושינויים בלוח מתח נמוך קיים
 08.04.02כללי:
.1

בסיום התקנת האביזרים החדשים והחיווט באמצעות חווט לוחות מומחה ,הלוח יתאים
לדרישות התקן הישראלי -ת"י  61439ולחוק החשמל.

.2

ציוד שיאושר לשימוש יהיה ע"פ הקיים בבית החולים בלבד:

א.

מבנה לוחות SYSTEM PRISMA -P-

ב.

מפסקים ראשיים  Masterpact SCHNEIDERאו Compact NS

ג.

מאזי"ם C60

ד.

הקבלן יספק ללוח תוכניות סופיות כמבוצע (.) As Made

ה.

מכתב התחייבות להתאמה לתקן -הצהרת החשמלאי/חווט הלוחות רשוי.

 08.04.07מוליכים מבודדים
.1

המוליכים יהיו בעלי בידוד כפול.

.2

רמת הבידוד של מוליכים מבודדים תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר .המוליכים יהיו
שלמים וללא חיבורי ביניים .מוליכים בעלי בידוד בסיסי לא יבואו במגע עם חלקים חשופים.
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הלחמת מוליכים אסורה אלא במקרים שקיימת לכך דרישה מפורשת .לכל מהדק יחובר מוליך
אחד אלא אם המהדק בנוי במיוחד לכניסת מספר מוליכים.
.3

מוליכים המחוברים לפני מ"ז ראשי יוכנסו לתוך צינור או תעלה נפרדת ויסומנו בשלט אזהרה.

.4

מוליך הארקה של מגן מתח יתר יהיה מבודד מיתר מוליכי הלוח ויותקן בתוואי נפרד ,צמוד
לדופן הלוח .

.5

פתחים לכניסת כבלים יבוצעו במפעל ויכללו אטם גומי אותו יחתוך הקבלן בשטח בהתאם
לכבלים מחוברים בלוח.

.6

מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז,
מפסקים של  250אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות פסים מבודדים גמישים
ומהדקים מתאימים .כבלי אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום  /נחושת או
לשות מתאימות לפי גודל הקו .אין להשתמש בדסקיות .כניסות כבלים בחתך  50ממ"ר ומעלה
יחוברו למפסקים בעזרת לשות מודולריות דוגמת  KA3של .MOLLER

.7

כל המוליכים (כח  ,פיקוד ,בקרה ,חיבור לפס"צ וכד') ישולטו בשני הקצוות ע"י סרט סימון
\דסקית פלסטית \דגלון .

 08.04.08מעגלים לא מוגנים
.1

בסעיף זה ,מעגל לא מוגן הוא מוליך המחובר בין פסי צבירה ראשיים ,או פסי חלוקה ,לבין מפסק
זרם או אביזר מיתוג אחר .מוליכים אלא יוגדרו על ידי יצרן מקורי ויתועדו בקטלוג היצרן.

.2

המוליכים במעגל לא מוגן יעברו בדיקה בתוך הלוח לפי זרם הקצר המוצהר של הלוח במשך 1
שנייה.

.3

בתנאים הבאים תבוצע הבדיקה לאחר אביזר מיתוג (מפסק ,נתיך) ובמקרה זה יצהיר היצרן על
זרם קצר מותנה של המעגל .המוליכים מופרדים אחד מהשני ומגוף הלוח .בעזרת מבדד מרווח.
המוליכים יוכנסו בתוך שרוול או צינור .המוליכים יהיו בעלי בידוד מוגבר ,בעלי חוזק מכאני
גבוה מאוד ,או בידוד כפול.

 08.04.09מהדקים כניסות כבלים ושילוט
.1

היצרן יציין על גבי התוכנית אם המהדק מיועד לחיבור נחושת או אלומיניום או שניהם.
המהדקים יהיו מותאמים לגודל כבלי הכניסה ולפי הטבלה המופיעה בתקן .שטח החיבור צריך
להיות כך שהחיבור יהיה נוח וישמר רדיוס כיפוף אשר לא יפגע בכבל.

.2

מהדק האפס יהיה בקרבת מהדק הפאזות הן במעגל הכניסה והן במעגלי היציאה (על מנת
להקטין את השדות האלקטרומגנטיים) .חתך מהדק האפס יהיה כחתך הפאזות.
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.3

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ חרוטים שיחוברו לפנלים ודלתות ע"י ברגים
או מסמרות (לא דבק) .בנוסף לשלוט יש לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע
בתכנית .צבעי השלטים יהיו :שחור -רגיל ,אדום -עתודה ,כחול.UPS -

.4

כל החיווט הפנימי בלוח (כח ופיקוד) ישולט באמצעות דסקיות עם ציון מספר מעגל .השילוט
יותקן בכניסה וביציאה של כל האביזרים בלוח כולל פסי צבירה ,פסי אפס והארקה ,מפסקים,
אמצעי פיקוד ,מהדקים ,וכד'.

.5

השילוט בחזית הלוחות יכלול דיאגרמת מימיק לתיאור תרשים הזרימה של הלוח.

.6

ידיות הנעילה של הדלתות יכללו שילוט "פתוח/סגור".

.7

שילוט פנלים יבוצע משלטי סנדוויץ חרוט שיותקנו ע"ג הפנל וע"ג פרופיל פנימי של הלוח,
השילוט יהיה בשיטת "מספור רץ" לזיהוי מיקום הפנל בלוח.

 08.04.10ציוד מיתוג
.8

ציוד המיתוג יבחר בהתאם לתרשים החד -קווי ויכולת המיתוג הנדרשת בצד העומס .הציוד
יורכב בהתאם להנחיות הסיסטם .הגישה לציוד תהיה מלפנים.

.9

עמודת היציאה של ציוד המיתוג תאפשר ורסטיליות (אפשרות לתוספת מפסקים בגדלים שונים)
של הרכבת ציוד עתידי.

 .10ציוד מיתוג אשר מחובר לפס ראשי או חלוקה יהיה מהסוג שעבר בדיקת דגם עם המבנה .אין
להשתמש בציוד מיתוג אחר מאשר ציוד שעבר בדיקת דגם בלוח.
 .11מהדקים יותקנו בגובה מינימאלי של  0.2מ' מרצפת המבנה.
 .12ידיות המפסקים יותקנו בהתאם לחוק החשמל בגובה של בין  0.5מ' ל  2.0מ' מרצפת הלוח.
מכשירי מדידה יותקנו בגובה שבין  0.8מ' ל 1.6-מ' מרצפת המבנה.
 .13המפסק הראשי יהיה מטיפוס מפסק יצוק  MCBעם התקן נשלף ,ממונע עם הגנות אלקטרוניות,
הכולל בנוסף להגנות בפני זרם יתר וזרם קצר גם את הפונקציות הבאות:
א.

מסך  LCDלתצוגת נתוני מדידה .

ב.

השהיית זמן לזרם קצר עד  800מילישניות.

ג.

ממסר להפסקה מיידית מרחוק (.)TRIP

ד.

ממסר חוסר מתח ( ).N.Vשישמש לאינדיקציה (לא לניתוק מתח בפיקוד)

ה.

מגע להתראת תקלת זרם יתר עם יציאת מגע יבש.

ו.

מגע להתראת תקלה זרם קצר עם יציאת מגע יבש.
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ז.

מגע עזר סגור ומגע עזר פתוח לחיווי מצב המפסק.

ח.

לכל מפסק תוכן תוכנית פיקוד מפורטות.

ט.

מגעי עזר נוספים לחיגור חשמלי ע"פ הפרוט בתכניות.

י.

מגע עזר לקבלת חיווי "מפסק דרוך".

 .14יתר המפסקים האוטומטיים יהיו מטיפוס  MCBמאותה תוצרת כמו המפסק הראשי ויצוידו גם
הם בהגנות ומגעים כדלקמן:
א.

מגע תקלת עומס יתר.

ב.

מגע תקלת זרם קצר.

ג.

 2מגעים מפסק פתוח.

ד.

 2מגעים מפסק סגור.

ה.

חיווי "מפסק דרוך" למפסקים ממונעים.

 .15המאמתי"ם יהיו בעלי כושר ניתוק של  10KAבקצר ע"פ תקן בינלאומי  .IEC -898כל המאמתי"ם
יצוידו בדגלון בחזית המאמ"ת לחיווי ויזואלי של מצב המאמ"ת.
 .16מנורות סימון  :צבע מנורות הסימון יהיה ע"פ סטנדרט ביה"ח  .כל מנורות הסימון יהיו מטיפוס
 LEDלהתקנה בחזית ע"ג דלת/פנל.
 08.04.11סלקטיביות והגנה עורפית
בין ההגנות בלוחות החשמל השונים תקוים סלקטיביות בזרם קצר .כל האביזרים בלוחות יהיו
מוגנים בהגנה עורפית מפני זרם קצר .אי לכך ,לאחר אישור סוג המפסקים ועל פיו הקבלן יערוך
חישוב (בעזרת תוכנת מחשב) של זרמי הקצר במערכת האספקה של הבניין ,יגיש אותה לעיון
היועץ ויוודא שימוש במפסקים בעלי אופייניים המבטיחים סלקטיביות מלאה והגנה עורפית.
 08.04.12איזון פאזות
עם סיום התקנת האביזרים  ,חיווט וחיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם
בשלושת הפאזות .במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ  5%על הקבלן לבצע איזון
פאזות .איזון הפאזות כלול במחיר העבודה הכוללת ולא ישולם עבורו בנפרד.
 08.04.13בדיקות

הלוח יבדק בסיום העבודה ,במקום ,בדיקות סיסטם ע"פ הוראות התקן ת"י  61439ובנוסף
ייבדקו ע"י בודק מוסמך כמפורט בפרק "תיאומים ,אישורים ובדיקות "
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 08.04.14הכנות לגילוי וכיבוי אש
הלוחות יכללו הכנה להתקנת גלאי עשן ומתזים לכיבוי אש בהתאם להנחיות בתכנית.
ההכנות יבוצעו ע"י תיבת פח מחוררת אורגינאלית של יצרן הלוח שתותקן מעל תקרת הלוח עבור כל
תא בנפרד ותאפשר גישה לגלאי עשן מבלי לפתוח את הלוח.
ההכנות יבוצעו לכל תא בנפרד וביחס למידור הלוח .הלוחות יכללו סגירה/אטימה למניעת בריחת גז
כיבוי אש מהלוח .כניסות כבלים יבוצעו דרך אטמי גומי חתוכים במידה הדרושה למעבר הכבלים.

 08.06גופי תאורה ותאורת חירום
 08.06.01כללי:
 .1כל גופי התאורה (תוצרת הארץ ו/או מיובאים) שיסופקו ויותקנו בפרויקט יישאו אישור של מכון
התקנים להתאמה לתקן ישראלי ת"י  20על כל חלקיו .
.2

ציוד תאורת חרום ,לרבות שלטי יציאת חירום ,יהיה מאושר תקן ישראלי ת"י  20חלק .2.22

.3

באחריות הקבלן לספק אישור מכון התקנים לכל אחד מהדגמים שיסופקו ויותקנו בפרויקט.

.4

להלן רשימת בדיקות\אישורים בסיסית לגופי תאורה שיש להציג עם כל גוף:

-

דרגת אטימות . IP

-

עמידות בהלם .IK

-

ת"י  -20סעיפי בטיחות חשמלית.

-

ת"י ( 62471כולל הגדרת קבוצת סיכון ) risk group-

-

מסירת צבע . CRI < 80

-

טמפ' צבע .

-

אורך חיים

-

דעיכת שטף

-

דרייבר בידוד כפול

-

אישור ת"י  61347חלק ( 2.13אבזרי הפעלה ובקרה לנורות)

-

אישור ת"י  961חלק  - 2.1או תקן  EN55015תאימות אלמ"ג

L\F

-

אישור ת"י  961חלק ( 2.13+2.15הרמוניות)

-

הצהרת יצרן ל  - COTבדיקת בטיחות חשמלית.

-

הצהרת יצרן לתהליך

או

IEC 61000-3-2

BINNING
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 .17גופי התאורה יתאימו לאופי האזור בו הם מותקנים  .באזורים בהם תותקן תקרה מונמכת
יותקנו גופים שקועים .גופי התאורה יהיו קלים לפרוק ולהתקנה כך שהחלפת גוף תאורה לצרכי
אחזקה תעשה ללא צורך בפתיחת ברגים או שימוש בכלים.
 .18כיסויים בתחתית הגופים יחוזקו בתפס גמיש לגוף התאורה כך שיישארו תלויים גם אם יפורקו
לצרכי תחזוקה.
 .19בתקרות מונמכות הגופים יחוזקו לתקרת הבטון באמצעות סרטי מתכת גמישים עם "שיניים"
או עם שלבים שיפשרו כוונון ומתיחה .עבור פסי תאורה רציפים יבוצעו חיזוקים עם מוטות
הברגה קשיחים או פרופילים של קונסטרוקציית גבס לחיזוק אל תקרת הבטון.
 .20עבור גופי תאורה עגולים על תקרות מגשים יבוצעו לוחות מפח 2מ"מ או מעץ  MDFמצופים
בחומר מעכב בעירה בגודל המתאים לתקרת המגשים ועם קדח מתאים לג.ת  .מגשי פח עם גופי
תאורה עליהם יחוברו עם ברגים באופן קבוע ולא יהיו ניתנים לפירוק
 .21חלק מהתקרות המונמכות רחוקים מתקרת הבטון והחיזוק יבוצע עם פרופילים קשיחים
בהתאם .הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.
 08.06.02הוראות טכניות כלליות:
.1

מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס לאספקה ,התקנה וחיבור כולל ציוד אלקטרוני
ונורות .כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של גופי התאורה לרבות כל החיזוקים ,המתלים,
ברגי החיזוק ,קידוחים ,כניסת כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים.

.2

קבלן החשמל חייב לדווח על כל בעיה שהוא רואה בציוד התאורה ו/או בהרכבתו בפרויקט הן
בשלב המכרז והן לכל אורך ביצוע הפרויקט בטרם תתבצע הזמנת הגופים.

.3

הקבלן ייקח בחשבון שתהיינה גם שעות עבודה לא רגילות ,בעיקר בעת ניסיונות תאורה.

.4

הקבלן יבצע כוון גופי תאורה ,עפ"י הנחיות המתכנן ,במשך או עם תום העבודות.

.5

ניסויי התאורה וכוון הגופים כלולים במחירי גופי התאורה ולא ישולם עבורם בנפרד.

.6

לצורך אישור ציוד יביא הקבלן דוגמא תקינה ופועלת עם נורות מכל פריט של ציוד תאורה
(מקורי מתוך כתב הכמויות ולידו שווה ערך אם הקבלן רוצה להציג ש"ע ) וירכיבו לבדיקה או
להשוואה עם ציוד אחר ,בכל מקום בו יקבע המפקח .רק אם יאושר הציוד ע"י המתכננים בכתב
ולאחר אישור המפקח ניתן יהיה לבצע הזמנת הציוד .ציוד שיבחן ויאושר יישאר בידי המזמין
כדוגמא להשוואה עד שיותקנו ,יופעלו בבנין ויאושרו כל הפריטים מאותו הסוג.

.7

הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור תוך  30יום מצו התחלת העבודה כשהן
מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה.
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.8

לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה ויופעלו
למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס .הדוגמא תהיה זהה למוצר שבכוונת הספק/ים לספק
ולהתקין והאישור הסופי יינתן רק לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של
המוצר ,המזמין או המתכנן שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות
עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

.9

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה
ובאם החליט המתכנן שהספק/ים משהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק ,עפ"י
החלטתו של מתכנן לאשר את הדוגמאות  ,רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות לספק אחר
לקבלת המוצר חליפי ע"י ספק.

 .10הקבלן יכול להציע ציוד שווה ערך ,לאחר שלמד והבין את תכונותיו ומטרותיו .ההצעה החלופית
תוגש למתכנן באופן מסודר ומלא ותכלול שם יצרן ,מס' קטלוגי וצילום  ,נתונים טכניים לגבי
גודל פיזי ,סוגי חומרים וכו' ,סוג הנורות ,סוג הציוד ,נתונים פוטומטרים .ללא חומר זה המאפשר
בדיקת ההצעה ,לא תילקח ההצעה בחשבון .יתר על כן :הצעה שיהיה רשום בה מחיר בלבד ללא
פרוט תחשב כאילו ניתנה בעבור הציוד המקורי על כל מרכיביו והמזמין יהיה רשאי לדרוש
לממשה .המתכנן רשאי לפסול גוף תאורה שהוצע גם על בסיס של אמינות/שרות/ותק של הספק
או מכל סיבה אחרת ,הכל לפי שיקול דעתו.
 .11הצעות ש"ע יכללו גם השוואה לדגם המתוכנן בחוזה ע"י ניתוח פרמטרים פיזיים ופוטומטרים
ע"י הצגת דגם ש"ע יחד עם הדגם המתוכנן.
 .12הצגת ש"ע תתאפשר רק יחד עם הציוד המקורי המתוכנן בחוזה .
 .13הקבלן מתחייב לספק חלקי חילוף מקוריים (או ש"ע במידה ולא ניתן להשיג את המקוריים)
לציוד התאורה תוך זמן אשר יקבע ע"י המפקח למשך תקופה של לפחות  8שנים אחרי ההזמנה
או  6שנים אחרי תחילת התפעול המלא.
 08.06.03הרכבת גופי /ציוד התאורה
.1

גופי תאורה שקועים בבטון או בקרקע יורכבו עם קופסאות השיקוע המקוריות שלהם ,והקבלן
ידאג שתהיינה ברשותו בעת הכנת התבניות ליציקה.

.2

הרכבת הציוד תהיה עפ"י הנחיות היצרנים .ברם על הקבלן להיות ער למתרחש בשטח מבחינת
סוגי תקרות ,מערכות מיזוג אויר ומערכות אחרות ,אלמנטים קונסטרוקטיביים ,עמקי שיקוע
וכל גורם אחר שיש לו השלכה לנושא ההתקנה .במקרה שהמצב בשטח אינו מאפשר התקנה
סטנדרטית ,יציע הקבלן פתרונות מתאימים ויביאם לאישור המתכננים .בכל מקרה הקבלן
אחראי להתקנה יציבה ובטוחה המאפשרת תחזוקה נאותה.

.3

ההתקנה כוללת את כל הרכיבים הפנימיים והחיצוניים כגון :משנקים ,נורות ,מפזרים,
אלמנטים קישוטיים וכו' .וכוללת גם חיבור לנקודת המאור .
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.4

גופי תאורה הנמצאים בשורות יבוצעו על קו אחד מדויק אלא אם כן נרשם אחרת.

.5

כל המנורות מאותו סוג הנמצאות באותו חלל יורכבו כך שהנורות תהיינה באותו כיוון.

.6

הרכבת רפלקטורים תעשה בתום עבודות צבע וניקוי המקום ועם קבלת אישור המפקח .ההרכבה
אך ורק עם כפפות .אם יהיו סימני לכלוך על הרפלקטורים הם ינוקו עפ"י הוראות היצרן לפני
קבלה סופית.

.7

חיבור מערכת החרום ובדיקתה תעשה אך ורק לאחר חיבור המבנה לרשת המתח הקבועה ,זאת
בכדי להבטיח טעינה רצופה ללא הפסקות חוזרות ונשנות .

.8

הקבלן יקפיד לבל תהיה דליפת אור מגופי התאורה במקומות שאינה מיועדת להיות .למשל ,בין
טבעת הגוף לתקרה ,מתוך חורים בתקרה האקוסטית ,מעל קרניזים.

.9

ההתקנה הן של הגופים והן של הציוד תבטיח אוורור טוב מסביב לכל האביזרים.

 08.06.04רכיבי הציוד :נורות  /מקורות אור
 .1עבור ג.ת מסוג – LEDנדרש  8שנים אחריות ,יאושר ציוד רק של חברות איכותיות כגון
 . CREE , PHILIPS; OSRAMיצרן הנורות יהיה גם יצרן הדרייבר לכל ג.ת  LEDיהיה דרייבר
משלו –לא יאושר דרייבר משותף
 .2הלדים יהיו בתקן של  LM80/LM70עם מקדם צבע  CRIמעל  , 85תפוקת האור לא תפחת מ 80
לומן \ ואט.
 .3המוצר יעמוד בדרישות כל תקן ישראלי החל עליו ,לרבות  :ת"י  - 62560נורות דיודה פולטת אור
)(ledבמתח גדול מ 50-וולט ,בעלות נטל עצמי ,לשימושי תאורה כלליים -דרישות בטיחות ות"י
 61347חלק  13.2אבזרי הפעלה ובקרה לנורות :דרישות מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד
למודולי דיודה פולטת אור ) (ledוהמוזן בזרם ישר או בזרם חילופים.
 .4אורך חיים של נורת לד ,לא יפחת מ 50,000-שעות ,דעיכת שטף L80\B20

 08.06.05גופי התאורה
.1

גוף תאורה יהיה יציב וקשיח ויבטיח התנגדות לעיקום בתנאי הובלה והרכבה רגילים.

.2

לא תהיינה כל מדבקות גלויות לעין.

.3

כל גופי התאורה יחוברו לקווי הזנה באמצעות מהדקים קבועים מחוזקים לגוף .חיבורים
חיצוניים לגופים  -חיבור מהיר .חיבורים בתנאי חוץ  -רק בתוך קופסאות אטומות מים עם ציפוי
סיליקון בנקודות פתיחה וחדירה.
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.4

איטום בחלקים נפתחים של מנורות הנמצאות בחוץ יהיו מגומי סיליקון .נקודות מגע וחיבור של
המנורות הללו למבנה יאטמו בסיליקון שקוף.

.5

צבע :בכל מקרה בו תדרש תוספת צביעה לגוף קיים יעברו חלקי התוספת את כל תהליכי הצביעה
המקובלים כולל טיפול נגד חלודה )בונדריזציה) ,סילוק פסולת ושומנים ,צבע יסוד מונע חלודה
ולשכבה כפולה של צבע סופי סינתטי אפוי בתנור בחום של

.180º

 08.06.06תאורת חרום

 .1בפרויקט מתוכננת מערכת תאורת חרום מרכזית המבוססת על מרכזיות אזוריות עם
מצברים מרכזיים ויחידות תאורת חרום המחוברות בתשתיות חסינות אש מהמרכזיות אל
האזורים השונים במבנה.
 .2אחידות ציוד ותקנים
כל הציוד לתאורת חרום יתאים לדרישות התקן הישראלי ת"י  20חלק  .2.22ולתקן
ישראלי  1838יישומי תאורה – תאורה בחרום . 2009
לצורך אחידות ושרות תסופק מערכת מרכזית דוגמת הקיים במרכז הרפואי ברזילי .
בבניין תותקן מערכת מבוקרת עם מצבר מרכזי כדוגמת  CLS 24של ( INOTECע"י
קשטן).
כל גופי התאורה ,יהיו מתאימים ומאושרים ע"י יצרן המערכת לעבודה עם המערכת.
המערכת וכל מרכיביה תהיה מאושרת מכון התקנים.
 .3הנחיות חיווט
בתחילת העבודה יכין הקבלן תכנית חיווט של המערכת ע"פ עקרונות בתכנית החשמל
.
התכנית תכלול חלוקה למעגלים בהתאם לתקנות באופן שבכל אזור יחולקו המנורות
לשני מעגלים שונים משני רכזות שונות ,לפחות .
 .4תיאור טכני
 .4.1המערכת תוזן ממתח  ,230Vותזין את גופי התאורה במתח  24Vל  60דקות לפחות.
 .4.2הכבילה בין המערכת (המצברים) ובין גופי התאורה ,תהיה באמצעות כבלים רב
גידים
חסיני אש

FE180 E90 NHXHX

.

 .4.3המערכת תכלול  -מצברים ,יציאות להזנת ג"ת ,בקר אינטגראלי ,זיכרון ותוכנת
הפעלה ,לפחות  4מגעים יבשים להעברת הודעות תקלה בחלקי המערכת.
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 .4.4במערכת קטנה  4 CLS 24.1 24V / 12Ahיציאות .עומס מקסימלי ליציאה  .3Aעומס
מקסימלי לכלל המערכת 6.6A
 .4.5במערכת גדולה  4 CLS 24.1 24V / 24Ahיציאות .עומס מקסימלי ליציאה  .3Aעומס
מקסימלי לכלל המערכת .12A
 .4.6תאורת החרום תהיה עם נורות  ,LEDכאשר לכל גוף תאורה יש כתובת ייחודית
לצורך תקשורת עם המערכת .האחריות על גופי התאורה –  10שנים לפחות.
 .4.7דגמי גופי התאורה ושלטי ההכוונה יהיה ע"פ הדגמים הקיימים בשימוש בבית
החולים וכמפורט ברשימת הכמויות.
 .4.8המערכת תבקר את גופי התאורה באופן שוטף ,בתדירות שתוגדר לה ,על בסיס
קווי ההזנה .בקרת הגופים כוללת איתור תקלות באמצעות דימוי של הפסקת
חשמל.
 .4.9המערכת תהיה מצוידת בצג ומקלדת ,אשר יאפשרו הכנסת נתונים למערכת
והוצאה של אינפורמציה ממנה ,כמו כן תהיה אפשרות לחבר אותה לרשת ה IP
של המבנה וע"י כך לשלוט בה מעמדת מחשב מרוחקת.
 .4.10המערכת תהיה בעלת פרוטוקול תקשורת פתוח ,שיאפשר התממשקות למערכת
בקרת המבנה ,ומערכות אחרות.
 .4.11המצברים יהיו מסוג  NAINTENENCE-FREEעם אחריות ל  10שנים.
 .4.12תקשורת בין המערכות בביה"ח -לכל מערכת יש ממשק
גבי קווי ה LAN-ומקבלת כתובת
תקשורת מחשב עבור כל מערכת.

IP

IP

והיא מתקשרת על

כמו מחשב ברשת .יש לדאוג לנקודת

 .4.13החברה המספקת את המערכת ,צריכה להיות עם ותק של  10שנים לפחות
בתחום תאורת חרום ותתחייב להחזיק במלאי את כל חלקי המערכת
האוריגינלים,
לתקופה של  10שנים לפחות.
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פרק  - 11צבע
11.1

כללי
 11.1.01כל הצבעים יהיו צבעים מוכנים מראש ויסופקו לאתר כשהם ארוזים
באריזתם המקורית.
לא יתקבלו צבעים שתאריך ייצורם שנה ומעלה ממועד הצביעה.
 11.1.02הצביעה תבוצע בהקפדה על כל דרישות מפרטי היצרן לאותו צבע כולל סוג
וכמות פריימר וחומרי הדילול הנדרשים .המפקח יהיה הקובע הבלעדי והסופי
למספר השכבות שידרשו לקבלת גוון אחיד או כיסוי מלא( .בכל מקרה
יבוצעו לפחות שלוש שכבות).
 11.1.03בחירת הגוונים תיעשה ע"י המפקח והיא כוללת את האפשרויות הבאות:
ערבוב גוונים שונים מאותו סוג צבע ,תוספת בגוון וכיו"ב.
א.
בחירת גוונים שונים למרכיבי היחידה (למשל :מסגרת דלת או חלון
ב.
בגוון שונה מהכנף או שני קירות ,בגוון שונה זה מזה באותו חדר
וכדו').
בחירת גוונים שונים ליחידות השונות (למשל דלת החוזרת במבנה
ג.
מספר פעמים  -אין הכרח שכל הדלתות תהיינה באותו גוון).
 11.1.04חלקים שנקבע ע"י המפקח שאינם מיועדים לצביעה כגון פרזול ,יפורקו ע"י
בעלי המלאכה המתאימים ,יאוחסנו ע"י הקבלן ויורכבו מחדש עם סיום
הצביעה.
בצביעה של אלמנטים הנוגעים זה בזה (לדוגמא משקוף וקיר) תבוצע הכנה
והגנה על האלמנט שאינו נצבע ,לקבלת קו מפגש נקי וישר ולמניעת מריחת
צבע על צבע.
 11.1.05שכבות הגמר של הצבע יבוצעו אך ורק כשהמקום המיועד לצביעה נקי ,יבש
וחופשי מאבק .יש לקבל אישור המפקח לתנאי הצביעה לפני התחלת ביצוע
שכבות הגמר.
 11.1.06לפני תחילת עבודות הצבע ,על הקבלן להכין קטע לדוגמא צבוע ,בגודל 1
מ"ר ,מכל סוג צבע ,לאישור המפקח .רק לאחר קבלת אישור בכתב עליו
להמשיך בעבודה.
כל הגוונים  -לפי בחירת המפקח .המפקח רשאי לדרוש מהקבלן מספר
דוגמאות עד לקבלן הגוון המבוקש.
 11.1.07בגמר עבודות הצבע יש לנקות כתמי צבע מרצפות ,חלונות ,ארונות ,קבועות
סניטאריות וכיו"ב .המבנה יימסר נקי ומסודר לשביעות רצון המפקח.
 11.1.08מחירי היחידה יהיו זהים ליישום הן ע"ג טיח והן ע"ג לוחות גבס.
 11.1.09באם לא יאמר אחר ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  30ס"מ מעל לתקרות
אקוסטיות .חללים מעל תקרות אקוסטיות בחדרים שיוגדרו כמו יחידות
השתלות ,חדרי התערבות וטראומה וכו' יהיו צבועים לכל גובה הקומה כולל
התקרות.
נישות לארונות חשמל ,תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות.
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לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה
הצביעה הסופי .במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש ,שטחים אלו לא
ימדדו ועלות הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.

11.2

טיפול בצבעים
 11.2.01כל מערכות הצבעים והטיפול בהם יהיה לפי הוראות היצרן.
 11.2.02את הצבעים יש לשמור במיכלים סגורים היטב ,במקומות מאווררים שאינם
חשופים לקרני השמש ,לעשן ולטמפרטורות גבוהות מדי.
 11.2.03כל צבע ידולל רק במדלל המומלץ לצבע המתאים ע"י היצרן.
 11.2.04במקרה של שימוש בצבעים דו-מרכיביים יש להקפיד על היחס הנכון בין
החלקים בשעת ערבובם.
 11.2.05אין לבצע שום עבודות בגשם ,טל ורטיבות.

11.3

בטיחות
 11.3.01כל כלי העבודה (מברשות ,מרססים וכד') יהיו במצב תקין .כן יש לצייד את
העובדים בציוד מגן וציוד כיבוי אש מתאים.
 11.3.02אסור לעשן בזמן עבודת הצביעה ובקרבת מקום שבו עובדים או מאחסנים
צבעים או מדללים.

11.4

תיקוני צבע
 11.4.01ניקוי בעזרת מברשת פלדה מכנית וסילוק כל שאריות שומן ולכלוך אחר ע"י
ממיס (טרפנטין טמבור) ברוחב  30ס"מ סביב הפגם בצבע.
 11.4.02צביעה בצבע יסוד ובצבע עליון תתבצע עד לקבלת משטחים מישוריים
אחידים ובעלי גוון אחיד.

11.5

באם לא יאמר אחר ,עבודות הצביעה יבוצעו עד לגובה  10ס"מ מעל לתקרות
אקוסטיות .חללים מעל תקרות אקוסטיות.
נישות לארונות חשמל ,תקשורת ואינסטלציה יהיו מטויחות וצבועות.
לפני תחילת ביצוע העבודה על הקבלן לברר מיקום הצורך בצביעה וגובה הצביעה
הסופי .במידה והקבלן יצבע במקום שלא ידרש ,שטחים אלו לא ימדדו ועלות
הצביעה תהיה על חשבון הקבלן.

11.6

אופני מדידה מיוחדים
 11.7.01בנוסף לאמור במפרט הכללי ,מחירי היחידה כוללים:
ליטוש הקירות מגרגרי חול של שכבת השליכטה ועד לקבלת פני
א.
קירות חלקים ונקיים.
הגנה על כל פרטי הבנין והמערכות שנמצאות באזורי הצביעה כולל
ב.
רצפות וחלונות ע"י כיסוי בברזנטים או בפוליאתילן והורדת כל כתמי
הצבע מרצפות ,חלונות וכו' ,בגמר העבודה.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

ניקוי שטח הפלדה באמצעות זרם חול בלחץ אויר.
הגנה על הצבע בעזרת כיסוי ניילון בועות או ש"ע עד גמר העבודה
באתר וניקיון סופי.
שילוב גוונים ודוגמאות לפי בחירת המפקח.
הכנת דוגמאות עד לקבלת אישור המפקח.
תיקוני צבע שידרשו לאחר התקנות כלשהן או תיקונים כלשהם,
שידרשו ע"י המפקח.

 11.7.02צביעת מוצרי נגרות ומסגרות כלולה בפרטים בפרקים המתאימים ואיננה
נמדדת בנפרד.

כמאות ועריכת מכרז – מהנדס איל כהן  -תפיקון הנדסה בע"מ טל 08-6738937 :פקס08-6731815 :

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

69

שיקום ושיפוץ הספריה הרפואית לאחר שריפה חלקית ועבודת גמר ומערכות
שונות

פרק  – 12אלומניום
כללי

.1
.1.1
.1.2
.1.3

.1.4
.1.5
.1.6
.1.7
.1.8
.1.9
.1.10

.2

במסגרת עבודה זו יתקין הקבלן ויטרינה עם דלת פתיחה רגילה וחלון אלומיניום נוסף בלבד.
מידות המופיעות בכתב הכמויות ובמפרט הן מידות כלליות של הפתחים בבניין ואינן מהוות
מידות לביצוע של עבודות האלומיניום.
הקבלן מאשר בחתימתו על ההצעה כי קרא ועיין היטב בכל המסמכים דלעיל ,הבינם היטב,
קיבל את כל המידע הדרוש לביצוע העבודה ואין לו כל הסתייגות לנ"ל.
הקבלן אחראי באופן מלא לטיב המוצרים שייצר ויספק לאתר ,לטיב התקנתם בבניין
ולהתאמתם לדרישות התקנים הישראליים והמפמכי"ם הנוגעים לעניין גם אינם מוזכרים
במפרט זה .אישורי האדריכל והיועץ ,מנהל הפרויקט ,הניתנים לפני ובמהלך העבודה אינם
מפחיתים מאחריותו זו.
הקבלן נדרש לתכנון  SDשל מערכות האלומניום והזיגוג בהתאם לתקנים הישראליים
הרלוונטיים במהדורתם האחרונה.
בהעדר ת"י מתאים או התייחסות בגוף המפרט ,ניתן להיעזר בתקן ישראלי או זר
אחרים.
כל עבודות האלומיניום המותקנות בקירות חוץ יעמדו לפחות בדרישות התקן הישראלי
לחלונות ת"י ( 1068רמה .)C
דרישות לעמידות בעומס סטטי ובחדירת אויר ומים מפורטות בנפרד לסעיף  3להלן.
בכל מקרה של אי התאמה ,סתירות או ניגודים בין המסמכים תחשב הדרישה הטכנית
החמורה יותר המופיעה באיזה שהוא מן המסמכים כקובעת.
במקרה של חילוקי דעות איזו מהדרישות היא החמורה יותר ,תקבע דעתו של האדריכל.
הקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך ובלבד שמוצר זה אינו נופל באיכותו ובהתאמתו לעניין
מהמוצר אשר נקבע במפרט זה ,והוא אושר ע"י היועץ.
תיאור העבודה והוראות לביצוע לפני תחילת היצור.

.2.1

תכולת העבודה.

.2.3.1
.2.3.2

כל המפורט להלן נכלל במחירי היחידה ולא תשלם בעדו כל תוספת.
יצור ,אספקה לאתר ,אחסנה באתר ,הנפה לקומות והתקנת המוצרים הכלולים
האלומיניום ,בהתאם למפרט זה ולשרטוטים הלוטים אליו ועל פי
ברשימת
תוכניות העבודה המאושרות.
אחריות למדידת המבנה ולבדיקת התאמתו לפרטי האלומיניום.
במקרה של אי התאמה על הקבלן לדווח למנהל הפרויקט ולקבל את אישורו להמשך
העבודה.
הכנת שרטוטי עבודה  SDמפורטים ואישורם אצל האדריכל.
 .2.3.5.1השרטוטים יכילו את כל רכיבי המערכות כולל פרטי וחומרי איטום ,ברגים,
אבזרים וכיו"ב.
 .2.3.5.2השרטוטים יכללו חתכים בקנה מידה  1:2לפחות.

.2.3.3
.2.3.4
.2.3.5
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 .2.3.6התקנת דוגמאות הן לאישור האדריכל והיועץ כמפורט בפרק אישור היצרן ,התכניות
ואבי טיפוס.
 .2.3.7בדיקות המטרה באתר כמתואר בסעיף "אבטחת איכות" בהמשך ,על פי דרישת מנהל
הפרויקט.
 .2.3.8הגנה על עבודות האלומיניום והזכוכיות במהלך העבודה ובסיומה ועד למסירה
הסופית.
 .2.3.9עבודות הזיגוג יבוצעו במקביל להקמת השלד והקבלן מחויב להגן על הזכוכים בהתאם.
 .2.3.10על הקבלן להביא בחשבון בעת הגשת הצעתו כי המוצר כולו  ,הדלתות ,הויטרינות,
החלונות ,קירות המסך ושאר המוצרים המופיעים בכתב הכמויות ,נמדדים כשהם
מושלמים על פי המפרט.
 .2.3.11כל הנזכר במפרט ,כולל אך לא מוגבל לחומרים וציפויים זכוכית ,אטמים ,יריעות
 E.P.D.Mוחומרי אטימה ,פרזול ואבזרים ,פחי אלומיניום לחיפוי ,לסגירות ולהפרדות,
חיפוי גבס פנים של קיר המסך וגמר הויטרינות ,החלונות ,וקירות המסך ,עם הלבשות
או באמצעיים אחרים ,אל הבניין מצד חוץ ומצד פנים ,כותרת קיר המסך (קופינג),
חסימות לאש ועשן בין קומה לקומה ועוד ,נכללים במחיר היחידה של האלמנט ולא
תשולם עבורם כל תוספת.
 .2.3.12כל דרישה טכנית או איכותית המופיעות במפרט זה כלולות במחיר היחידה ולא תשולם
עבורן כל תוספת.
 .2.3.13התאמת המוצרים השונים לדרישות התקנים גם אם אינן מוזכרות במפורש במפרט
זה.
 .2.3.14אספקה לאתר של זכוכית רזרבית כמפורט בסעיף הזכוכית בהמשך במפרט זה.
 .2.3.15עם סיום העבודה ,ניקוי יסודי של הויטרינות והדלתות ,החלונות ,קירות המסך ,ויתר
הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ומסירתם למזמין לשביעות רצונו המלאה של
מנהל הפרויקט והמזמין.
 .2.3.16כולל הוראת תחזוקה ,ניקיון והגנה שוטפים ובמיוחד סוגי סולבנטים האסורים
בשימוש ,בגלל חשש לפגיעה בגימור בזיגוג ובאטמים.
 .2.3.17ביצוע תיקונים בתקופת הבדק והאחריות.
 .2.2לא יתחיל הקבלן בייצור אלא לאחר :
 .2.4.1מדידת הפתחים והתאמת הייצור למדידותיו באתר.
 .2.4.2קבלת אישור האדריכל והיועץ על פרטי תוכניותיו ,על אביזרי הפרזול ,הזיגוג
וחומרי האיטום.
 .2.4.3קבלת אישור מנהל הפרויקט.
 .2.4.4קבלת אישור האדריכל והיועץ בכתב על התאמת הדגמים באמור לפרק אישור
היצרן ,התכניות ואבי הטיפוס.
 .2.4.5קבלת תוכנית חתומות ע"י המזמין ,לאחר שביצע בהן הקבלן שינויי או תיקון עפ"י
דרישת המזמין.
 .2.3הנחיות והערות מיוחדות לכתב כמויות.
 .2.5.1כל הנזכר במפרט בנושא חומרים וציפויים ,זכוכית ,אטמים ,יריעות E.P.D.M
וחומרי אטימה ,פרזול ואבזרים ,פחי אלומיניום לחיפוי ,לסגירות ולהפרדות ,לוחות
כבושים של צמר זכוכית ,בידוד וסגירת הבידוד ,מילואות ,מלבנים סמויים
והתקנתם ,מחסומי אש ועשן בין קומה לקומה במפגש עם קיר המסך וגמר קיר
המסך אל הבניין נכללים במחיר היחידה של האלמנט ולא תשולם עבורם כל
תוספת.
 .2.5.2כל דרישה טכנית או איכותית ,כולל עלויות הבדיקה של קיר המסך והחלונות
במעבדה מוכשרת לכך ,המופיעות במפרט זה כלולות במחיר היחידה ולא תשולם
עבורן כל תוספת.
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 .2.5.3למען הסר ספק מודגש בזה כי המחיר כולל עבודות סיתות וחציבה ,במידה
שידרשו ,לצורך התאמת מוצרי האלומיניום לבניין.
.2.4

אופני מדידה.

 .2.6.1שינו במידות היחידות אשר יחידת המידה שלהן היא יח' (ולא מ"ר) ואשר יגרמו
לתוספות או הפחתה של עד  10%משטח היחידה ,לא ישפיעו על מחירה.
 .2.6.2תוספת או הפחתה במחיר ,במקרה של שינוי במידות היחידות אשר יגרום
לתוספות או הפחתה של  10%ומעלה משטח היחידה ,תחושב ע"י הכפלה של 50%
ממחיר המ"ר של היחידה בתוספות (או הפחתת ) השטח .אין הדבר אמור בפריטים
אשר מחירם בכתב הכמויות הנו למ"ר.
.3

דרישות התפקוד והתפעול.
 .3.1כללי.
 .3.2חדירת אויר.
 .3.2.1הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת אויר.
 .3.2.2לא יהיו אזורים דרכם תהיה חדירת אויר מרוכזת.
 .3.2.3חדירת האוויר המותרת בלחץ הבדיקה לא תעלה על  1.5מ"ק/שעה/מ"ר מבעד
לחלקים הקבועים ועל  2.0מ"ק/שעה/מ"ר מבעד לחלונות נפתחים.
 .3.3חדירת מים.
 .3.3.1הפריטים השונים יתוכננו למניעת חדירת מים מחוץ המבנה אל תוכו ,וכן אל אותם
אזורים של מערכות האלומיניום והזכוכית העלולים להינזק מכך.
 .3.3.2לא יראו כל סימנים לחדירת מים בעברם הפנימי של קיר המסך ושל החלונות.
 .3.3.3לא תהיה הצטברות של מים באזורים לא מנוקזים.
 .3.4עמידה בעומס סטטי.
 .3.4.1פריטי האלומיניום יתוכננו כך שיוכלו לספוג את העומסים הסטטיים הצפויים מבלי
שתיפגם יכולת התפקוד שלהם.
 .3.4.2בעת תכנונם אין להביא בחשבון את התרומה לחזקם הסטטי הנגרמת על ידי
הזכוכית ומילואות אחרות .סרגלי זיגוג ,כיסויים דקורטיביים וכו'.
 .3.5עמידות באש.
 .3.7.1החומרים יעמדו בדרישות ת"י  – 921השימוש בחומרי בנייה לפי תגובותיהם
בשריפה.
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.4

חומרים וציפויים.
 .4.1כללי.
.4.1.1
.4.1.2
.4.1.3
.4.1.4
.4.1.5

האבזרים בחלונות ,בויטרינות ,בדלתות יתאימו לדרישות הנקובות בת"י 1068
חלקים  1ו 2-המתייחסים לחלונות אלומיניום.
לא יורשה שימוש בפלדה רגילה שאינה פלב"מ (נירוסטה) אלא המקומות שצוין בהם
במפורש אחרת במפרט זה.
אין להשתמש בפלדה רגילה למעט במלבנים סמויים ואבזרים היצוקים בתוך הבטון.
אבזרים עשויים סגסוגת אבץ (זמק) הנראים לעין ,בין כשהחלון פתוח או סגור ,יהיו
בעלי טיפול שטח מתאים.
טיב הטיפול ייבדק בתא מלח במשך  96שעות.

 .4.2גימור האלומיניום.
.4.4.1
.4.4.2
.4.4.3
.4.4.4
.4.4.5
.4.4.6
.4.4.7

גימור פרופילי ופחי האלומיניום בפרויקט יבוצע בצביעה חרושתית עם אחריות
מפעל הצבע ל  25שנים נגד דהייה ועמידה ב  U.Vלכל גוון שיבחר ע"י האדריכל.
גוון הפרופילים וגוון פחי האלומיניום יהיה על פי בחירת האדריכל והיועץ.
הצביעה תבוצע ע"י מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר על ידי
היועץ.
פחי האלומיניום החשופים לתנאים השוררים מחוץ למעטפת הבניין ,יצבעו בצבע
על בסיס שרף מסוג  PVDFהמכיל לפחות  KYNAR 70%כדוגמת DURANAR
 SUN STORMמתוצרת  P.P.Gאו שווה איכות.
שיטת הצביעה ,מספר שכבות ועוביין יבוצעו על פי הוראות יצרן הצבע ,ישא
תעודת אחריות ל  25שנה המתייחסת לפרויקט.
הצביעה תבוצע ע"י מצבעה מוסמכת על ידי מכון התקנים אשר תאושר ע"י
הפיקוח.
במידה שיעשה שימוש בציפוי אנודי ,יהיה הציפוי בעובי מינימאלי של .25

 .4.3אטמים וחומרי אטימה.
.4.3.1
.4.3.2
.4.3.3
.4.3.4
.4.3.5
.4.3.6
.4.3.7
.4.3.8

האטמים בפרויקט כולו יהיו עשויים  E.P.D.Mאו סיליקון בלבד!
האטמים יעמדו בדרישות ת"י  1542אטמים גמישים לחלונות ולדלתות.
שימוש בחומרי אטימה יהיה בהתאם להוראות היצרן של כל חומר וחומר.
על הקבלן להמציא ליועץ לאישורו ,את המפרטים הטכניים של חומרי האיטום
בהם הוא משתמש.
להלן רשימת חומרי אטימה מומלצים לשימושים השונים.
אין להשתמש בחומר איטום כלשהו קודם שדוגמת החומר והמפרט הטכני שלו
הובאו לאישור היועץ.
תפר איטום בין חלקי אלומיניום לבין חומרי בניה או בין חלקי אלומיניום לבין
מלבן סמוי :סיליקון נייטרלי מסוג  ARBOSIL 1096או שווה איכות ( DOW
.)CORNING 917
אין להשתמש למטרה זו בסיליקון אצטי.
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.4.3.9
.4.3.10
.4.3.11
.4.3.12
.4.3.13
.4.3.14
.4.3.15
.4.3.16
.4.3.17
.4.3.18
.4.3.19
.4.3.20

איטום בין חלקי אלומיניום לבין אבן ,סיליקון נייטרלי אשר איננו נספג ומכתים
את האבן.
איטום חריצים צרים מאוד בין חלקי אלומיניום ,כגון חיבור של פינות מסגרות
אלומיניום החתוכות ב  45מעלות  :חומר איטום אנאירובי.
איטום חריצים צרים בין חלקי אלומיניום כגון חיבור בין מלבן אלומיניום שבין
הבדיד (שפרוץ) :חומר איטום לסדקים צרים.
איטום בין אטמי  E.P.D.Mלבין עצמם או בינם לבין חלקי אלומיניום :פוליסולפיד
או סיליקון המתאים לאטמי  E.P.D.Mכדוגמת  ARBOSIL 1096שווה איכות
(.)DOW CORNING 917
איטום או יריעות  E.P.D.Mלבין הבניין ל  E.P.D.Mכדוגמת  ARBOSI 1096או
שווה איכות.
יש להשתמש בגב עשוי פוליאתילן מוקצף מצולב לתפרי איטום ,במקומות
המתאימים לכך.
יש להשתמש בפריימר מתאים לפני יישום חומר אטימה בכל מקום בו נדרש הדבר
על ידי יצרן החומר.
אופן השימוש יהיה על פי הנחיות היצרן.
ככלל יש להעדיף חומרי איטום אשר אינם מצריכים שימוש בפריימר.
יש להשתמש ביריעות  E.P.D.Mלאיטום מערכות האלומיניום אל הבניין בכל
מקום בו הדבר מתאפשר.
בין היריעה לבין המבנה יש ליישם חומר איטום הולם כדוגמת  ARBOSIL 1096לא
יורשה שימוש בדבק למטרה זו.
לא יורשה שימוש ביריעות בוטיליות או ביטומניות.

 .4.4זכוכית.
 .4.4.1הזכוכית בה יעשה שימוש הנה זכוכית תתאים לדרישות ת"י  1099ות"י .938
 .4.4.2במבנה יעשה שימוש במספר סוגי זכוכית על פי דוגי הפתחים ומיקומם .מרבית
הזכוכית מסוג רבודה (טריפלקס) עם שכבת  PVBבעובי  .1.52עובי הזכוכיות
עפ"י טבלה שבתקן ו/או דרישות כתב הכמויות (המחמיר מביניהם)
אי התאמת הזכוכית הנקובה ברשימות והחמרה עקב דרישות התקן לא תזכה את
הקבלן בתוספת מחיר לסעיף.
.5

מבנה הדלתות וויטרינות.
.6.1

כללי.
.6.1.1
.6.1.2
.6.1.3
.6.1.4

אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן של  2מ"מ.
4
מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת מ  17ס"מ בכיוון הניצב
למישור האגף ומ  18ס"מ 4בכיוון מקביל למישור האגף.
השמשות באגפי הדלתות יזוגגו בעזרת סרגלי זיגוג קפיציים הנמצאים רק מצדה
הפנימי של השמשה.
לכל אגף של דלת פתיחה רגילה יהיו שני צירים לפחות כאשר המגיף ההידראולי
מהווה את הציר התחתון.
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.6.1.5
.6.1.6
.6.1.7
.6.1.8
.6.1.9
.8

ציר המגיף יהיה אקסצנטרי.
אגפי דלתות האלומיניום יהיו בעלי עובי דופן של  1.4מ"מ.
4
מומנט האינרציה של הזקפים של אגף הדלת לא יפחת מ  17ס"מ בכיוון הניצב
למישור האגף ומ 18 -ס"מ 4בכיוון מקביל למישור האגף.
השמשות באגפי הדלתות הזזה יזוגגו בעזרת אטמי זיגוג היקפיים הנמצאים בשתי
צדדיה של השמשה.
דלתות הפתיחה תפתחנה כלפי פנים או חוץ ע"פ המצוין ברשימות האלומיניום.

חלונות.
.8.1

מבנה החלונות.
.8.1.1
.8.1.2
.8.1.3
.8.1.4

פרופילי העיטור (הלבשות) של החלון יטרקו אל המלבן לאחר התקנת החלון
בפתחו ולאחר התקנת החיפוי הפנימי ,פרט לחלונות שבהם ההלבשה הינה
חלק אינטגרלי מהפרופיל.
עובי הדופן של פרופילי החלון לא יפחת מ  1.2מ"מ למעט בזיזים נטולי
חשיבות קונסטרוקטיבית.
עומק פרופילי האגף והמלבן של החלון והאגף יוסתר על ידי המלבן כך שיהיה
סמוי מהעין מצד חוץ של הבניין.
כל אבזרי הפרזול של החלון יותקנו בתעלות מתאימות באגף ובמלבן מבלי
שהדבר יצריך קידוח חורים או כרסום חריצים בפרופילים.

 .8.1.5אין הדבר אמור בידית ההפעלה ובברגים המחברים את החלון אל המבנה.

.8.1.6
.8.1.7
.8.1.8
.8.1.9
.8.1.10
.8.1.11
.8.1.12
.8.1.13
.8.1.14
.8.1.15

החלון יהיה חלון תלוי צד ותלוי מטה חד אגפי נפתח כלפי פנים ,המוגדר כחלון סב
נטוי דרה קיפ ואו חלון תלוי צד חד אגפי ,המוגדר כחלון ציר.
בכל מפגש של אטמים מרכזיים תותקן פינה יצוקה של  E.P.D.Mלגישור בין האטם
האנכי לאופקי.
פינות החיבור של המלבן והאגף יהיו עשויות אלומיניום.
במידה שיש בפינה ברגים ,אומים ,קפיצים ,פינים וכדומה  -הם יהיו עשויים פלב"מ
או מזק.
הידית תהיה סיבובית ותופעל ממצב סגור למצב הפתיחה על ידי חצי סיבוב.
כל אחד ממצבי העצירה של הידית יהיה קפיצי.
הברגים המחברים את הידית אל פרופיל האגף יוברגו אל גוף הידית.
הברגים יחלפו דרך לוחית פלב"מ (נירוסטה) אשר תמצא בין ראשי הברגים לבין
פרופיל האגף.
גוון הידית יהיה בגוון האלומיניום על פי בחירת האדריכל והיועץ.
ידית הנעילה תאפשר פתיחה אנכית בלבד ותכלול מנעול צילינדר (עם מפתח מסטר)
שימנע את פתיחתו הצירית של החלון ,אלא לצורך ניקוי בלבד.
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.8.1.16
.8.1.17
.8.1.18
.8.1.19
.8.1.20
.8.1.21
.8.1.22
.8.1.23
.8.1.24

.9

התנועה אשר יוצרת הידית מועברת אל חלקי המנגנון השונים בעזרת מוטות
מתאימים אשר מקשרים בין הידית לבין חלקי המנגנון.
על הקבלן להקפיד על דיוק מידות החיתוך של מוטות אלה בהתאם להוראות יצרן
המנגנון.
מנגנון הנעילה הרגיל של החלון יכיל לפחות  3נקודות נעילה לאורך הזקף בו נתונה
הידית :נקודת נעילה אחת בכל אזן ונקודת נעילה אחת בזקף בו מותקנים הצירים,
כ  100מ"מ מתחת לציר העליון.
כל נקודת נעילה מורכבת ממערכת של פין ואבזר הנגדי לו.
אלה יהיו עשויים כך שניתן יהיה לווסת את הידוק האגף אל המלבן.
נעילת הצירים אל פרופילי האלומיניום תבטיח שהצירים יהיו קבועים במקומם ,גם
תחת עומס וזעזועים ,מבלי שיהיה צורך לקדוח לשם כך חורים בפרופילים.
הציר העליון בלבד יחוזק עם בורג אל פרופיל המלבן.
הבורג יחדור אל תוך בטנה העשויה לכך.
מיסוב פין הציר בתוך התותב יהיה הדוק באופן שיאפשר תנועה סיבובית ,אך לא
צדית ,של פין הציר ביחס לתותב.

מלבנים סמויים.
.9.1
.9.2

.9.3
.9.4
.9.5
.9.6
.9.7
.9.8
.9.9
.9.10
.9.11

.9.12

במידה שיתעורר הצורך להתקין מלבנים סמויים באתר יחולו עליהם
הכללים הבאים:
למלבנים הסמויים בפרויקט מס' תפקידים:
 .12.1.1יצירת פתח מדויק להתקנת החלון וההלבשה .
 .12.1.2יצירת מישור מדויק להתקנת חיפוי הגבס הפנימי .
המלבנים הסמויים יהיו עשויים פח פלדה מגולוון מראש ,מסוג א',
בעובי שלא יפחת מ  2מ"מ ובהתאם לפרטים הרצ"ב.
מלבן הסמוי ירותק אל הבניין בעזרת ברגים ,פינים מרותכים ,או
עוגנים ,אך לא באמצעות מסמרי יריעה.
המרחק בין כל  2נקודות עיגון לא יעלה על  70ס"מ.
מרחק נקודת עיגון מפינת המלבן לא יעלה על  20ס"מ.
הברגים המחזקים את המלבן הסמוי יחברו אל הבטון לעומק של 35
מ"מ לפחות.
קוטרו הנומינלי של הבורג לא יפחת מ 4.8-מ"מ.
אין לקדוח בבטון חורים לעיגון המלבן הסמוי במרחק קטן מ  3ס"מ
משולי הבטון.
במידה שהמלבן הסמוי מרוחק מקיר המבנה יש לדאוג לפיסת מילוי
מתאימה בין המלבן לבין הקיר.
פיסה זאת תהיה עשויה חומר יציב אשר אינו נירקב או מתערער עם
הזמן ,כדוגמת אלומיניום .
חור המעבר לבורג דרך פיסה זו יהיה הדוק על קנה הבורג כך שתימנע
תנועה הדדית בניהם.
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.9.13
.9.14
.9.15
.9.16
.9.17
.9.18
.9.19
.9.20
.9.21

כאשר משתמשים בעוגנים שטוחים לחיזוק המלבן הסמוי הם יהיו
עשויים פח פלדה שטוח בעובי  2.5מ"מ לפחות וברוחב שלא יקטן מ
 35מ"מ.
העוגנים ירותכו אל המלבן הסמוי משני צדדיו לסירוגין.
כאשר משתמשים בפינים לעיגון המלבן הסמוי ,הם יהיו עשויים ברזל
בניין מפותל בקוטר  8מ"מ לפחות.
יש להחדיר את הפינים אל הבטון לעומק של  80מ"מ לפחות.
קצה הפין ירותך אל המלבן הסמוי לאחר החדרתו אל הבטון ,כך שלא
יבלוט ממישור המלבן כלפי פנים הפתח.
החור בבטון המשמש להדרת הפין יהיה במרחק  5ס"מ לפחות משולי
הבטון.
עם גמר התקנת המלבן הסמוי הוא יהיה מפולס ,מקביל למישור הקיר,
ללא עיוותים ויציב במקומו.
באותם מקומות בהם נפגע הגלוון כתוצאה מריתוך או עיבוד אחר יש
לצבוע את המלבן הסמוי בצבע מגן מתאים עשיר באבץ.
לאחר התקנת החלון ואיטומו לא יראו לעין חלקים של המלבן הסמוי.

 .10ביצוע.
.10.1
.10.1.1
.10.1.2
.10.1.3
.10.1.4
.10.1.5
.10.1.6
.10.1.7
.10.1.8
.10.1.9

ייצור.
בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים ,מכונות
ומבלטים המתאימים לייעודם.
טיב הציוד ואופן תחזוקתו יבטיח עבוד נכון ,במת איכות גבוהה
על פי כללי המקצוע.
בעת ייצור היחידות השונות על היצרן להשתמש בכלים  ,מכונות
ומבלטים המתאימים לייעודם.
טיב הציוד ואופן תחזוקתו יבטיח עבוד נכון ,במת איכות גבוהה
על פי כללי המקצוע.
הייצור יתנהל על פי שרטוטים המפרטים את סוגי העיבוד
הנדרשים  ,סוגי האבזרים ,חריצי הניקוז ,סוג הברגים וכו'.
הקבלן יקפיד על ביצוע חריצי ניקוז בהתאם לתוכניות הניקוז
המאושרות.
חריצים בפרופילים ינוקבו במבלט מתאים או יכורסמו.
החריצים יהיו חלקים ונקיים ,ויכוסו בפקקים מתאימים על פי
המקרה.
הקבלן יהיה אחראי על הגנת המוצרים גם בשלב הובלתם לאתר
 ,אחסונם באתר ועד למסירתם למזמין.
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.11

התקנה.

.11.1.1

יחידות האלומיניום יותקנו בקווים ישרים ,אנכיים ומקבילים
למישור הבניין ,כמוראה בתכניות העבודה המאושרות.

.11.1.2

הקבלן יבצע מדידות ע"י מודד מוסמך מטעם הקבלן המאושר ע"י
המזמין במבנה לפני תחילת הביצוע ויתריע בפני מנהל על סטיות
חריגות.
לא יותקנו באתר מוצרים אשר מידותיהם אינן מתאימות למידות
הבניין.
הקבלן אחראי בלעדית על התאמת מוצריו לבניין.
מנהל העבודה האחראי על עבודות ההתקנה יחזיק ברשותו את
שרטוטי ההתקנה המפרטים את מיקום החלון בפתח ,אופן
העיגון והאטימה ,מרחקי העיגון ,דוגי הברגים והמיתדים וכל
פרט אחר בעל חשיבות להתקנה נכונה.
לא תבוצע בבניין עבודת התקנה כלשהי ללא נוכחות מנהל
העבודה של הקבלן באתר.
הברגים המחברים חלקי מערכות אלומיניום או מלבנים סמויים
אל הבניין ,יוחדרו אל תוך הבטון לעומק של לפחות  35מ"מ.
הקוטר הנומינלי של הברגים לא יפחת מ  4.8מ"מ.
חורים בבטון המיועדים להדרת מיתדים (דיבלים) יקדחו במרחק
שאינו קטן מ  30מ"מ משולי הבטון.
במידה שרכיב האלומיניום או המלבן הסמוי המותקן אל הבניין
אינו נושק אל הקיר יש להחדיר בינו ובנין הקיר ,בנקודת העיגון,
פיסת מרווח מתאימה אשר תמלא את החלל שבין הרכיב לקיר.
פיסת המרווח תהיה עשויה מחומר יציב אשר איננו נרקב
ומתערער עם הזמן כדוגמת אלומיניום או פלדה.
חור המעבר לבורג יהיה הדוק על קנה הבורג על מנת למנוע
תזוזות ביניהם.
מיתדים העוגנים אל הבניין רכיבים של מערכות אלומיניום
הנתונים לרעידות או לזעזועים הנובעים מכוחות הרוח ,יהיו
מסוג מתאים העומד ברעידות.
הקבלן יציג ליועץ לאישורו את החישובים על פיהם בחר אתך
המיתדים ואת שיטות העיגון לבניין.
לאחר גמר ההתקנה לא יישארו חלקים של המלבנים הסמויים
גלויים לעין.
על הקבלן להתקין על חשבונו הלבשות אלומיניום מתאימות על
פי הוראות האדריכל והיועץ.
התקנת החלון על גבי המלבן הסמוי תבוצע עם מרחקיות
מתאימות אשר יאפשרו את ויסות מיקומו של החלון בפתח.
המרחק בין שני ברגים המחברים את החלון אל הפתח בו מותקן
לא יעלה על  500מ"מ.
מרחק הבורג הקיצוני מהפינה ,בכל צלע של החלון ,לא יעלה על
 150מ"מ.

.11.1.3
.11.1.4
.11.1.5

.11.1.6
.11.1.7
.11.1.8
.11.1.9
.11.1.10
.11.1.11
.11.1.12
.11.1.13
.11.1.14
.11.1.15
.11.1.16
.11.1.17
.11.1.18
.11.1.19
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.11.1.20
.11.1.21
.11.1.22
.11.1.23
.11.1.24
.11.1.25
.11.1.26
.11.1.27

בחלון צירים או סב נטוי ימוקם בורג חיבור אל המלבן הסמוי
בקרבת כל ציר.
על פי בקשת המזמין ,ידחה קבלן האלומיניום ביצוע של קטעים
מסוימים במעטפת הבניין ,על מנת לאפשר הכנסת חומרים
למבנה.
ככלל ,יהיה על הקבלן לתאם את עבודתו עם המזמין ולהשתבץ
בעבודה בהתאם ללוח הזמנים שיתואם ביניהם.
לא תשולם כל תוספת בגין פיצול עבודה.
התקנה של פריטים לא תתבצע מתוך הקומה ,אלה מחוץ לבניין.
הקבלן לא יחל את התקנת קירות המסך עד אשר לא יסוכם בכתב
עם מנהל הפרויקט מיקום המישור הבולט ביותר של קירות
המסך בכל אחת מחזיתות הבניין.
השמשות יזוגגו כך שכיוון סימני ההקשיה יהיה אחיד לכל הבניין.
החלונות ,קירות המסך ותקרות פחי האלומיניום יותקנו כך
שיעמדו בסטיות (טולרנצים) המרביות דלהלן :
 .11.1.27.1סטייה מהקו 2 + :מ"מ בקומה או בין שני
עמודים של הויטרינה ו  5+מ"מ סטייה
כללית.
 .11.1.27.2סטייה מהאופק  2 +מ"מ בין שני עמודים ו +
 5מ"מ סטייה כללית.
 .11.1.27.3סטייה מהאנך  2 + :מ"מ בכל קומה ו  5 +מ"מ
סטייה כללית.
 .11.1.27.4סטייה מהמישור  2 + :מ"מ בכל קומה או בים
שני עמודים ו  5 +מ"מ סטייה כללית.
 .11.1.27.5את כיסויי המגן של פחי ושל פרופילי
האלומיניום וכן של הזכוכית יש להסיר רק
עם המסירה הסופית של העבודה לידי
המזמין.

.12
.12.1
.12.2
.12.3
.12.4
.12.5
.12.6
.12.7

אישור היצרן ,התכניות ואבי טיפוס.
על היצרן להגיש תוכניות עבודה מפורטות לאישורם של האדריכל
והיועץ.
תכניות העבודה לאישור היועץ תהיינה ברמת הפרוט הנדרשת ע"י
מכון התקנים לשרטוטי תו תקן.
לאחר אישור התכניות יכין היצרן אבי טיפוס כמפורט להלן.
אבי הטיפוס ייוצרו במדויק על כל פרטיהם בהתאם לתכניות
המאושרות.
אב הטיפוס של קיר המסך ייבדק במעבדה בעלת מתקן מתאים לבדיקת
קירות מסך על פי מפרט הבדיקה המופיע ב .CWCT Standard
בדיקה לחדירת מים תתבצע על פי  Standard Sequence Aאו
במעבדת הטכניון.
לפני תחילת בתקנת הדגם במעבדה יגיש הקבלן את תכניות הייצור
המפורטות של הדגם לאישור היועץ.
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 .12.8עמודי הדגם יקטעו לפחות בנקודה אחת כך שבמהלך הבדיקה יבחנו
המשקים שבין העמודים.
 .12.9הדגם יהיה מעוגל ברדיוס דומה לזה של מעטפת הבניין בחזית.
 .12.10לאחר אישור התכניות יכין יצרן דגמים כמפורט להלן להתקנה בבניין.
 .12.11אבי הטיפוס ייוצרו במדויק על כל פרטיהם בהתאם לתכניות
המאושרות :
דגם של חלון פתיחה "מונובלוק".
.12.11.1
דגם של חלון הזזה "מונובלוק".
.12.11.2
דגם של דלת הזזה "מונובלוק".
.12.11.3
דגם של קיר מסך.
.12.11.4
דגמים נוספים על פי קביעת האדריכל והיועץ.
.12.11.5
 .12.12על מנת לעמוד בלו"ז המוגדר לפרויקט ,לוחות זכוכית וכן רכיבים
אחרים המיועדים לדגמים ולאבי טיפוס יובלו בהטסה על חשבון קבלן
האלומיניום כאשר מחיר ההובלה האווירית כלול במחיר היחידה.
 .12.13לאחר אישור הדגמים ע"י האדריכל והיועץ והכנסת שינויים בתכניות
המידה שיהיה צורך בכך ,יוכל היצרן לגשת לייצור הסדרתי.

.13
.13.1
.13.2
.13.3

.14
.14.1
.14.2
.14.3
.14.4
.14.5
.14.6
.14.7
.14.8

תחזוקה.
הקבלן מתחייב לדאוג למלאי מתאים של חלקי חילוף למערכות
השונות אותן הוא מתקין לבניין לתקופה של  10שנים לפחות.
עם סיום העבודה וכתנאי ליישוב החשבון הסופי ,ימסור הקבלן למזמין
הוראת תחזוקה וניקיון מתאימות למערכות אותן התקין.
עם סיום העבודה וכתנאי ליישוב החשבון הסופי ,ימסור הקבלן למזמין
תוכניות  AS MADEמתאימות למערכות אותן התקין.
אחריות.
הקבלן יהי אחראי לטיב עבודתו ולטיב החומרים אותם הוא מספק.
אורך תקופת הבדק יהיה  3שנים.
הקבלן יישא באחריות לכלל עבודות האלומיניום כמוגדר בחוקי מדינת
ישראל ביחס לאחריות קבלנים.
בכל מקרה  ,לא תפחת תקופת אחריותו של הקבלן לחדירת מים מ 10
שנים.
למען הסר ספק ,מודגש בזה ,כי למרות האישורים שיקבל הקבלן
במהלך התכנון והביצוע ,נשארת האחריות המוחלטת לתכנון ,לביצוע
ולתפקוד עבודות האלומיניום באתר עליו.
בתקופת האחריות על הקבלן לתקן או להחליף על חשבונו כל רכיב
פגום המשפיע על התפקוד או על טיב המראה הארכיטקטוני.
לאחר התיקון תתפקד המערכת המתוקנת בהתאם להגדרות המפרט,
תכניות האדריכל והיועץ ושרטוטי העבודה המאושרים.
ביצוע התיקונים יבוצע כך שלא יפגע התפקוד השוטף של הבניין.
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פרק  – 15מזוג אוויר
 .15.00כללי
מפרט זה בא כדי לתת תיאור כללי וביטוי לעבודות מזוג האוויר במסגרת הפרוייקט הכולל.
בהיעדר הנחיות מפורשות יבוצעו העבודות בהתאם לפרק  15במפרט הכללי הבינמשרדי על
תתי הפרקים המתאימים לביצוע עבודות נשוא מכרז זה.
הפרוייקט אינו מלווה בתכניות אלא בהגדרת ציודים בלבד .מיקום התקנות ,אופן ההתקנות,
התחברויות וכו' .ינתנו לקבלן בעת הביצוע ע"י נציג המזמין ו/או הפיקוח.
התקנת הציוד ברובה תתקיים מעל תיקרה מונמכת בחלל צפוף וקשה להגעה .הקבלן יקח
בחשבון עבודה באמצעות במות הרמה ,פיגומים ומשטחים הכלולים במחיר התקורות ואשר
לא ישולמו בתוספת.
 .15.00.01היקף העבודה
 .1עבודות פירוק של אביזרים ואלמנטים מחלל התיקרות ומהתיקרות המונמכות כגון
שרוולים ,תריסים ,מפזרים וכו'.
 .2התקנת מזגנים מפוצלים לרבות הסדרת הניקוז ,חיבור חשמל והפעלה מושלמת.
 .3הסטה של יחידות תריסי אוויר חוזר והתאמה של התעלות למיקום החדש כולל חיבור
במרכזייה שביחידה הממוקמת מעל חלל התיקרה המונמכת והתחברות לתריס.
 .4עבודות חשמל
 .5הדרכה ויסותים והפעלה ראשונה.
 .6הוראות אחזקה.
 .7שרות ואחריות מלאים כולל חלפים ל  24חודשים מיום אכלוס המבנה.
 15.00.02עבודות נלוות
חשמל
אספקת זרם חשמלי תלת או חד פאזי ליחידות המיזוג תבוצע ע"י חשמלאי מורשה מטעם
האוויר.
מזוג
קבלן
על
חלה
ליחידה
ההתחברו
הראשי.
הקבלן
הסדרת ניקוז מיחידות המזוג המפוצלות החדשות חלה על קבלן המזוג כחלק מסעיף התקנת
המזגנים ללא תשלום נוסף.
בנין
א .הכנת פתחים בקירות בטון ותקרות תחול על קבלן מזוג האוויר עפ"י הצורך ותהיה כלולה
במחיר המזגנים המפוצלים.
 15.00.03ציוד וחומרים
הציוד ,החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו תואמים את דרישות המפרט,
חדשים ומתאימים לתפקידם .הציוד יתאים לנדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלתי נפרד
מהמפרט הטכני המיוחד ,התכניות והחוזה.
ההתיחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרנים או מספר קטלוגי או מודל
מסוים באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים.
אם ברצון הקבלן להגיש ציוד אלטרנטיבי אשר אינו נמצא ברשימה דלעיל ,עליו לפרט את
ההצעה הזו בנפרד במחיר אלטרנטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של ציוד הנמצא
הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת ללא תקלות.
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 15.00.04חוקים ותקנות
כל המתקנים והעבודות יבוצעו לפי דרישות החוק המקומי והארצי ולתקנות של הרשויות
המוסמכות ,בנוסף לכל הנדרש במפרט זה.
לפי דרישת המהנדס ,יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות
ולחוקים .הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת שתאושר ע"י המהנדס לצורך זה .ההוצאות
הכרוכות בביצוע הבדיקות יהיו בדרך כלל ע"ח המזמין אך אם יתגלה שהעבודה או החומר
אינם מתאימים לדרישות ,ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן.
 15.00.05טיב העבודה
כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר ,בצורה יציבה ,נקיה ומקצועית ע"י בעלי מקצוע
מנוסים בעבודתם .בדיקה סופית של העבודה והחומרים תיעשה בסוף העבודה .כל הבדיקות
והבקורות האחרות הן זמניות .הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו
הבלעדית כנדרש במסמכי המפרט.
 15.00.06שינוע ציוד למקומו
היות ודרכי שינוע הציוד והחומרים לתוך הבנין ואל הגלריה הטכנית הן מורכבות ,על הקבלן
ללמוד נושא זה ביסודיות ולהתחשב בכך בעת הגשת ההצעה .עם צו התחלת העבודה יקבל
הקבלן סט של תכניות אדריכלות וקונסטרוקציה על מנת להכיר את הבנין ביסודיות.
הקבלן יעבור על החומר ויוודא שדרכי שינוע הציוד ,הצנרת ,התעלות ,הארובות וכיו"ב ברורות
לו.
הקבלן יוודא שכל הציוד בין אם באספקתו ובין אם באספקת המזמין עובר במעברי הבנין כפי
שנראים בתכניות.
הקבלן יוודא שדרכי הכנסת חלקי תעלות ,ארובות ,צנורות וחלקי יחידות למקומן ברורות לו.
הקבלן ית כנן את עבודתו כולל התקנת הציוד והכנסתו בחלקים למקומו המיועד לפי דרכי שינוע
אלה.
הקבלן יכול לפנות למפקח בבקשה שבנין מחיצות ו/או תקרות קלות יותאם לצרכיו ,אולם אין
המפקח מתחייב להענות לבקשות הקבלן.
הקבלן יהיה אחראי להנפת הציוד לקומות העליונות וכל ההוצאות בהקשר לכך יהיו על הקבלן
וכלולות במחיריו.
 15.00.07תכניות עבודה ,קטלוגים ומפרטי ציוד
לא תיעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאינם מתאימים בדיוק לתכניות
העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח.
הקבלן יכין תכניות עבודה ,קטלוגי ומפרטי ציוד ב -4עותקים בצורה מסודרת ויגישם לאשור
המהנדס לפי נהלי אישור שיקבעו בתחילת העבודה ע"י המהנדס.
לאחר שהמהנדס יבדוק את המסמכים הוא יחזיר עותק אחד מכל מסמך לקבלן באחת מ-3
רמות:
מאושר  -ניתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים.
מאושר בהתאם להערות  -ניתן להתחיל בביצוע העבודה ו/או הזמנת החומרים בכפיפות
להערות הרשומות (אם אינן מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם
לאישור סופי.
לא מאושר  -יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור .אין להתחיל בביצוע שום עבודה
הקשורה לחומר בלתי מאושר זה!
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אישור המהנדס לתכניות העבודה ו/או הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד,
התאמתו לתפקידו ולפעולה התקינה של המתקנים וזאת עד לסיום שנת האחריות של המתקן.
 15.00.08דוגמאות
הקבלן יספק ,לפי דרישת המפקח ,דוגמאות של חומרים ,חלקי מלאכה ואביזרים ,בטרם יזמין
את המוצרים ובטרם החל בבצוע העבודה.
הקבלן יספק דוגמאות של חומרי הבידוד לצנרת ,לתעלות וכן קטעי תעלות מבודדות ומושלמות
כמפורט ,מפזרים ואביזרים נוספים כאמור לעיל .הדוגמאות יישמרו במשרד באתר עד לאחר
גמר בצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים ולמוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת.
 15.00.09מסירת המערכות
מסירת המערכות תיעשה בשלב שבו נגמרו כל העבודות שהן נשוא חוזה זה עד לשלב שבו הותקן
גם הציוד התהליכי ונעשו האיזונים והבדיקות הדרושים.
התנאים למסירת המערכות הן:
 הקבלן סיים את בצוע כל העבודות במערכת הנדונה עד לשלב הנ"ל. הקבלן סיים את הבדיקות והויסות של המערכת והכין מסמכים מתאימים עם תוצאותהבדיקות.
 הקבלן בצע את הרצת המתקנים. הקבלן מילא את ההוראות בנושאי הדגמה והדרכה כדלעיל. הקבלן הכין ומסר את ספרי המתקן כנדרש במפרט  ,ראה להלן. המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקות חלקיות או כוללות של המערכות תוךהסתייעות בטכנאי הקבלן.
לאחר שמולאו התנאים הנ"ל יודיע הקבלן למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות מסירה
וקבלה.
בעת המסירה יהיו במקום מטעם הקבלן מהנדס הפרוייקט וטכנאים שעסקו בהתקנת והרצת
המתקנים בהתאם למערכות הנמסרות.
תאריך קבלת המתקן יקבע על ידי המהנדס והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י הקבלן
וכפי שיבוא לידי ביטוי בדוחו"ת בדיקות הקבלה.
 15.00.10מסמכים ותכניות עדות
לקראת מסירת המתקנים כנ"ל יגיש הקבלן למהנדס  5עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן:
א .סט מלא של תכניות התקנה מעודכנות "כמבוצע" שבהם יסמן את כל השנויים ,התוספות
והסטיות שנעשו בבצוע ביחס לתכניות המקוריות ולתכניות של הציוד הקיים .התכניות ימסרו
בתוך תיקים נאים ומסודרים.
ב .ספר המתקן
ספר זה יכלול בין היתר:
 .1תאור המתקנים.
 .2הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובנת עם רשימת תקלות אפשריות והטפול
בהן.
 .3הוראות אחזקה .הוראות אלה יחולקו לפי קבוצות :אחזקה יומית ,שבועית,
חודשית ועונתית כנדרש.
 .5קטלוגים וספרי מכונה שבהם יצוינו כל הפרטים השייכים לציוד המסוים שסופק.
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 .6רשימת חלקי חלוף מומלצים לרכישה ע"י המזמין.
 .8לאחר בצוע התיקונים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואשור המסמכים ע"י
המהנדס ,ימסור הקבלן את כל החומר שיקרא  -ספר המתקן  -לידי המפקח כשהוא
ערוך בצורה נאה בתוך אוגדנים מתאימים ,סה"כ חמישה עותקים.
 15.00.11תקופת הבדק והשרות
משך תקופת הבדק יהיה כמפורט בהסכם  24חודשים מיום מסירת המתקן לכל המערכות
המכניות.
תנאי האחריות יהיו כמפורט במפרט הבין משרדי .האחריות כלולה במחיר המערכת.
במשך תקופת הבדק יהיה הקבלן אחראי לפעולתו התקינה של המתקן ויבצע בנוסף את פעולות
השרות כמפורט בסעיף זה .במשך תקופת הבדק יבקר הקבלן לפחות  4פעמים בשנה ,יבדוק
ויטפל ויתחזק את המערכות כנדרש( .ההפעלה השוטפת תיעשה עלידי צוות בית החולים).
תוך תקופת הבדק חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן ,וזאת יעשה
על סמך קריאת המפקח ,תוך  24שעות ממועד הקריאה.
הקבלן יחליף כל חלק של הציוד שנתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק ,ויספק ויתקין חלק חדש
ותקין במקומו.
חלקי ציוד פגומים שנלקחו לתקון ,יוחלפו זמנית בחלקי ציוד אחרים שיאפשרו הפעלת המתקן
במשך תקופת התיקון.
כמו כן ,ידריך הקבלן במשך תקופת הבדק את מפעילי המתקן באשר לאופן הפעלתו ואחזקתו
התקינה.
במשך תקופת הבדק יבצע הקבלן את עבודות השרות הבאות וינהל לגביהן רישום:
 החלפת מסנני האויר ו/או ניקויים התקופתי (המסננים עצמם יסופקו ע"י המזמין). בדיקה וחיזוק של כל האטמים ,הברגים ,האומים וכו'. בדיקה של מערכות המים שהותקנו על ידו. ניקוי סוללות קרור וחמום. בדיקה ,גרוז ושימון של כל המנועים והמיסבים.כמו כן יערוך הקבלן במשך תקופת הבדק בקורות תקופתיות קבועות לבדיקת איזון המתקן,
בקרתו ופעולתו התקינה .מספר הבקורות לא יהיה קטן מאשר שש לשנה.
היה והקבלן לא יבוא לבצע תיקונים או טיפולים כמפורט לעיל ,רשאי המפקח להורות על רכישת
החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בכל
ההוצאות.
 15.00.12הדרכה
הקבלן ידריך את המשתמש בכל הקשור בהפעלת המערכות שהוא מספק.
לשם כך יעמיד הקבלן לרשות בית החולים בעלי מקצוע ברמה נאותה לפי בחירת בית החולים-
למשך פרק זמן של לפחות שבועיים מלאים ברציפות בגמר העבודה -מיד עם קבלתה.
לצורך לימוד נושא הבקרה -יערוך הקבלן לנציגי בית החולים ( עד שלושה משתתפים) הדרכה
בת  10ימים על חשבונו ,שתחולק למספר שלבים במהלך העבודה כולל בין השאר:הכרת מרכיבי
המערכת ,צורת התקנתם והחלפתם ,תפעול המערכת איתור תקלות במערכת.
 15.00.13אופני מדידה.
אופני המדידה יהיו בהתאם לאופני המדידה של המפרט הכללי למתקני מזוג אוויר
פרק  15בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הבטחון ,משרד העבודה ומשרד
הבינוי והשיכון.
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מחירי העבודה כוללים את כל המסים ,ההיטלים ,המכסים ,הביטוחים והוצאות הסוציאליות
החלים בגין העבודה.
מתלים לתעלות וצנרת כולל כל מרכיביהם כלולים במחיר הצרת והתעלות.
מרכיביהם.
כל
את
כמכלול
כוללים
הבקרה
מערכת
מחירי
 15.02ציוד
 15.02.01יחידת מזוג אוויר מיני מרכזית
יחידות מזוג האויר תסופק מדגם  Silent Wind 47/3Pשל "תדיראן" או יחידה שקטה שוות
של "אלקטרה" הכמויות.
ערך

בקיר

תכולת המחירים:
מעבה ,מאייד ,שלט רחוק ותפש קירי 10 ,מטר של צנרת גז וצמת פיקוד וחשמל ,מפסק פאקט,
חיבורי חשמל ,בסיס מתכת רצפתי או קירי עם נעילה ,נקודת ניקוז בצינור  40מ"מ ,קידוחים
קיים ואיטום ,כל אביזר ,מוצר או עבודה נוספת הנדרשים לצורך פעולה מושלמת של היחידה.
נקודת החשמל מבוצע ע"י קבלן החשמל.
ניקוז:
באיזור התקנת המזגן אין ניקוז לביוב .הקבלן יכין נקודת ניקוז אל הפיתוח שמחוץ למבנה.

 15.02.02מפזרי אויר ותריסי אויר
מפזרי אויר מסוגים שונים יהיו עשויים אלומיניום משוך עם עלים שתי וערב וכאשר הקדמיים
אנכיים .הם יהיו תוצרת  ACPאו מטלפרס.
מפזרי אויר תקרתיים יהיו מאלומיניום משוך תוצרת מטלפרס מדגם מאושר .להבי המפזרים
יהיו מדגם “("Sלהבים ישרים).
כל מפזר יהיה מצוייד במצערת רבת להבים המופעלת ע"י בורג מהחזית.
תריסי האויר יהיו מאלומיניום משוך עם להבים קבועים בזוית של  45ועם מצערות.כל תריסי
האויר יצוידו במצערות אלא אם צויין במפורש אחרת.
כל חלקי האלומיניום יהיו מאולגנים באלגון לפי ת"י  325ובעובי  25מיקרון לפחות בגוון
שיאושר ע"י האדריכל.
מפזרי ומחזירי האויר הקיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  2ס"מ שתסופק
ותורכב ע"י הקבלן ועל חשבונו .המסגרת תהיה בהתאם למפורט בתכנית הסטנדרד השייכת
ותכלל במחירי המפזר ומחזיר האויר.
 15.02.02תריסי ויסות
כל חלקי המתכת הברזליים בתריסי הויסות יהיו מגולוונים או מצופים קדמיום תוצרת
מטלפרס .תריסי הויסות יהיו ממסגרות וכנפיים בעובי  2מ"מ לפחות ויבוצעו בהתאם להנחיות
תכנית הסטנדרד ,על פי תכנית ביצוע מאושרת.
רוחב הכנף לא יעלה על  20ס"מ .פרופיל הכנף יהיה כנראה בתכנית הסטנדרד .הצירים יהיו
עשויים פלדת טרנסמיסיה או אלומיניום ויחוזקו באופן מהודק לכנף .תותבי הכנף יהיו
פלסטיים "אוקלון" או "טפלון" .הכנפיים יסגרו באופן נגדי זו כלפי זו .לכנף שאורכה למעלה
מ -1מטר יש לתת תמיכת מיסבים נוספת במרכז .להבי הכנפיים יצופו בפרופיל ניאופרן מהודק
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לקבלת אטימה טובה .הציר המרכזי בכל תריס יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל
אוטומטי.
לידית של תריס ידני יש להתקין קואדרנט עם סדור נעילה ועם סימון יציב "פתוח-סגור" .כל
חלקי המתכת של התריסים יהיו מגולוונים .במקרה מיוחד ועפ"י אישור המהנדס ניתן יהיה
להשתמש בחלקי מתכת מצופי קדמיום .כאשר התריס במצב כלשהו ,בין אם ידני ונעול ע"י
ידית הקואדרנט ובין אם ממונע וקשור למנוע המפעיל ,יצטרך להיות יציב והכנפיים אסור
שיצרו רעש עקב רעידתו ורעידת החוליות המקשרות ביניהן.
במקומות המצוינים בתכניות במפורש יתקין הקבלן תריסי ויסות תוצרת מטלפרס.
 15.02.03חיבורים גמישים בתעלות אויר
חיבורים גמישים בתעלות אויר יותקנו בכל מקום בו עוברת תעלה קו התפשטות בבניין ,בחיבור
ליחידת מזוג האוויר וכן בכל מקום אחר כנדרש .החיבורים הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור!
החיבורים הגמישים בתעלות מזוג אויר ופח מגולוון יהיו עשויים ארג אטום או חומר פלסטי,
מטיפוס שמשונית  ,650בלתי דליקים ,וברוחב שיבטיח אי העברת זעזועים לתעלה ,אך לא פחות
מ -20ס"מ .סוג החיבור הגמיש והחומר ממנו הוא עשוי טעונים אישור המפקח .החיבור הגמיש
יחוזק לתעלה בהתאם לתכנית הסטנדרד.
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פרק  – 18תקשורת מחשבים
חלק מעבודות תקשורת מחשבים בפרוייקט עשויות להתבצע ע"י קבלן אחר בהתקשרות
ישירה עם המזמין.
האמור למעט תשתיות וציוד המוגדרים בכתב הכמויות שיבוצעו ע"י קבלן המשנה לעבודות
חשמל מטעם הקבלן הראשי.
קבלן הבניה ידרש לתת לקבלן המחשבים מטעם המזמין עזרה ושירותים מלאים כאילו היה
קבלן משנה מטעמו.
עבור שירותים אלו יקבל הקבלן הראשי תשלום עפ"י סעיף כתב הכמויות המתאים בפרוק
.18
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פרק  – 22אלמנטים מתועשים בבניין

 22.01מחיצות גבס

 22.02תקרות אקוסטיות
א.

התקרות האקוסטיות תבוצענה בהתאם למפרט הכללי פרק  ,22לתכניות ולפרטים המנחים
של האדריכל ,ולתכניות ולפרטי הביצוע של הקבלן לאחר שיאושרו ע"י המפקח.
במבנה יהיו תקרות אקוסטיות כמפורט להלן .נקודות התחלה ומפלסים בכל חלל ייקבעו ע"י
המפקח ,בהתאם למסומן בתכניות התקרות.
הקונסטרוקציה לתליית התקרה צריכה להיות מספיק חזקה שבמקרה שמפרקים חלק
מהתקרה שאר חלקי התקרה יהיו יציבים .אריחי התקרה יתלו ע"י מערכת תליה הכוללת
סרטי פלדה מגולוונים ברוחב  20מ"מ ובעובי  0.8מ"מ.
המתלים יהיו מעוגנים בתקרת הבטון או בקונסטרוקציית פלדה שהוכנה לכך במיוחד ולא
לקוי המערכות (מתקני מיזוג אויר ,תברואה ,חשמל וכו') ,או למערכת המתלים של המערכות.
עיגון סרטי התליה לתקרות הבטון יעשה באמצעות בורג דסקיות מתכת ודיבל מתכתי( ,בורג
פיליפס) .צפיפות המתלים באמצעות בורג דיסקיות מתכת ודיבל מתכתי( ,בורג פיליפס).
צפיפות המתלים וסוגי אביזרי התליה יותאמו לגודל האריחים ולרכיבי המערכות המשולבות
בתקרה ,אך בכל מקרה הפרופילים הראשיים של התקרה האקוסטית ,יהיו תלויים במרחקים
שלא יעלו על  60ס"מ ,פרופילי המבנה ייתלו במרחקים שלא יעלו על  60ס"מ בניצב לפרופילים
הראשיים .לפני הביצוע על הקבלן להגיש לאישור המפקח תוכניות קונסטרוקציית התליה.
לאורך סיום התקרה האקוסטית ולאורך מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה יותקנו
פרופילים  Z + Lמאלומיניום צבוע בצבע אפוי בתנור ,בגוון לפי בחירת האדריכל .עובי
הפרופילים "  "Lיהיה  2מ"מ לפחות ,ועובי פרופילי " "Zיהיה  1.5מ"מ לפחות.

ב.

תקרת אריחי פח
תקרת אריחי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור בעובי  0.8מ"מ ,ע"ג קונסטרוקציה מתועשת,
המגש עם פרט חצי שקועה וקורות צרות  15מ"מ .חירור האריח בשיעור  ,18%מעל הפח יותקן
אריג השתקה מסוג גיזת סיבי זכוכית שחורה המודבק על גבי האריח וכלול במחירו .מידות
האריחים  60/60ס"מ (בין צירי קורות תמך) – סעיף זה יימדד לפי הסעיף המתאים שבכתב
הכמויות.

ג.

תקרת מגשים מינרליים
המגשים המינרליים יהיו מדגם "גדינה" של "אקופון" או ש"ע חצי שקועים .חיתוך מגש,
במידת הצורך ,יבוצע במכשיר קצה מיוחד ,קו החיתוך יצבע בגוון האריח.
המגשים יחוררו בשיעור כ –  20%משטחם ע"י חורים עגולים או מרובעים ,בפורמט צורה
ופיזור

 22.03תקרת גבס או סינרים
תקרות הגבס יבוצעו גם בהתאם לפרק  22שבמפרט הכללי ככלל ,ולפי הפרטים.
לוחות הגבס יהיו לוחות גבס מתוצרת  USGאו מתוצרת  GYPROC UNIGYPובלבד
שיעמדו בדרישות תקן ישראלי ת"י  1490חלק ( 1זמני).
הקבלן ימציא תעודות מכון התקנים המאשרים זאת .שימוש בלוחות מתוצרת אחרת מותנה
בקבלת אישור המתכנן.
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שלד התקרה יהיה כמפורט בסעיף  220463שבמפרט הכללי .עובי הפח בשלד התקרה לא יהיה
פחות מ –  0.595מ"מ .הפרופילים הנושאים יהיו בעובי  0.7מ"מ לפחות .המרחק בין פרופילי
השלד יהיה  40ס"מ לכל היותר .לפני הביצוע על הקבלן להגיש תוכנית שלד התקרה לאישור
המתכנן.
בין מסילות השלד הקונסטרוקטיבי לבין הקיר יש להרכיב פס איטום גמיש עמיד מסוג:
קומפריבנד ,או פוליאתילן מוקצף מוצלב  5/50 .F.Rאו  ,10/50או ש"ע.
להדבקת התפרים והפינות הפנימיות בין לוחות הגבס ייעשה שימוש בסרט שריון מנייר עשוי
סיבים ,בעל קצוות דקים מאוד וניתן לכיפוף .הסרט יהיה מחורר וחזק.
על הפינות החיצוניות של מחיצות הגבס יש להגן בעזרת זויתן גמיש דגם " FLEX
במרק.
מכוסים
ש"ע
או
""BEADEX
סרט
,"CORNER
גבס
 22.04מחיצת
מחיצת הגבס מלוח גבס  16מ"מ אחד מכל צד של המחיצה .מסלולים וניצבים ברוחב  70מ"מ.
המסלול הרצפתי יותקן ע"ג סרט קומפריבנד או פלציב ,הניצבים במרחקים של  40ס"מ אחד
מהשני .המחיצה מרצפה קיימת ועד תיקרת הבטון של המבנה כולל גם התאמות למעבר
שרוולים קיימים ,תעלות וכבלי חשמל ,ציודים שונים וכו' .ואיטום מלא סביבם באיזור שמעל
חלל התיקרה המונמכת.
 22.04אופני מדידה ותכולת מחירים
אופני המדידה ותכולת המחירים במפרט הכללי יהיו תקפים פרט לשינויים הבאים:
א.

תקרות אקוסטיות
מחיר התקרה האקוסטית יחשב ככולל את החומרים והעבודות הדרושים לקבל
את התקרה באיכות הנדרשת.
כמו כן יכלול מחיר התקרה:
אריחים כמפורט.
)1
פסי חלוקה מפלדה מגולבנת בציפוי אלומיניום( ,בשיטת  ,)DONלרבות
)2
מהדקים.
הרכבת התקרה.
)3
קונסטרוקציית פלדה לתלית התקרה המאושרת ע"י האדריכל והמפקח.
)4
קונסטרוקציה מיוחדת לתליית התיקרה בקומה הגבוהה (קומת הקרקע)
)5
פרופילים  L + Zמאלומיניום בגימור כמפורט בקצוות התקרה ולאורך
)6
היקף מפגש התקרה האקוסטית עם קירות המבנה .חיזוק לנ"ל במרחבים
מוגנים כנדרש
בת"י .5103/4
סגירות אופקיות וסגירות אנכיות (עד להפרש מפלס אנכי של  30ס"מ).
)7
קיבוע מגשים  /אריחים במרחבים מוגנים כנדרש בת"י .5103/4
)8
 )9בידוד אקוסטי
בידוד אקוסטי כמפורט לא יימדד בנפרד ומחירו ייחשב ככלול במחיר
התקרות
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש שלא תשולם תוספת מחיר עבור גמר
תקרה בקווים שאינם ישרים.
סגירות אנכיות בהפרש מפלסים אנכי שמעל  30ס"מ – תשולמנה לפי הסעיף
המתאים בכתב הכמויות.
 )10פיצול עבודה של התקרות על מנת לאפשר לקבלני תקשורת של המזמין
להתקין ולחווט לפני "סגירת" התקרות

ב .תקרת גבס
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תקרת גבס תמדד לפי שטח .שטחים אנכיים של התקרה ובכלל זה סגירות אנכיות
ימדדו ביחד עם השטח הכללי האופקי של תקרת הגבס ,כחלק של תקרת הגבס ,ולא
ישולמו בנפרד.
זויתנים גמישים בפינות חיצוניות של תקרת הגבס יכללו במחיר
התקרות.
כדי להסיר ספק ,מובהר כאן במפורש שלא תשולם תוספת מחיר עבור גמר תקרה
בקווים שאינם ישרים.
כדי להסיר ספק מובהר כאן במפורש שבחישוב שטח התקרה לצרכי תשלום
יילקחו בחשבון רק השטחים המכוסים גבס.
ג .קרניז גבס (סגירה אפקית ואנכית):
המדידה לפי אור או לפי מ"ר הכל לפי העניין ולפי המצויין בכתב הכמויות.
במדידה לפיר מ"ר ילקחו בחשבון  10ס"מ בלבד מעל תיקרות מונמכות
המתחברות אל הסגירה האנכית המבוצעת.
ד .מחיצות גבס
ימדדו לפי שטח נטו ,ויכללו את כל החומרים ,אביזרי החיבור ,ואביזרי האיטום
המוגדרים.
כל המחיצות מגבס בעובי  16מ"מ מכל צד .פרופיל אמצעי  70מ"מ ובידוד (המשולם
בסעיף נפרד)
עבור מחיצות מלוחות גבס ירוק או לוחות גבס חסין אש תשולם כמפורט בכתב
הכמויות.
עבור מחיצות מלוחות גבס חסין אש תשולם על פי הסעיף המתאים בכ"כ.
הקיר כולל ביצוע פתחים למערכות וסגירה/איטום מלא לאחר העברת המערכות.
בכל מקום בו צויין קיר אש יהיה הקבלן מחוייב באיטום מעברי המערכות עפ"י
תקן למשך  120דקות .האיטום כלול במחיר קיר האש ולא ישולם בתוספת.
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פרק  – 28הריסה ופירוקים
 28.01כללי
28.01.01

כל עבודות ההריסה והפירוק יבוצעו בזהירות מרבית על מנת שלא
לפגוע בקיים בכל מקרה של פגיעה בקיים יתקן הקבלן את הנזק על
חשבונו הבלעדי לשביעות רצון המפקח.

28.01.02

כל הפסולת תורחק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מותר
בהסכם ישיר עם המזמין ועפ"י הנחיות המפקח והרשות המקומית.
בהעדר הסכם עם המזמין יערוך הקבלן הסכם על חשבונו ויציג
לפיקוח.

28.01.03

מחירי היחידה של עבודות ההריסה והפירוק כוללים את כל התיקונים
וההשלמות למיניהם בגין עבודות ההריסה והפירוק כגון :תיקוני בטון,
בניה ,טיח ,ריצוף צבע וכו'.

28.01.04

על פי דרישת המפקח יקים הקבלן מחיצות זמניות ויפתח מעברים
זמניים ,יבצע את עבודתו בשלבים ויימנע מעבודה בשעות המנוחה
למניעת הפרעה לפעילות השוטפת במבנה ובסביבתו לכל אורך תקופת
העבודה .כל הנ"ל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה
השונים.

28.01.05

הקבלן יקבל אישור מראש מהמפקח לכל הריסה.
עבור הריסה בשלבים או בחלקים נפרדים ,עפ"י הנחיות הפיקוח ,לא
יקבל הקבלן פיצוי כלשהו.

 28.03פירוק אלמנטים
28.03.01

אלמנטים המיועדים לפירוק ואשר לדעת המפקח ראויים לשימוש חוזר
ו/או לשימור יפורקו בזהירות מרבית על מנת למנוע פגיעה בשלמותם
ויאוחסנו בכל מקום שיורה עליו המפקח.

כמאות ועריכת מכרז – מהנדס איל כהן  -תפיקון הנדסה בע"מ טל 08-6738937 :פקס08-6731815 :

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

91

שיקום ושיפוץ הספריה הרפואית לאחר שריפה חלקית ועבודת גמר ומערכות
שונות

פרק  – 29עבודות יומיות (רג'י)
 29.01אופני מדידה
המדידה תיעשה רק עבור אותן עבודות שנרשמו ביומן עבודות יומיות בעת ביצוע
העבודה ושיאושרו מראש ובכתב עי המפקח.
שעות העבודה תרשמנה ביומן בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ,ותוגשנה
באותו יום לאישור המפקח .הרשימה תכלול את הפרטים הבאים:
תאריך ,שעות עבודה ,שמות הפועלים ומקום ותאור העבודה המדוייק.
עבור שעות נוספות או עבודה בשעות לא שגרתיות לא תינתן כל תוספת ולצורך
התשלום הן תחושבנה כשעות רגילות התשלום יהיה עבור שעות עבודה בפועל נטו.
דו"ח לעבודות יומיות חתום ע"י המפקח ,יצורף לחשבון וישמש אסמכתא לתשלום.
 29.02כוח אדם
סיווג העובדים יהיה זהה לכל העבודות ,לא תעשה הבחנה בין פועל פשוט לפועל
מקצועי מכל סוג שהוא למעט סעיפים המוגדרים במפורש בכתב הכמויות כגון חווט
לוחות חשמל ,רתך מקצועי וכו.
יש לרשום לעובדים רק את השעות שבהן עבדו בפועל .סגל המנהלה לרבות מנהל
העבודה לא יירשמו בדו"ח כוח האדם וייחשבו ככלולים בתקורות של הסעיף.
 29.03ציוד מכני
אם העבודה היומית מחייבת את השימוש בציוד מכני ,תשולם תמורתו בהתאם
למחירים ובכפיפות לתנאים האחרים לגבי אותו ציוד כמפורט בכתב הכמויות.
אם לא פורטו מחירים בכתב הכמויות ,יהיה המחיר עפ"י המאגר המשולב העדכני.
התשלום עפ"י שעות עבודה בפועל בגין אותה עבודה יומית שאושרה ע"י המפקח
ביומן העבודה .לא יוכרו ימי עבודה מלאים אף אם נדרש הקבלן לשלם בגינם בפועל.
 29.04חומרים
כמויות החומרים שהושקעו בעבודה ,לרבות פחת ,הובלה וכיו"ב ,טעונות אישורו
בכתב של המפקח .אם יידרש ,יספק הקבלן חשבוניות מס חתומות ע"י הספקים.
מחיר הבסיס יחושב ,תמיד ,לאחר הנחת הקבלן ועפ"י התשלום ששילם הקבלן לספק
בפועל.
 29.05פיגומים ודרכים
הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום תמורת מנופים או אמצעי הרמה מיוחדים,
פיגומים ,דרכים ,אמצעי עזר וכיו"ב ,אלא אם כן הותקנו אלה במיוחד ובאופן בלעדי
לצורכי העבודה היומית ,ואושרו בהתאם ובכתב ע"י המפקח.
 29.06תכולת מחירים לעבודות כוח אדם ברג'י (עבודות יומיות)
המחירים לשעת העבודה ייחשבו ככוללים בין היתר את:
א.
ב.
ג.

שכר היסוד וכל התוספות הנהוגות כגון :תוספת ותק ,תוספת משפחה ,תוספת יוקר.
כל ההיטלים ,המסים ,הוצאות ביטוח הטבות סוציאליות.
הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.
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ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).
דמי שימוש בכלי עבודה ,לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום העבודה
וממנו).
הוצאות הקשורות בהשגחת וניהול העבודה ,הרישום והאחסנה.
הוצאות כלליות ,הן הישירות והן העקיפות של הקבלן.
רווח הקבלן.

 29.07תכולת מחירים לעבודות ציוד מכני
המחירים לשעת עבודה המוצגים להלן ייחשבו ככוללים ,בין השאר את :שכר מפעיל
הכלי ,אחזקת הציוד ,הובלתו למקום העבודה והחזרתו ,דלק ,שמן וחשמל הנדרשים
להפעלת הציוד ,מחיר הציוד והוצאות השוטפות עליו ,כגון :ביטוח פחת ובלאי,
הוצאות כלליות של הקבלן ורווחיו.
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פרק  – 34גילוי וכיבוי אש ועשן
מערכת גילוי אש:
יתכן וחלק מעבודות גילוי האש יבוצעו ע"י קבלן גילוי אש שנמצא בהסכם עבודות מתמשך עם
ביה"ח ע"פ חוזה מ .הבריאות .קבלן החשמל אחראי על תיאום ביצוע העבודות עם קבלן גילוי
אש כולל מועדי ביצוע ,אופן ביצוע וכל הדרוש להכנת התשתיות ושילוב קבלן ג"א בעבודה .
האמור למעט עבודות גילוי אש ותשתיות המוגדרים במסגרת פרוייקט זה בכתב הכמויות ואשר
יבוצעו עפ"י הפרק המתאים ואופני המדיה הנספכים לו במפרט הכללי הבינמשרדי.
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מסמך ה'  -רשימת התוכניות
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה)

מסמך ה' – רשימת התכניות
בפרויקט זה יסופקו סקיצות עקרוניות בלבד כפי שהכין המזמין לחלוקת הספריה במחיצת
גבס ופריצת פתחים בקירות קיימים.
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מסמך ו' – תנאים מיוחדים
לחוזה מדף  3210נוסח התשנ"ו 1996 -
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה מס' ____________________
תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.
להלן כו תרות הסעיפים של מסמך ו' ,הכותרות אינן מחייבות ואינן מהוות חלק של הסעיפים
עצמם.
 .1בדק ,תיקונים ושירותים.
 .2תשלומים עבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית.
 .3טיב החומרים והעבודה  -בדיקות מעבדה.
 .4ריבית פיגורים  /ריבית החשב הכללי.
 .5כללים להצמדת התקשרויות.
 .6צמצום היקף העסקת עובדים זרים.
 .7מיקום השיפוט.
עדיפות בין מסמכים:
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף ,להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' (מדף
 )3210נוסח התשנ"ו ( 1996 -להלן" :מסמך ב'") או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה .ובכל
מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או
במסמך אחר ,תנתן עדיפות להוראות במסמך זה.
.1

בדק תיקונים ושירותים
א.

פרט אם נאמר אחרת במיפרט המיוחד ,ובהסתמך על האמור בסעיף
 55של מסמך ב' להלן תקופות הבדק לפרקים הבאים של המיפרט
הכללי ,לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.

.2

פרק  15מתקני מיזוג אוויר

א.

תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה
למבנה.

ב.

על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה ,שירות ותיקונים בהתאם למיפרטים
(המיוחד והכללי).

ב.

הקבלן ימציא למזמין ערבויות לתקופות הבדק כאמור להלן:

.1

לשנת הבדק הראשונה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  )7( 60של מסמך ב'.
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.2

א.

פרק  05עבודות איטום

לארבע שנות הבדק הנוספות ערבות צמודה כנ"ל בגובה של  10%מערך עבודות האיטום כפי
שנקבע בשכר הסופי של החוזה.
ב.

חוזים לעבודות איטום

בחוזים לביצוע עבודות איטום ימציא הקבלן למזמין ערבות צמודה לחמש שנות הבדק על פי
הוראות סעיף  )7( 60של מסמך ב'.
ג.

פרק  15מתקני מיזוג אוויר

לשנה השניה ערבות צמודה על פי הוראות סעיף  )7( 60של מסמך ב'.
.2

תשלומים בעבור עבודה נוספת ו/או עבודה נוספת לפי עבודה יומית

אם על פי הוראות סעיפים  49 ,48ו 50 -של מסמך ב' יבצע הקבלן עבודה נוספת ו/או
עבודה נוספת לפי עבודה יומית ,על ידי ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) ו/או על ידי עובדים יקבע
ערכה של העבודה הנוספת שלא ניתן לקבוע ערכה בהתבסס על מחירי היחידות בכתב
הכמויות על פי מו"מ שיתקיים בין הצדדים ,כאשר מחירי המקסימום יהיו המחירים
המופיעים ב"מאגר המשולב" שפורסם ע"י החשכ"ל .בהעדר סעיף מתאים ב"מאגר המשולב"
יקבע ערכה של העבודה הנוספת בהתאם לאמור בסעיף  49של מסמך ב'.
.3

טיב החומרים והעבודה  -בדיקות מעבדה

מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  )11( 35במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב
העבודה ,החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים הרלוונטים,
או במיפרטים (המיוחד והכללי) ,בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורי מכון
התקנים או מעבדות אחרות למתקנים השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם
כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה
מסויימת.
.4

ריבית פיגורים

על אף האמור במסמך ב' ועל פי הוראת שעה  99/12משקי להוראות תכ"מ מיום  28.3.99בכל
מקום בו כתוב בסעיפים ( )6( 46 ,)5( 46ב)( )8( 46 ,ב) )10( 60 ,)8( 59 ,ו 61 -לחוזה מדף 3210
נוסח התשנ"ו " 1996ריבית פיגורים" משמעותו תהא "ריבית החשב הכללי".

.5

כללים להצמדת התקשרויות

על אף האמור במסמך ב' (מדף  )3210ועל פי הוראת שעה משקי  2000/57להוראות תכ"מ
שפורסמה ע"י החשב הכללי ביום  19.12.02יחולו לענין הצמדת התקשרויות הכללים הבאים:
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כאשר משך ההתקשרות ,החל מהמועד האחרון להגשת הצעות הקבלנים במכרז ועד
א.
למועד הסיום החוזי של העבודה ,הינו לתקופה של עד  18חודשים( ,כולל הארכות בתקופת
הביצוע שניתנו לקבלן) מחירי התקשרויות לרכישת טובין ,שירותים ועבודות בינוי לא
יוצמדו.
בהתקשרויות שמשכן מעל  18חודשים ,החל מהמועד האחרון להגשת הצעות
ב.
הקבלנים ועד למועד הסיום החוזי של העבודה (כולל הארכות בתקופת הביצוע שניתנו
לקבלן) ,מחירי ההתקשרויות יוצמדו רק החל מתום החודש ה -18מהמועד האחרון לקבלת
הצעות הקבלנים במכרז.
בניגוד לאמור במסמך ב' (מדף  )3210סעיף " 62חודש בסיסי" החדש לחישוב ההצמדה
ג.
הנ"ל יהא החודש ה -18לאחר החודש שקדם לחודש שבו חל המועד האחרון להגשת הצעות
הקבלנים במכרז .
חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה.
אם במהלך  18החודשים הראשונים שלהתקשרות ,החל מהמועד האחרון להגשת
ד.
הצעות הקבלנים במכרז ,יחול שינוי במדד ושיעורו יעלה לכדי  7%ומעלה ,תעשה התאמה
לשינויים כדלקמן:
שיעור התאמה יתבסס על ההפרש בין המדד בחודש בו עבר המדד את  7%לבין
המדד בחודש עבורו מושלמת ההתיקרות בחשבון.
חישוב ההצמדה ייעשה רק על יתרת הסכום שטרם שולמה.
ה.

המדד בהתקשרות זו  -מדד מחירי תשומות הבניה למגורים.

.6

צמצום העסקת עובדים זרים

על התקשרות זו תחול הוראת שעה משקי  2001/44מיום  10.10.2001של החשב הכללי בנוגע
לצמצום היקף העסקת עובדים זרים ,הרצ"ב.
.7

מקום השיפוט

בהתאם להוראת שעה משקי 2002/46
מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור למכרז/מסמך ב' (מדף  )3210לרבות הפרתו יהיה לבית
המשפט המוסמך בתל-אביב.

חתימת הקבלן _________________
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מסמך ד' – כתב כמויות

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי – אשקלון

ספריה רפואית וחדרים סמוכים
שיפוץ ותיקונים כללי ולאחר שריפה
עבודות ,בינוי ,מערכות ולוח חשמל ראשי

כתב כמויות לפרויקט
מצורף כחוברת/קובץ נפרד

פברואר 2021

הערה:
בכל מקום בו נרשם ,במידה ונרשם" ,מדינת ישראל " ו/או "משרד הבריאות" ו/או "המינהל לתכנון ובינוי מוסדות רפואה"
יחשב כאילו נרשם "המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון"
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תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון

שיקום הסיפריה הרפואית לאחר שריפה ועבודות התאמה

03/02/2021
דף מס'001 :

מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  06נגרות ושונות
תת פרק  06.1נגרות ושונות
 06.1.010פירוק דלת ומשקוף קיימים ,אספקה והתקנת
משקוף פח  1.5מ"מ מגולבן וצבוע וכנף
דלת חדשה במידה  90/200ס"מ כולל צירים
ופרזול פלדה.

יח'

 06.1.020פירוק ופינוי הקיים ,אספקה והרכבה של ארון
מדפים חדש מסגרת של  310/230ס"מ
כדוגמת הקיים ליעד חדר מחשב בחלל
הספרייה .הערה :התייחסות לנורות
המותקנות ע"ג הארון נכללו לעיל.

יח'

 06.1.030פירוק ופינוי הקיים ,אספקה והרכבה כנ"ל אך
עבור שולחן מחשב פינתי באורך כולל של
 40ס"מ מסוג וגימור כדוגמת הקיים בחדר
מחשב6.

יח'

 06.1.040פירוק ופינוי הקיים ,אספקה והרכבה של פאנל
עץ )בגובה  10ס"מ( כדוגמת הקיים במוקדי
הנזק.

מטר

3.00

1.00

1.00

30.00

פרק  08חשמל
תת פרק  08.1לוחות חשמל
כל מחירי היחידה להלן כוללים את פירוק
האביזרים הקיימים בלוח החשמל ,הסטה של
אביזרים קיימים עפ"י הצורך והתאמות ככל
הנדרש בלוח.
 08.1.010מפסק תלת פאזי מסוג מא''ז בגודל עד 40
אמפר

יח'

16.00

 08.1.020מפסק חד פאזי מסוג מא''ז בגודל עד 40
אמפר

יח'

63.00

 08.1.030שעון שבת אסטרונומי

יח'

1.00

 08.1.040מגן מתח יתר  30ק''א

יח'

2.00

 08.1.050מפסק יצוק לזרם עד  3*160אמפר כושר
ניתוק  36ק''א מסדרת "קומפקט"  NSXעם
הגנות אלקטרוניות

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

2.00

קובץ :ביח ברזילי ספריה 002/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'002 :
מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

 08.1.060מפסק פחת תלת פאזי בגודל  40אמפר עם
רגישות של  30ק''א

יח'

4.00

 08.1.070שנאי מודולרי בהספק של  150VAש''ע לקיים

יח'

1.00

 08.1.080ממסר חוסר מתח/פאזה

יח'

2.00

 08.1.090בקר כפול הספק  6דרגות

יח'

2.00

 08.1.100רב מודד מדגם  SATEC PM170Eלרבות
פרוטוקול תקשורת וחיבור לבקרת מבנה ,כולל
מתאם TCP/IP

יח'

1.00

 08.1.120יחידת החלפת הזנות כולל מגענים ל 100
אמפר ,חיגור חשמלי ומכני

יח'

1.00

 08.1.130מגען סימנס 3TF50

יח'

1.00

 08.1.140מנתק נתכים מודולרי  3פול

יח'

2.00

 08.1.150מגען סימנס 3TF32

יח'

5.00

 08.1.160ממסר פיקוד כולל תושבת  4פול

יח'

1.00

 08.1.170קבל בגודל  12קוואר  440וולט

יח'

12.00

 08.1.180מגען מדגם AF52-30-00-3

יח'

1.00

 08.1.190מנורת סימון מתאים לחור 22

יח'

8.00

 08.1.200מפסק בורר  1-0-2עד  4*63אמפר

יח'

2.00

 08.1.210מפסק יצוק לזרם עד  3*63אמפר כושר ניתוק
 36ק''א מסדרת "קומפקט"  NSXעם הגנות
אלקטרוניותמנתק מודולרי

יח'

1.00

 08.1.220ממסר צעד עם כניסות מאולצות  ON/OFFעד
זרם עבודה של  16אמפר

יח'

8.00

 08.1.230מפוח ונטה בגודל  ''4לארון חשמל

יח'

1.00

 08.1.260תוספת עבור מהדקי מסילה מכל סוג קומפ'
לכל הלוח

קומפ'

1.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

מ ח יר
יחידה

סה"כ

קובץ :ביח ברזילי ספריה 003/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'003 :
מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.3תקשורת
עבודות תקשורת מחשבים בפרויקט יבוצעו
ע"י חברת "מגלקום" בהתקשרות ישירה עם
המזמין .קבלן הבניה יתן לחברה עזרה
ואפשרות לעבודה באתר תחת חסותו .עבור
האמור לא תשולם לקבל תוספת כלשהי.
תת פרק  08.4נקודות
 08.4.010נק' מאור מושלמת ,תה''ט/על הטיח כולל כבל
עד  5*1.5ממ''ר ,ממ''ט בלוח חשמל ,צנרת 23
מ''מ או תעלה  20*30ס''מ .לחצן/מפסק גוויס
וכל ציוד העזר הדרוש להתקנה מושלמת

יח'

2.00

 08.4.020קופסת  D-18תה''ט/עה''ט גוויס או ש''ע
מ א וש ר

יח'

4.00

 08.4.030נק' טלפון הכולל כבל  4זוגות ,צינור וסיום
בקופסא

יח'

5.00

 08.4.040נק' מאור לחיבור גו''ת כולל כבל עד 5*1.5
ממ''ר ,צנרת  23מ''מ וכל ציוד העזר הנדרש

יח'

25.00

 08.4.060נק' חיבור קיר  16Aכולל צינור  16מ''מ או
תעלה  20*30מ''מ ,אביזר קצה גוויס או ש''ע
מאושר )סיומת קצה בקופסה  (D18להתקנה
תה''ט/עה''ט

יח'

6.00

 08.4.070כנ''ל אך  2אביזרי שקע

יח'

2.00

תת פרק  08.5תאורה ושונות
 08.5.010יחידת אל-פסק אונליין  1קו''א תוצרת
 gematronickאו ש''ע מאושר

יח'

 08.5.020גופי תאורה לד  60/60ס"מ
"מקסילייט-באקלייט"  4000Kבעוצמה 40
וואט תוצרת אור-עד מהנדסים

יח'

 08.5.030גו''ת טכני אטום  IP-65לניארי לד בהספק
 3600LM 40וואט 4000K ,דוגמת "סאן-לייט"
של "אור-עד מהנדסים" או ש''ע מאושר

יח'

1.00

18.00

5.00

תת פרק  08.6ביטחון גילוי אש ושונות
 08.6.010גלאי עשן תואם לרכזת גילוי אש קיימת

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

יח'

12.00

קובץ :ביח ברזילי ספריה 004/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'004 :
מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

 08.6.020מילוי גז במיכל כיבוי קיים למערכת כיבוי
אוטומטית ללוח חשמל

יח'

1.00

 08.6.030בסיס קרונה כולל אמבטיה ע''ג לוח עץ

יח'

8.00

מ ח יר
יחידה

סה"כ

תת פרק  08.7בדיקות ואישורים
 08.7.010ביצוע בדיקת מתקן ללוח ולמבנים ללא
הגבלה ע''י בודק חשמל מוסמך

קומפ'

1.00

 08.7.020בדיקה ואישור תקינות ע''י מעבדה מוסמכת
לרכזת פריצה וגילוי

קומפ'

1.00

 08.7.030בדיקה ואישור תקינות מעבדה מוסמכת לרכזת
ג י ל ו י אש

קומפ'

1.00

פרק  11צבע
תת פרק  11.1עבודות טיח וצבע
 11.1.010צביעת קירות ותקרות קיימים ב "סופרקריל",
בפריסת גוונים עפ''י בחירת המזמין 2 ,שכבות
לפחות ,עד גמר מושלם .המחיר כולל ביצוע
תיקוני שפכטל מקומיים.

מ "ר

523.00

פרק  15מזוג אוויר
תת פרק  15.1מזוג אוויר
 15.1.010החלפת יחידת מזוג אוויר קיימת ביחידה
חדשה מסוג מיני מרכזי בגודל  5כ"ס תוצרת
"אלקטרה" או "תדיראן" כולל התחברות
לחשמל ,צנרת ,ניקוז ,מכזיית תעלות,
התחברות לתעלות קיימות או חדשות וכל
הנדרש להפעלה מושלמת.

קומפ'

1.00

 15.1.020מערכת תעלות מצינור שרשורי מבודד תקן אש
בקוטר "8

מטר

50.00

 15.1.030תריס אוויר חוזר במידה  60/60ס"מ עם מסנן
אינטגרלי תוצרת "מטלפרס" או ש"ע

יח'

1.00

 15.1.040תריסי פיזור אוויר  4כיוונים עם אפשרות ויסות
במידה מחליפה מגש  60/60ס"מ

יח'

3.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ :ביח ברזילי ספריה 005/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'005 :
מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  19גג רעפים
תת פרק  19.1עבודות סיכוך ובידוד
 19.1.010תיקון/החלפה מקומית של לוחות פח
"רב-רעף" בעובי  0.8מ"מ בכל האמצעים
הדרושים לרבות ריתוך לטות והשלמת לוחות
)עד  5מ''ר( במקומות שניזוקו בגג המבנה

קומפ'

1.00

 19.1.020כנ''ל עבור רוכב עליון שניזוק מעל חדר
מחשבים

מטר

3.00

 19.1.030החלפת בידוד תרמי בגג קיים בבידוד חדש,
ביריעה רב שכבתית מצופה אלומיניום עפ''י
הנחיית מפקח .המדידה בהתאם לשטח רצפת
הגג .העבודה כולל הסדרת גישה נוחה,
פיגומים או במות הרמה או משטחים תקניים
לעבודה.

מ "ר

255.00

פרק  22אלמנטים מתועשים
תת פרק  22.1עבודות גבס ובנייה
 22.1.010פירוק תקרת גבס קיימת ,אספקה והתקנת
תקרת לוחות גבס לבן חד-קרומי בעובי ''1/2
לפחות ע''ג פרופילי פח ,במקומות שהתקרה
פורקה .המחיר כולל את כל עבודות העזר,
החומרים והציוד לביצוע עבודה מושלמת

מ "ר

 22.1.020חיתוך לוחות גבס שנפגעו ללא פגיעה
בקונסטרוקציית נשיאה ,בגובה  30ס''מ בחדרי
הספרייה ,החלפה בלוחות גבס חדשים בעובי
 ''1/2לפחות .המחיר כולל את כל עבודות
העזר ,החומרים והציוד לביצוע עבודה
מושלמת

מ "ר

 22.1.030פירוק תקרה אקוסטית ,אספקה והתקנת
תקרה אקוסטית מינראלית כדוגמת הקיים,
במידות  60/60ס''מ .המחיר כולל את פרופילי
הנשיאה כנדרש ,פרופילי קצה L, L+Z, T
ואומגה בעובי של  2מ''מ לפחות עם כל
החיזוקים החיבורים וחומרי העזר למינהם

מ "ר

20.00

 22.1.040כנ''ל עבור החלפת לוחות מינראליים בלבד
ללא החלפת קונסטרוקציית נשיאה

יח'

25.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

122.00

15.00

קובץ :ביח ברזילי ספריה 006/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'006 :
מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  26יומיות ושונות
תת פרק  26.1ניקיון ושיקום מבנה
 26.1.010שאיבת פיח רחיף בחלל הגג כולל סחרור אוויר
במשך  3ימים

קומפ'

 26.1.020ניקוי מפיח וניטרול באיירלס של
קונסטרוקציית מתכת וכל אלמנט נוסף בגג
הרעפים

קומפ'

 26.1.030טיפול בשטיח מקיר לקיר במבנה ,כולל ניקיון
כתמים בכל האמצעים הדרושים ,ייבוש עילי
באמצעות מסחררים עד להפסקת רטיבות

מ "ר

153.00

 26.1.040ניקוי יפתח שירות לגג המבנה

יח'

1.00

 26.1.050ניקיון ובדיקת תקינות יח' מיזוג אוויר קיימת,
כולל השלמת גז במקרה הצורך

קומפ'

1.00

 26.1.060ניקוי צנרת ,תריסי אספקת אוויר ,פילטרים
ויתר המזגנים המותקנים במבנה

קומפ'

1.00

 26.1.070ניקוי כללי לגופי התאורה ולכל הציוד המותקן
במבנה

קומפ'

1.00

 26.1.080ניקיון כללי טרם מסירה

קומפ'

1.00

1.00

1.00

תת פרק  26.2יומיות ושונות
עבודות יומיות ,פועלים ,כלים מכאניים וכו'.
יאושרו מראש ע''י המפקח בכתב ביומן
העבודה .עבודות יומיות שיבוצעו ע''י הקבלן
ללא אישור לא ישולמו .מובהר כי אין הכרח
להשתמש בסעיפים הנתונים.
 26.2.020פועל פשוט או מקצועי מכל הסוגים כולל של
הקבלן הראשי או קבלני המשנה מטעמו

ש"ע

 26.2.030החלפת קווי ספרינקלרים שניזוקו ,מסוג וקוטר
כדוגמת הקיים ,ספחים ,אביזרים ,מתזים
ומחברים כלולים במחיר הצינור .מחיר
העבודה כולל ריקון ודריכת מערכת

מטר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

80.00

8.00
קובץ :ביח ברזילי ספריה 007/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'007 :
מבנה  1שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  28פירוק והריסה
תת פרק  28.1פירוק והריסה
פינוי פסולת למקום שפך מורשה והצגת
אישורי הטמנה מהוים תנאי לאישור חשבונות
הקבלן .תשלום אגרת הטמנה ,מכולות וכו'.
ע"ח הקבלן במסגרת תקורות הפרוייקט.
בכל מקום בו מצויין פירוק והתקנה חוזרת יקח
בחשבון עבודה זהירה ושמירה על המוצר עד
התקנתו מחדש .הקבלן יבחן במסגרת הצעתו
את המוצרים המיועדים לפירוק ויהיה אחראי
לשלמותם ותקינותם .הפיקוח שומר לעצמו את
הזכות להורות לקבלן להחליף מוצר שנפגם על
חש ב ו ן ה קב ל ן .
 28.1.010עטיפה ,הובלה ואחסון בתחום ביה"ח של ציוד,
ריהוט וציוד נייד ,עטיפה והגנה על ריהוט
קבוע עפ''י הנחיית הפיקוח ,כולל החזרה
וסידור במבנה בגמר העבודות .מובהר כי
במהלך הפרויקט לא יוותר במבנה ריהוט או
ציוד נייד כלשהו בין אם הוצאתו נדרשת או
קומפ'
שאינה נדרשת לצורך ביצוע העבודות.

1.00

 28.1.020פירוק והתקנה חוזרת של גופי תאורה
מותקנות ע''ג ארון מדפים סמוך לחדר מחשב
בחלל הספרייה הראשי

יח'

4.00

 28.1.030פירוק והתקנה חוזרת של פתח אספקת אוויר
בחדר מחשבים

יח'

6.00

 28.1.040פירוק והתקנה חוזרת של פתח אוויר חוזר

יח'

2.00

 28.1.050פירוק והתקנה חוזרת של פתח שירות במידה
 80/80ס"מ

יח'

1.00

סה"כ שיפוץ ושיקום נזקי שריפה בספריה ובמבנים הסמוכים
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

קובץ :ביח ברזילי ספריה 008/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'008 :
מבנה  2תוספת בינוי ומערכות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  08חשמל
תת פרק  08.1לוחות
 08.1.010לוח פי.וי.סי ביתי דגם "האגר" או ש"ע ל 24
מאמת"ים מותקן גלוי על קיר קיים.

קומפ'

 08.1.020הזנת לוח חשמל חדש מלוח חשמל ראשי בקו
נחושת  5X10ממ"ר כולל חיווט קצוות.

יח'

1.00

 08.1.030מאמ"ת  16Aבלוח חדש

יח'

6.00

 08.1.040מאמ"ת תאורה  10Aבלוח חדש

יח'

4.00

 08.1.050מפסק ראשי תלת פאזי  32אמפר

יח'

1.00

 08.1.060פחת זרם  40אמפר

יח'

1.00

1.00

תת פרק  08.2תאורה
 08.2.010גופי תאורה לד  60/60ס"מ
"מקסילייט-באקלייט"  4000Kבעוצמה 40
וואט תוצרת אור-עד מהנדסים

יח'

16.00

 08.2.020ג.ת "יציאה" חירום חד תכליתי לד לתליה
מתקרה מונמכת עפ"י הנחיות הפיקוח.

יח'

1.00

 08.2.030ג.ת חירום " 3חד תכליתי להתקנה במגש
תיקרה מונמכת או קרניז גבס בעוצמת הארה
 4Wמסופק עם "לד" בדיקה עצמית .מאושר
תקן 20

יח'

2.00

תת פרק  08.4נקודות
 08.4.010נק' מאור מושלמת ,תה''ט/על הטיח כולל כבל
עד  5*1.5ממ''ר ,ממ''ט בלוח חשמל ,צנרת 23
מ''מ או תעלה  20*30ס''מ .לחצן/מפסק גוויס
וכל ציוד העזר הדרוש להתקנה מושלמת

יח'

16.00

 08.4.020קופסת  D-18תה''ט/עה''ט גוויס או ש''ע
מ א וש ר

יח'

6.00

 08.4.030נק' טלפון הכולל כבל  4זוגות ,צינור וסיום
בקופסא

יח'

6.00

 08.4.050נק' חיבור למזגן מפוצל כולל צינור  16מ''מ או
תעלה  20*30מ''מ ,כבל  3*2.5ממ''ר ,יחידת
 CPU-4עם השהייה של  8שעות

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

1.00
קובץ :ביח ברזילי ספריה 009/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'009 :
מבנה  2תוספת בינוי ומערכות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

 08.4.060נק' חיבור קיר  16Aכולל צינור  16מ''מ או
תעלה  20*30מ''מ ,אביזר קצה גוויס או ש''ע
מאושר להתקנה תה''ט/עה''ט

יח'

6.00

 08.4.070נק' חיבור קיר כנ''ל אך  2אביזרי שקע

יח'

6.00

 08.4.080הכנה לנק' תקשורת למערכת מולטימדיה
הכוללת צינור מריכף  23מ''מ וחוט משיכה

יח'

מ ח יר
יחידה

סה"כ

6.00

תת פרק  08.6ביטחון גילוי אש ושונות
4 08.6.010מצלמות ביטחון מדגם
) DS-2CD2142FW D-I(Sאו ש''ע מאושר.
העבודה תתבצע ע''י ספק נותן שירות של
ביה''ח כולל חיווט לנקודת תקשורת סמוכה

יח'

 08.6.020התאמת מערכת גילוי האש הקיימת
בספריה למבנה לאחר חלוקה לחדר נוסף
לרבות תוספת  2גלאים ,חיווט ,תכנון כתובות
במרכזייה ,הפעלה ובדיקה.

קומפ'

 08.6.030התאמת מערכת אזעקה קיימת
בסיפריה לחלוקת המבנה לחדרים לרבות:
תוספת  2גלאים כדוגמת הקיים ,חיווט ,חיבור
והפעלה מלאים.

קומפ'

2.00

1.00

1.00

פרק  11צבע
תת פרק  11.1צבע
 11.1.010צביעת קירות ,תקרות או קרניזים קיימים או
חדשים בסופרקריל כולל תיקוני שפכטל.

מ "ר

80.00

פרק  12נגרות ואלומיניום
תת פרק  12.1חלונות ודלתות
שינוי מידת חלונות בין פרט או כתב הכמויות,
עד  10ס''מ )הפחתה או תוספת( לא תביא
לשינוי המחיר
 12.1.020דלת ביטחון "רשפים מתכות" דגם "דור בטחון
או ש"ע במידה  90/210ס"מ ,כולל מחזיר שמן
של היצרן ,פרזול ,משקוף בשיטת הרכבה וכל
הנדרש לביצוע מושלם.
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

יח'

1.00
קובץ :ביח ברזילי ספריה 010/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'010 :
מבנה  2תוספת בינוי ומערכות

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  15מזוג אוויר
תת פרק  15.1עבודות מזוג אוויר
 15.1.010פירוק פתח אוויר חוזר ושרוול מיחידה קיימת,
העתקת הפתח למיקום החדש והתקנת שרוול
חדש באורך כ  5מ' כולל חיבורים ,התאמות,
ניקוי מושלם של הגריל והפילטר עד גמר
מושלם.

יח'

2.00

 15.1.020פירוק שרוולי פיזור אוויר מקומי ואיטום הפתח
ביחידת מזוג האוויר מיני מרכזית קיימת.

קומפ'

2.00

 15.1.030מזגן מפוצל "תדראן  "JOY42או ש"ע של
אלקטרה בתפוקת קירור  BTU 35,500שעה
כולל התקנה מלאה בקיר חיצוני ,ניקוז ,קידוח
ואיטום ,שולחן חיצוני ,מפסק פאקט
והתחברות לחשמל וכל הנדרש לביצוע מושלם .קומפ'

1.00

פרק  22אלמנטים מתועשים
תת פרק  22.1עבודות גבס ובנייה
 22.1.030אריחים מינרליים חצי שקועים במידה 60/60
ס"מ כדוגמת "אקופון-גדינה" או ש"ע בתוך
קונסטרוקצית תיקרה קיימת ,כולל התאמות,
חיזוקים ותיקונים לקונסטרוקציה ככל שידרש
עפ"י המצב הקיים.

יח'

 22.1.050הרחבת סינר גבס קיים ברוחב פרוש כ 70
ס"מ )סגירה אפקית ואנכית( מלוחות גבס חד
קרומי בעובי " '1/2לרבות קונסטרוקצית
נשיאה ,כל החיבורים ,החיזוקים ,פרופילי גמר
בפינות וכל חומרי העזר למינהם מושלם מוכן
לצביעה .המדידה ברוחב פרוש עד  10ס"מ
מעל מפלס התיקרה המונמכת .העבודה כוללת
פירוק קונסטרוקצית תיקרה קלה קיימת
וחיבור בהתאמה לאורך הקרניז החדש.

מטר

 22.1.060מחיצת גבס קרום אחד מכל צד בעובי  16מ"מ
בעובי כולל  102מ"מ לרבות מסלולים וניצבים
ברוחב  70מ''מ כל  40ס''מ

מ "ר

30.00

 22.1.065פנל פולימר חרושתי לקיר חדש בגובה  12ס"מ

מטר

16.00

 22.1.070בידוד קירות במזרני צמר סלעים עטוף
פוליאטילן במשקל  40ק"ג/מ"ק ע"ג תיקרה
קלה או בתוך מחיצת גבס.

מ "ר

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

60.00

8.00

30.00
קובץ :ביח ברזילי ספריה 011/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'011 :
מבנה  2תוספת בינוי ומערכות

סע י ף

תאור

יחידה

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

פרק  28פירוק והריסה
תת פרק  28.1פירוק והריסה
פינוי פסולת למקום שפך מורשה והצגת
אישורי הטמנה מהוים תנאי לאישור חשבונות
הקבלן .תשלום אגרת הטמנה ,מכולות וכו'.
ע"ח הקבלן במסגרת תקורות הפרוייקט.
בכל מקום בו מצויין פירוק והתקנה חוזרת יקח
בחשבון עבודה זהירה ושמירה על המוצר עד
התקנתו מחדש .הקבלן יבחן במסגרת הצעתו
את המוצרים המיועדים לפירוק ויהיה אחראי
לשלמותם ותקינותם .הפיקוח שומר לעצמו את
הזכות להורות לקבלן להחליף מוצר שנפגם על
חש ב ו ן ה קב ל ן .
 28.1.010עטיפה ,הובלה ואחסון בתחום ביה"ח של ציוד,
ריהוט וציוד נייד ,עטיפה והגנה על ריהוט
קבוע עפ''י הנחיית הפיקוח ,כולל החזרה
וסידור במבנה בגמר העבודות .מובהר כי
במהלך הפרויקט לא יוותר במבנה ריהוט או
ציוד נייד כלשהו בין אם הוצאתו נדרשת או
קומפ'
שאינה נדרשת לצורך ביצוע העבודות.

1.00

 28.1.020פירוק אריחים בלבד של תקרה מינרלית קיימת
על האביזרים המותקנים בהם מכל סוג שהוא
כגון אך מבלי להגביל :תריסים ,גופי תאורה,
גילוי אש ,מתזים וכו'.

26.00

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

מ "ר

קובץ :ביח ברזילי ספריה 012/...

תפיקון הנדסה בע"מ עמוס  3ב' קריית אונו 5551603
טל 08-6745518:פקס08-6731815 :
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי ,אשקלון
03/02/2021
דף מס'012 :
מבנה  2תוספת בינוי ומערכות

סע י ף

תאור

יחידה

 28.1.080פריצת פתח לדלת בקיר בטון קיים )עובי 10
עד  20ס''מ( במידות  110/220ס''מ ,ע''י ניסור
ו/או חציבה .לרבות ריתוך והתקנת פרופיל
פלדה  RHS70/70/6מ''מ בהיקף הפתח.
המחיר כולל עיבוד פינות וחזיתות המבנה,
השלמת חיפוי טרקוטה כדוגמת הקיים ,טיח,
קומפ'
צבע ,ריצוף וכל הנדרש לביצוע מושלם.

כמות

מ ח יר
יחידה

סה"כ

1.00

סה"כ תוספת בינוי ומערכות

סה"כ
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (03.27.7

____________
תאריך
קובץ :ביח ברזילי ספריה

