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עבודות תברואה מרכז רפואי ברזילי אשקלון

מפרט קו מים חמים

חוזרים

 .1תיאור העבודה והיקפה
מכרז/חוזה זה מתייחס לעבודות פירוק והרכבת קווי מים חמים חוזרים
בכל המחלקות בבניין הכירורגי במרכז הרפואי ע"ש ברזילי אשקלון להלן
"הפרויקט".
 .2תאור העבודה
כללי
העבודה המתוארת נעשית בתוך שטח ביה"ח ובצמוד למחלקות אשפוז ומערכות קיימות  .תנאי יסודי של
העבודה ועל הקבלן לקחת בחשבון ,הצורך להימנע מהפרעות לפעילות השגרתית של המרכז הן בשטח
הביצוע והן בשטח ביה"ח הכללי.
לאור הנ"ל ,הקבלן נדרש לתאם את העבודות העלולות להפריע לכל גורם שהוא עם הפיקוח ונציגי ביה"ח.
מודגש בזאת כי הקבלן יידרש מפעם לפעם לביצוע פעולות מסוימות בשעות או בימים מוגדרים שפגיעתם
במהלך החיים של המבנה יהיה מינימלי.
תנאי מפורש לעבודה זו הוא שהקבלן יגלה הבנה וישתף פעולה וכי מגבלות אלו לא תהיינה עילה לתוספת
מחיר או זמן ביצוע.
הקבלן ימנע מכל הריסה/פתיחת פתח או מעבר אלא אם דיווח על כך למפקח ולנציג ביה"ח וקיבל על כך
את אישורם.
כמו-כן ימנע הקבלן מכל פירוק מתקנים ומערכות קיימות ללא אישור.
בכ ל מקרה שיבוצע פירוק ,ניתוק וכדומה הדבר יבוצע לאחר שתאם ,קיבל אישור וכן הכיר והבין את אופן
פעולת המערכת בה הוא מטפל כך שהוא משוכנע שלא תגרם פגיעה כל שהיא למתקן/מערכת קיימת.
הפירוק כולל בין היתר את הפעולות הבאות:
ניתוק מצרכנים ,ניתוק חשמל וסגירת ברזים ראשיים.
חיתוך זהיר של הצנרת (ובידודה) ,הוצאתה וסילוקה מהשטח לאתר שפיכת פסולת מאושר ע"י הרשויות.
סגירת קצוות צנרת במידת הצורך ,ביצוע מעקפים זמניים/סופיים כך שיאפשר תפקוד צרכנים אחרים.

 .3תנאי עבודה מיוחדים
א.

העבודה מתבצעת בתוך בית חולים ,בסמוך למבנים פעילים ומתפקדים ,אשר ייעודו לספק
 24שעות ביממה טיפול רפואי ושרותי אשפוז ,ברמה הגבוהה ביותר.
כמו כן ,חלק מהעבודות כרוך בהתחברות למערכות קיימות ושינוי במערכות קיימות .באופן
מיוחד יקפיד הקבלן על תיאום מועדי הפסקה ו/או ניתוק המבנה ממערכות ההזנה השונות
כגון :מים ,חשמל ,ביוב ,תקשורת וכו' אשר יתבצעו רק לאחר קבלת אישור בכתב
מהמפקח.
כל העבודות ,לרבות השינוע והלוגיסטיקה של ההתארגנות בשטח חייבות להיעשות בתיאום
מלא עם המפקח ,על מנת שלא להפריע לפעילות בית החולים ,הן בשטחים הסמוכים
לאזורי העבודה ,והן לפעילות השוטפת ובעיקר לחולים ולצוותים הרפואיים.

ב.

העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש ,רעידות ,עשן
(חיתוך וריתוך) ,שינוע מכונות ,התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'.על על כן העבודה חייבת
להיעשות בתיאום הדוק ,באישור המפקח ,תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך
הפעילות השוטפת.

ג.

לקחת

על הקבלן

בחשבון

בהתארגנות

ובמחירי היחידה שכל אספקת
החומרים הדרושים יהיה במקום שיאושר ע"י המפקח בלבד ולא דרך מבנה באזור הפעיל –
כל ציוד הרמה שיד רש לשינוע החומר יהיה על חשבון הקבלן גם עם יהיה צורך בציוד
הרמה על מנת לבצע את האספקה .כל פגיעה בקירות ,מעקות דלתות או כל פריט אחר
יתוקן ע" הקבלן ועל חשבונו .במקרה של אי טיפול בנזקים המזמין זכאי לבצע עת התיקון
בעצמו או ע"י קבלנים אחרים ולחייב את הקבלן בעלותו בחשבון הראשון שישולם לקבלן.
סכום החייב ייקבע ע" המפקח לפי שיקול דעתו הבלעדית .
ה.
ז.

כל הנזקים שיגרמו לעבודות מערכות וכו .יתוקנו במידית ע" הקבלן ועל חשבונו.
על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר יצטרך
לבצע בשעות לא מקובלות ,בהפסקות וללא רצף ,ובתיאום עם הפיקוח ,כך שבהתארגנות
נכונה יוכל להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים.
כמו כן ,על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי המפקח רשאי להפסיק לאלתר
עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר ,ולדחותן למועד אחר.

ח.

על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן:
.1

ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים ,ועליו לתאם
עם המפקח את הנוהל למקרה שתפרוץ אש כתוצאה מעבודותיו .בכל מקרה על
הקבלן לפעול לפי הנחיות אחראי הבטיחות מטעם בית החולים והמפקח.
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 ,ריתוך וכו' ימצאו בהישג יד
אמצעי הכבוי המומלצים.

.2

על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבית החולים ,לבניינים ,לחדרי
מדרגות ,לדלתות מילוט פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי
מילוט.

ט.

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה מעבודה בלתי
זהירה או נקיטת אמצעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל.
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.

י.

מודגש כי יתכן וחלק מעבודות ניתוק והתחברויות למערכות קיימות יתקיימו בשעות הערב
והלילה ,והקבלן לא יקבל על כך תוספת תשלום.

כ.

עבור כל המתואר לעיל לא תשולם לקבלן תוספת ,ועליו לכלול את ההוצאות הנוספות (אם
תהיינה לדעתו) במחירי עבודתו.

ל.

לפני תחילת ביצוע העבודה ושינוע כל הציוד הנדרש על הקבלן לעבור דרך מס' גורמים
אחראים של בה"ח כגון :
א .ביטחון – מנהל בטחון של בה"ח
ב .בטיחות – ממונה בטיחות של בה"ח
ב .כיבוי אש – אחראי כיבוי אש של בה"ח

המפקח

ראשי לדרוש מהקבלן לפני תחילת

עבודה

לעבור דרך מס' גורמים מלבד מה

שצוין לצורך אישורו של הקבלן לביצוע העבודה במתחם בה"ח.

 .4מים וחשמל
המזמין ירשה לקבלן להשתמש בחשמל ומים לצורך ביצוע העבודה ולהתחבר לצורך כך לרשתות הקיימות
של החשמל והמים במקום ,אולם הדבר ייעשה לפי התנאים הבאים:
א.

ההתחברויות תעשינה במקומות שיקבעו על ידי המפקח ולפי התנאים שיקבעו על ידו כולל
מונים מתאימים.

ב.

כל ההוצאות עבור השימוש השוטף במים וחשמל וכן של התקנת ההתחברויות ושל הסרתן
בתום ביצוע העבודה והחזרת המצב לקדמותו ,תחולנה על הקבלן בלבד.

ג.

המזמין לא יהיה אחראי עבור הספקה בלתי מספקת או בלתי סדירה ,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.

ד.

תקלות כנ"ל לא תשמשנה עילה להארכת זמן הביצוע ולתביעה כלשהיא מצד הקבלן.
מודגש בזאת ,כי כל ניתוק ו/או התחברות למערכת קיימת תעשה רק לאחר אישור מראש
ובכתב מהמפקח!!!

 .5ביצוע 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 עילה להארכת תקופת
הביצוע .חיבור קו המים החמים החוזרים החדש יתבצע רק באישור המפקח ולאחר שהקבלן ביצע את כל
ההכנות הנדרשות.

 .6שמירה
הקבלן חייב לדאוג לשמירה על הציוד ,החומרים והמבנים .אם יקרה קלקול ,אבידה או גניבה למבנים,
חומרים ,ציוד ,כלים ומכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה ,ישא הקבלן בכל ההפסד,
ושום אחריות לא תחול על המזמין .על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים.

 .7תנועה בשטח המזמין
נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המפקח .כלי רכבו של
הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו.
חוקי ונהלי התנועה בשטח המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות
המזמין בעניין זה .הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן על חשבונו כל נזק
שיגרם

 .8דרכי גישה ארעיות
במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  -הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן עם
גמר העבודה .הקבלן יחזיר את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו ,כולל מערכת ההשקיה
וגינון .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה 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.

 .9שטח העבודה
תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו מוגבלת לתחום העבודה ולנתיבי
התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 .10שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר
לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון :אוכל ,מקלחות ושירותים סניטריים ,טלפון,
לינה וכיו"ב.
מודגש בזאת כי לינת פועלים באתר אסורה.

 .11עבודה בשעות היום בימי חול
בכפוף לכל הוראה אחרת בחוזה ,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 למפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדם .כל אשור שיידרש

לעבודת לילה או לעבודה בימי שבתון יושג על ידי הקבלן.
 .11תיאום עם המפקח
כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום ,אין להתחיל בביצוע עבודה
כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח ,ואישורו .כל עבודה שלא תואמה מראש תפורק .

 .11בקורת העבודה
א.

הקבלן חייב להעמיד ,על חשבונו ,לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים בשביל
בחינת העבודות ,למפקח תהיה תמיד הרשות להכנס למבנה ,או למקום העבודה של הקבלן ,או למקומות
עבודה אחרים ,בהם נעשית עבודה בשביל המבנה.

ב.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה ,אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או
להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.

ג.

המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה .וכמו כן
יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר  -נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים .הקבלן לא
ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.

ד.

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע מסויים ,אם לפי דעתו
אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני או הוראות המפקח .בהפסקה לא תהיה עילה
לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה.

ה.

המפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה ולאופן
ביצועה.

ו.

הקבלן יתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב ל פני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו
לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה .במקרה שלא תתקבל הודעה
כזאת רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה ,או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון
הקבלן.

ז.

בחירת קבלני המשנה תאושר על ידי המפקח .למפקח הזכות לדרוש מן הקבלן להחליף את קבלן המשנה
במקרה שעבודתו לא מתבצעת לשביעות רצונו המלאה .החלפת קבלן משנה לא תהיה עילה לעכוב כלשהו
בעבודה או תשלום כלשהו.

ח.

השגחת המפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי
ההסכם .כל הפועלות הללו כלולות במחירי היחידה.

 .11הגנה בפני נזקי אקלים
במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת המבנה/העבודה,
הציוד ,הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים ,רוח ,אבק ,שמש וכו'.
כל אמצעי ההגנה יינקטו על-ידי הקבלן ,על חשבונו הוא ,והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו
המלאה של המפקח.
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח ,יתוקן ע"י
הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה.
להסרת ספק ,מודגש ב זה ,כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אוויר ,לרבות גשמים ,לא ייחשבו
ככוח עליון.

 .11אחריות 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 וישא באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור.
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.

 .11תגבור קצב העבודה
יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים ,הוא יוכל ע"י הוראה בכתב להורות
לקבלן להגביר קצב בצוע העבודה ע"י:
הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח.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
חשבונ ו להשגת ההיתרים הדרושים בקשר לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.

 .17תנאים כלליים
רשימת מסמכים
מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:
הצעת הקבלן.
החוזה שיחתם עם הקבלן.
מפרטים כלליים:
המפרט הכללי הבין-משרדי פרקים.57 ,34 ,16 ,11 ,08 ,07 ,01 ,00 :
תקן ישראלי .1205
הל"ת (הוראות למתקני תברואה).
נוהל  H-01מערכות חום (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה).מפרט  W-02מערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות תכנון ואחזקה בהוצאת המינהל לתכנון בתיחולים
הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה ,לרבות:כתב כמויות.-תכניות.

הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה ,לרבות:דיגום מים.-מניעת התרבות חיידקי לגיונלה.

 .18הנחיות לביצוע העבודה
הקבלן יבצע את עבודתו לפי מיטב כללי המקצוע ,באמצעות כוח-אדם מקצועי מיומן ,באמצעים ושיטות
חדישים ,תוך שימוש בחומרים חדשים באיכות מעולה .העבודה תבוצע בכפיפות לכל החוקים ,הצווים
התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ובהתאם לתקנים ישראליים ומפרטי מכון התקנים הנוגעים
לעבודה זו.
הקבלן יהיה אחראי ויבצע את חשבונו את כל הבדיקות הדרושות לאימות התאמת עבודתו והחומרים
הכרוכים בה ,לדרישות המפרט ,הרשויות והתקנים וכן כל בדיקה הנדרשת מכוח חוק או תקנה תקפים כל
שהם.
אין הבדיקות ותוצאותיהן משחררות את הקבלן מאחריותו לטיב עבודותיו ואיכות הפריטים המותקנים
על-ידו בהתאם לסעיף האחריות שלהלן.
המפרט הטכני
מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים ,האביזרים והציוד המיועדים לשימוש בפרויקט .הקבלן חייב
בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש ,גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט.
הקבלן יגיש לאישור ,בשלשה עותקים ,רשימות חומרים מפורטות ,מפרטים מדויקים ,קטעי קטלוג וכד'.
אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר.
הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שקול דעתו הם שווי ערך לנדרש במפרט.
אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשקול דעתו של המפקח.

 .19שילוט צנרת
א.

שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה .השילוט יבוצע בהדבקה ,במרחקים שלא יעלו על  3מ'
וליד כל תפנית או הסתעפות .השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור .לקבלן לא תינתן תוספת
בעבור שילוט לקו מים החמים החוזרים.

ב.

כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.

 .20תאום
העבודה תבוצע בתאום עם המפקח ,מחלקת אחזקה ,המהנדס ,קצין בטחון ,קבלן הבניה ,קבלנים נוספים
הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר .אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:
 תיאום העבודה עם המפקח במקום .ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות לא רגילים .אין לנתק אולחבר קווים לפני תיאום ואישור מראש ובכתב.

 תיאום וביצוע עבודה בשלבים שה ינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים או בשל הצורךלהבטיח רציפות אספקות.
 לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבניין ובסביבתו .שעות הפעילות לעבודותרועשות יקבעו על ידי המפקח בהתאם לתנאים בשטח.
 לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה החופשית. למנוע פגיעה ברכוש ובנפש ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים.בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת.

 .21אחריות
הקבלן אחראי לטיב העבודה ,החומרים וכו' ולפעולה תקינה של המתקן .משך תקופת הבדק והאחריות
לצנרת ,למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה ,הינה למשך שנה או לפי תנאי החוזה ,או לפי
המצוין במפרט הטכניהגבוה מבניהם.
השירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שייתן הקבלן והפעולות
ירשמו בתיעוד כפי שיידרש .פעולות אלה אינן גורעות מאחריותו של הקבלן המבצע.
ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת המתקנים והוא
האחראי הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ובמפרטים שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן.
לצורך מתן הסברים יפנה הקבלן למפקח עד שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.
העובדה שהמפקח הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה במהלכה אינה
משחררת את הקבלן מאחריות מלאה.
תחילת תקופת הבדק והאחריות מיום קבלת המתקן (בכתב) על-ידי המזמין.

 .22בטיחות
הקבלן ידאג לגידור ,שילוט ,תאורה ,הצבת תמיכות וכל שאר האמצעים הדרושים לשם קיום בטיחות
מלאה לעובדיו ,עובדים אחרים במקום ,אנשי המקום ,עוברי אורח וכו' ,הן בשעות העבודה וכן לאחריה,
וזאת בהתאם לחוקי משרד העבודה ,חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.
הקבלן יגיש את כל האישורים לעבודה בגובה הרלוונטיים לפני תחילת העבודה.
מנהל העבודה של הקבלן יהיה בעל רשיון של ממונה בטיחות בתוקף ( המפקח ראשי להחליט עם ישנו צורך
בממונה בטיחות לביצוע עבודה זו ).
לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות.
עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.

 .32בטיחות אש לעבודות בחום
א.

על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את אזור ביצוע
"העבודות בחום" מפני דליקה או התפוצצות וזאת על ידי פינוי ציוד ,פינוי רכב ,דלק ,צמחיה ,אמצעי
בידוד והגנה על ציוד וחומרים מפני דליקה.

ב.

עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה או חיתוך באמצעות חום
או שימוש באש גלויה ,או כל עבודה שעלולה לגרום להווצרות דליקה /אש וכו'.

ג.

על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו (להלן " -האחראי") אשר תפקידו לוודא כי לא
תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל זה.

ד .בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא
הרחקת חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של לפחות  10מטר ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר
חפצים דליקים קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק.
ה .האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי מתאימים
לכיבוי החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום .תפקידו הבלעדי של צופה האש
כאמור יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע
העבודות בחום כאמור.
צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות  30דקות לאחר
ו.
סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.
למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על-פי פוליסת הביטוח
ז.
אשר נערכה בגין ביצוע הפרויקט.
ח.

כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים.

 .24אספקת חומרים וציוד
א.

על הקבלן להמציא למפקח דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש בדעתו להשתמש
לביצוע העבודה ,ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב .הדגמים המאושרים יישארו
במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה ולא ישולם לקבלן שום פיצוי עבור הוצאות פירוק
עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים.

ב.

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות ,טעונים
אישור המפקח לפני הזמנתם אצל אחרים ,או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה של
הקבלן ,גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש .לפני מתן האישור ,רשאי המפקח
לדרוש מהקבלן או מיצרן או מספק הציוד תכניות ,הסברים ותיאורים טכניים.

ג.

המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים להוכיח
שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן
הנ"ל .כמו-כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון
המשתמשים בו במשך  3שנים לפחות .לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי ,המזמין ייתן
עדיפות ליצרנים בעלי שם מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר .להזמנת ציוד ואביזרים
תוצרת חו"ל תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנים
המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות ,לכאלו המחזיקים בארץ ארגון
שרות יעיל .לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות טוב בעבר
ללקוחותיו .האישור להזמנת ציוד יינתן ע"י המפקח על-גבי העתק הזמנת הציוד שאליה
יצורפו כל המסמכים הטכניים לקביעת סוג הציוד ,טיב הציוד ותנאי האחריות.

ד.

התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח 3
סטים של הוראות הרכבה ,אחזקה ואחזקה מונעת ,על כל התכניות והפרוספקטים של
הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חלוף מומלצים להחזיק במלאי.
את כל הדוקומנטציה הנ"ל של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום ,והדבר יירשם
ביומן .אין באישור המפקח לציוד כל שהוא משום הסרת אחריותו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו
התקינה והמושלמת ,ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד בדרישות,
הוא יוחלף מידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור ,וללא תוספת כספית כל שהיא.

 .25חומרים וציוד
החומרים ,המכונות ,המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה ,יהיה בהם כדי
להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה .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 .ענין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות
של ביצוע.
חמרים 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 וחמרים אחרים המתאימים לדרישות.
לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחמרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו במקום בכמות
ובאיכות הדרושים לפי ההסכם ולשביעות רצון המפקח.

 .26התחברויות למערכות קיימות
אין לבצע כל פעולה של חיבור ,ניתוק ,הפסקה או הפעלה ללא תאום מוקדם וליווי צמוד של המפקח
בזמן ביצוע העבודה המסוימת.
כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:
א.
ב.
ג.

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

ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.

בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:
 כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום. צנרת החיבור מוכנה. -צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.

 .27הגנה על הציוד והכנסתו למבנה
במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות העלולות
להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על-ידי הקבלן ועל-ידי גורמים אחרים .במידה שיגרם נזק
כלשהו למרות אמצעי ההגנה ,הנזק יתוקן על-ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין .הציוד המוכנס
לחדרי המכונות יוגן על-ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו כתוצאה מבניה ,טיח
וכו' .פתחים בצינורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה.

 .28ניקיון
על הקבלן לנקות באופן יסודי את כל עבודתו ,לשביעות רצונו של המפקח לפני מסירת העבודה .כל חלקי
הציוד ,האביזרים ,הצנרת וכו'  -ינוקו לחלוטין מלכלוך ,שמן וכל חומר זר אחר ,הן מבפנים והן מבחוץ.
הקבלן יבצע וישא בהוצאות לנקוי אתר הבנין מדי שבוע ו/או בתוך יומיים מקבלת הוראה לניקוי
מהמפקח ,ובגמר כל העבודות ,מכל פסולת ,אשפה ,אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את
אתר הבנין ואת סביבתו הסמוכה נקיים ,לשביעות רצונו של המזמין.

 .29סילוק שיירים ולכלוך
הקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיום העבודה ישאיר את המקום
נקי לחלוטין.
הפסולת תסולק על ידי הקבלן ועל חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשויות המוסמכות ,לכל מרחק שהוא.
הקבלן יהיה אחראי להשגת האישורי ם מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת וישא בכל נזק או קנס
שיוטלו עקב שפיכת הפסולת במקום שלא אושר על ידי הרשויות כאמור לעיל.

 .30עבודות נוספות
בנוסף לאמור בסעיפים אחרים של חוזה זה  ,עבור סעיפים חריגים תנתן הנחה של  10%על מחיר מחירון
מאגר מאוחד של חברת דקל לפי המהדורה הרלוונטית לזמן הביצוע .לחילופין  ,ניתן להגיש ניתוח מחיר
לעבודות חריגות בהתבסס על מחיר החוזה (פרורטה למחיר החוזה).

 .31כמויות ומחירים


רשימת כמויות
למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו .הכמויות שברשימה נערכו באומדן
בלבד ,לפי תכניות התברואה  ,ואינן מיועדות לקביעת מחיר אחד ,סופי וכולל ,לעבודה בשלמותה .התשלום
יהא בהתאם למדידה הסופית של העבודות שבוצעו למעשה ,בהתאם לשיטות המדידה המפורטות ועל פי
מחירי היחידה.



מחירי יחידה
א.

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי
כוונת מסמכי החוזה .המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו
סעיף ,אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש ,כל עוד הוא כרוך הגיונית
בהשלמת העבודה במסגרת הסעיף העיקרי .מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של

ב.



שינויים
א.

ב.

ג.



הפריט הנדון בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט
אחר בעל ערך כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.
מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף ,למעט מס
ערך מוסף .כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי ,היינו מענינו הבלעדי של המזמין
ואין לכך כל השלכה על מחירי היחידה.

המזמין רשאי לשנות את הכמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויות ,ואף לבטל סעיפים
לחלוטין ,מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים
אחרים הקשורים בו.
שנויים אשר עלולים לחול במערכות השונות תוך כדי מהלך העבודה ,לא יהוו עילה לשנוי
מחירי יחידה או תביעות לחריגים ,כל עוד "מכסים" סעיפי רשימת הכמויות ,בהגדרתם,
את העבודה במצבה החדש וכל עוד לא בוצעה העבודה או חלק ממנה בפועל במתכונתה
הקודמת.
שנויים ו/או אלמנטים חדשים אשר יתווספו לעבודה במהלכה ואשר לא הוגדרו ברשימת
הכמויות ,יבוצעו אך ורק לפי הוראה בכתב (הוראת שנוי-ראה לעיל) מאת נציג המזמין.
לצורך קביעת מחירו של אלמנט שאינו מוגדר ברשימת הכמויות (מחיר חריג) יגיש הקבלן
לאישור ניתוח מחיר מפורט (חומר ועבודה) של האלמנט ו/או הפעולה שבנדון .המחיר
הסופי יהיה בהתאם לאישור נציג המזמין.

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



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



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



תכולת יחידות מדידה
א.
ב.
ג.

יחידות המדידה לצנרת בכל הקטרים כוללות ספחים ,אוגנים ,תליות  ,תמיכות  ,בידוד
וכל אמצעי החיבור הנדרשים.
יחידות המדידה לשסתומים כוללות את כל אמצעי החבור וכולל תמיכות ובידוד.
שילוט וסימון הצנרת והאביזרים נכלל במחיר היחידה.



עבודות רג'י
המדידה של העבודות היומיות (רג'י ) תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו ,דהיינו ממועד התחלת העבודה
במקום מסוים ועד השלמתה .מחיר היחידה בסעיפי עבודות רג'י כולל את כל ההוצאות הנוספות כמו
הנהלת העבודה ,כלים וחומרים שחורים ,הוצאות סוציאליות ,ניהול ,רווח הקבלן וכו' .עבודות הרג'י
ישולמו לקבלן אך ורק בהתאם לחתימה ואשור המפקח .מחיר שעות רג'י כולל עבודה בכל שעות היממה
והלילה.



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



אספקה והרכבה
א.

ב.

ג.
ד.

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן ,אלא אם נאמר
אחרת במפורש .המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה ,הובלה ,אחסנה ,מיקום ,התקנה ,חבור וכל
פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון למצב פעולה תקין ובטוח ,כולל כל הוצאה ישירה
ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם ,רווח קבלני וכד'.
פריטים המסומנים במפורש כ"אספקה בלבד" ,מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו שבאתר
הבנייה .מחיר "אס פקה" יכלול רכישה ,הובלה ,אחסנה ,הוצאות ישירות ועקיפות הכרוכות בפעולות
אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד.
פריטים המסומנים במפורש כ"הרכבה בלבד" ,מכוונים להתקנה והרכבה מושלמת ע"י הקבלן
(כשהאספקה עד למחסנו של הקבלן מבוצעת ע"י אחרים או נמדדת כסעיף נפרד ברשימת הכמויות).
מחיר "הרכבה" יכלול את כל הטפול בפריט ממחסן הקבלן באתר ועד להבאת הפריט למצב פעולה
תקין ובטוח ,על כל ההוצאות הכרוכות בכך והרווח הקבלני על פעולות אלה (בלבד).
 )1המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של "אספקה
בלבד" .כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי מחיר ההרכבה כל
עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכים בהרכבה.
 )2מודגש בזאת כי המילה "בלבד" חייבת להיות מצורפת כאשר הכוונה הנה לפעולה חלקית.
 )3במחיר הצנרת או הציוד כלולים:
 בסיסים לצנרת ולציוד. תמיכות ותליות מכל סוג שהוא וכמפורט במפרט ובפרטים בתכניות. צביעות/ציפויים/סימונים. שילוט בעבור כיוון זרימה אביזרי איטום מממ"ים  MCTאו  BSTכלולים במחירי הצנרת. במחירי יחידה כלים אטימה וטיפול בכל מעברי קירות ,משטחים כול בידודבאזורים הרלוונטיים.

 .32אופני מדידה
א.

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

ב.

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

ג.

במקרה של שוני בין הנתונים במפרט ,התכניות או כתב הכמויות הנתון הקובע הוא החמור יותר טכנית.

ד.

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

ה.

לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.

ו.

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

ז.

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

ח.

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

ט.

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

י.

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

יא.

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

יב.

הכמיות בטבלת האומדן אינם סופיות וניתנות לשינוי מעל או מתחת לאומדן המוצג  ,התשלום יהיה בהתאם
למדידות הסופיות של העבודות שבוצעו והמזמין אינו מתחייב לכמיות הרשומות באומדן.
* המזמין רשאי להוריד להוסיף או לשנות כל סעיף בכתב הכמיות והתשלום ישולם רק בעבור מה שבוצע בשטח
ולא בהתאם לכתב הכמויות

 .33בחירת קבלני המשנה

 .1מודגש כי למזמין\ למפקח נתונה זכות בלעדית לאשר (או לא לאשר) קבלני משנה,לפי רשימה שיגיש הקבלן הראשי לאישור המזמין\המפקח.
 כל קבלני המשנה יוגשו לאישור המזמין ,קבלני המשנה האחרים יוגשו לאישורהמפקח.
.2 -הליך אישור קבלן מישנה :

א.

כל קבלני המשנה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:
קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע עבודות
)2
בהיקף אותו מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם

מקצועות החייבים ברישום.
)1

נסיון של לפחות  5שנים ,בעבודות זהות או דומות לעבודות אותן מבקש
הקבלן לבצע באמצעותם.

ב.

רשימת קבלני המש נה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן,
לגבי כל קבלן משנה בנפרד:
פרופיל חברה.
שמות פרוייקטים שביצע הקבלן ,אשר זהים בהיקפם ובמורכבותם לעבודה
המפורטת במכרז זה.
לגבי פרוייקטים אלה ,יש לציין את שם המתכנן ,שנת התכנון והביצוע ,שם
האחראי הראשי לאחזקה (בצרוף מספר טלפון) ,ולצרף המלצות כתובות
מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתיפקוד המערכות בפרוייקטים אלה.

)3

שאר קבלני המשנה שאינם קבלני מערכות יוגשו לאישור המפקח.

)4

לפני אישור קבלן משנה ,המזמין/המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש
עם קבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן ,על מנת להתרשם מהנסיון
והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.
יצויין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסויים בתנאי הסף המפורטים
לעיל ,מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין/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 בפרוייקט זה ,שייבחר לפי
ההליך המצויין לעיל.
מובהר בזאת כי אם בתוך חודש מיום קבלת צו התחלת עבודה ,לא יוגש
לאישור המפקח קבלן מישנה שעומד לדעתו הבלעדית בכל תנאי הסף
הנ"ל ,יוכל המזמין לבצע התקשרות עם קבלן מישנה אחר ,לבחירתו
הבלעדית של המזמין .במקרה זה ,הקבלן הנ"ל יהיה קבלן מטעם המזמין
בתוך שטח העבודה ,וכל עלויות העסקתו ועלויות ביצוע עבודתו יופחתו מדי
חודש מן החשבונות השוטפים של הקבלן הזוכה במכרז זה ,בתוספת 15%
הוצאות משרדיות.
מודגש כי על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה על כל האמור
בו  ,שכן המפקח יקפיד לבצע באופן דקדקני את הליך אישור קבלני
המשנה ,כמפורט לעיל.

 .34התקשרות עם מעבדה מאושרת (כדוגמת "מכון התקנים") לבדיקות איכות ביצוע עבודה
ובדיקות איכות ואיפיון חומרים :כל הבדיקות שנדרשות עפ"י החוק ,ובדיקות כל שהן שיידרשו ע"י
הפיקוח ,ייכללו במחירי סעיפי העבודה הנקובים בכתב הכמויות ,ולא ישולם לקבלן כל תוספת שהיא בגין
ביצוען .כל הבדיקות התקניות כלולות במחירי היחידה ולא תשולם תוספת כל שהיא לבצועם.

 .35שטיפת קוי מים חמים חוזרים במערכת
לאחר סיום העבודה ולפני הפעלת המתקנים ולפני התחברויות למערכות קיימות ,יבצע הקבלן שטיפת
קוים וחיטוי .השטיפה תעשה על-מנת להוציא שיירי לכלוך מהמערכת .השטיפה תעשה בתוך הצינורות
בלבד וכל השסתומים והאביזרים יעקפו.
השטיפה תבוצע על ידי חברה מאושרת ובעלת ידע וניסיון בכך.
בתום ביצוע השטיפה והחיטוי הקבלן יספק אישור ממעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י משרד הבריאות לטיב
המים ולקבלן לא יינתן אפשרות של חיבור הקו החדש לקיים לפני הצגת אישורים אלו.
למען הסקר ספק השטיפה והחיטוי יבוצעו על פי הנחיות משרד הביאות .לא תינתן תוספת תשלום בעבור
הכנות נדרשות בעבור ביצוע שטיפה וחיטוי הקו ומחיר היח' יכלול את כל ההכנות הנדרשות לביצוע
הבדיקה.

שטיפת צנרת
לאחר ההרכבה תישטף הצנרת באופן יסודי להוצאת כל הלכלוך בכמות ובמהירות מים הנדרשת ע"י
 NFPAובכל מקרה לא תקטן מ 3 -מטר/שנייה .הקבלן אחראי לחיבור המים לצורך השטיפה ולניקוזם אל
מחוץ לאזור ההתקנה למערכות ניקוז הסביבה.

 .36בדוד תרמי
צנרת מים החמים ,תבודד לכל אורכה.
בידוד הצנרת יכלול אביזרים וברזים אשר יורכבו ולא תינתן תוספת כלשהיא בעבור בידודם.
התקנת בידוד תבוצע רק לאחר בדיקת המערכת המיועדת ואישור תקינותה .לא תבוצע התקנת בדוד בתנאי
רטיבות מכל סוג שהוא .כל חמר בידוד ,מותקן או שאינו מותקן ,שנגעה בו רטיבות ,יפסל לשימוש.

 .37צנרת מים חמים לצריכה
אספקה והתקנת צנרת מים חמים בקוטר  63מ"מ מסוג פולירול Green pipi
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מעלות ומתאימה למי צריכה ,כולל כיסוי הצנרת בשרוול בידוד וידופלקס  25מ"מ  ,השרוול ילופף בסרט פלסטי מתאים
ויכלול עטיפה בפח מגלוון בצבע לבן בעובי  8מ"מ  ,גוון יבחר ע"פ נוהל משרד הבריאות.
חפיפת החיבורים בין הפחים תהיה  3ס"מ .כוון חיבורי האורך בין הפחים יעשה באופן שלא יאפשר חדירת מים לבידוד.

 .38משאבת סחרור
אספקה והתקנת משאבת סחרור תוצרת  LOWARA XLNעבור מים חמים סניטרים
דגם  ecocirc XLPlus N50-120Fמנירוסטה.
מנוע חד פאזי עם רוטור טבול בעל נצילות גבוהה הפועל במספר מהירויות קבועות או במהירות משתנה על
פרמטרים שונים הניתנים לקביעה באופן ידני או בשליטה מרחוק .הפרמטרים האפשריים הינם :לחץ קבוע
 ,הפרש לחצים קבוע  ,טמפרטורה קבועה או הפרש טמפרטורה קבועה וגם פרוטוקול תקשורת עבור מערכת
בקרת מבנים דרך תקשורת  wifiבאמצעות מחשב או סמרטפון.
כמו כן קיים מצב לילה שבו המשאבה מפחיתה את צריכת האנרגיה למינימום כאשר מערכת ההסקה
איננה פועלת .המשאבה מופעלת באמצעות מערכת בקרה אלקטרונית עם לוח תצוגה וארבעה מקשים וכן
כוללת הגנה פנימית כנגד עבודה בחוסר מים .תחומי טמפרטורה  -10עד  110מעלות צלזיוס.

 .39בידוד אביזרי צנרת
בידוד אביזרים כגון אוגנים ,שסתומים וכו' יעשה בדומה לאמור לגבי בידוד הצנרת ,אך קטעי הבידוד יהיו
גזורים ומותאמים לאביזר המבודד.
הבידוד במתלים יהיה מחומר בידוד קשיח אשר אינו נמעך על-ידי משקל הצינור .לקבלן לא תינתן תוספת
כלשהיא בעבור תוספת זו.

 .40ספחים לצנרת פולירול
לקבלן לא תינתן תוספת בעבור הרכבת אביזרים משלימים לצנרת פולירול  PPR Green pipiכגון :
מסעף לריתוך  ,פקק סופי  ,קטע מעבר ( אומגה )  ,מצמד לריתוך פולירול  ,מצמד מצרה לריתוך  ,רוכב
לריתוך  ,ברך לריתוך הברגה לנקודת מים עם משטח ריסון – תבריג פנימי  ,ברך לריתוך הברגה לנקודת
מים – תבריג חיצוני  ,ברך לריתוך הברגה לנקודת מים  -תבריג פנימי  ,מסעף לריתוך הברגה – תבריג
פנימי  ,מסעף לריתוך הברגה  -תבריג חיצוני  ,מתאם לריתוך הברגה עגול – תבריג פנימי  ,מתאם לריתוך
הברגה עגול – תבריג חצוני  ,מתאם לריתוך הברגה משושה – תבריג פנימי  ,מתאם לריתוך הברגה משושה
– תבריג חיצוני או כל אביזר כזה או אחר .מחיר היחידה יהיה ע"פ אורך צנרת בלבד לפי סעיף  1.1בכתב
כמיות.

 .41תליות ותמיכות צנרת
מרחקי וצורת תמיכת הצנרת תהייה ע"פ הוראות יצרן של סוג הצנרת  ,יעשה שימוש בתמיכות תוצרת
" "ROCOהכוללות חובק דגם  A05למים חמים.
מהלכי צנרת משותפת יתמכו כנ"ל לרבות מוביל משותף דגם ( F20לרבות אביזרי לוואי מקוריים ,שלות,
ברגים וכדומה) .לחילופין מאושרות תמיכות שוות ערך תוצרת  MVPROאו . HYDRA
סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג המערכת או הצינור הנתמך וכמפורט במפרט .במידה ויהיה צורך תהיה
התמיכה (כגון לצנרת פלסטית) תמיכה רצופה .נקודות קבע ,מחברי התפשטות ,תליות גמישות וכדומה
יותקנו לפי סוג המערכת הצנרת הנדונה.
כל התמיכות והאביזרים יהיו מגולוונים ,לרבות בידוד מקורי להפרדה בין התמיכה לצינור .לכול
האלמנטים יבוצע התליה בצורה שיעמוד בדרישות משרד הבריאות והתקנים לרעידות אדמה.
התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למניעת החלקה והעברת רעש ולהפרדה בין המתלה
לצינור .מתלים לצנרת חמה מבודדת יכללו תושבת כפולה להתקנת אוכף עץ או אלמנט קשיח אחר למניעת
פגיעה בבידוד.
כל הצנרת האופקית תהיה תלויה ונתמכת מן התקרה או על הגג ע"י אביזרי תליה ותמיכה מגולבנים.
אביזריה תליה והתמיכה יקבעו במרחקים אשר יבטיחו קשיחות מספקת וימנעו שקיעות הבדוד עקב
העומס ,ויחד עם זאת יאפשרו התפשטות והתכווצות של המערכת ובהתאם למפרט.
כל פסי התליה הצמודים לתקרות חלל המבנה ,בחדרי המכונות ,על הגג ובמבנים יהיו פסי "יוניסטרט"
מקוריים ,דגם  P - 2000או  P - 0000כמצוין.
כל מתלי הצנורות הרחוקים מפסי התליה יהיו מתלי "קלביס" מגולבנים,
בקוטר הצינור  +הבידוד .צנרת הצמודה לפסי התליה תתמך ותחוזק עם חבקי
צנרת של "יוניסטרט".
כל האומים יהיו אומי "יוניסטרט" עם הברגה "מטרית" ומתאימים לקוטר
מוט התליה הנדרש .פסי "יוניסטרט" חתוכים ,יצבעו בקצוות בעזרת צבע גלוון קר.צנרת אשר תתמך
מפרופיל משותף תקבל תושבת תחתונה וחבק עליון לכל צינור  ,ולכל תמיכה .אישור לתיכה זו ינתן מראש
ובכתב מהמפקח.
מרחקי תמיכות -
סוג צנרת
 PPRפלסטיק
פולירול

א.
ב.

קוטר (")
63

מרחק תמיכה מ'
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בכל מקרה של מהלכי צנרת מעורבים ייתמכו הצינורות לפי מרחק התמיכה הקצר ביותר
הנדרש.
הנחה אופקית  :חביקה לפי המרחקים בטבלה .העיגון יהיה ליסוד בטון.

כל מתלי הצנרת יהיו כמפורט בסעיפי המוקדמות של המפרט וכמתואר בפרטים.
התליות יסופקו עם אטם גומי מחורץ למניעת החלקה והעברת רעש ולהפרדה בין המתלה לצינור.
מתלים לצנרת חמה מבודדת יכללו תושבת כפולה להתקנת אוכף עץ או אלמנט קשיח אחר למניעת פגיעה בבידוד.

 .42צביעה
כל המשטחים למיניהם כולל :ברזל ,אלומיניום ,אלמנטי קונסטרוקציה ,תמיכות ,מתלים ,פחי פלדה וכו' -
ינוקו ויצבעו ע"י קבלן המערכות ,כמתואר להלן:
הכנת שטח:
א .ברזל ופלדה בלתי מגולוונת:
אלמנטים עשויים פחי פלדה בעובי של פחות מ 1.5 -מ"מ ,פרופילי קונסטרוקציה ,צינורות וכו'
ינוקו היטב על ידי ריסוס חול (.)SAND BLASTING
ב .אלומיניום ,פלדה מגולוונת ונחושת:
ינוקו היטב משמנים באמצעות טרפנטין מינרלי ,אלמנטים מפלדה מגולוונת יצבעו ב"ווש פרימר"
או צבע יסוד מאושר למגולוון.

צביעה:
ג .צביעת צנרת:
צינורות פלדה מכל הסוגים המותקנים סמויים במילוי מתחת לרצפות או בחריצים בקירות יצבעו
בשתי שכבות לכה ביטומנית .צינורות פלדה בלתי מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשתי
שכבות צבע יסוד ,כגון מיניום ובשתי שכבות צבע עליון.
צינורות מגולוונים גלויים ובלתי מבודדים יצבעו בשכבת צבע יסוד כאמור בסעיף הכנת השטח
ושתי שכבות צבע גמר עליון.
צינורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפני בידודם.
צינורות פי.וי.סי ,.יציקה ופוליאתילן יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד "איתן" וצבע גמר עליון.
הצבעים יהיו מתוצרת "טמבור" או שווה ערך מאושר.
עם גמר העבודה יתוקנו כל הפגמים אשר נגרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה בצבע
מתאים ,ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת הנ"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר מאושר.
גוון כל הצבעים העליונים יהיו לפי החלטת ואישור המפקח וסטנדרט ביה"ח וכלולים במחיר
הצנרת.
במידה ולא תהיה הנ חיה מפורשת מביה"ח לגוון ,יהיה הגוון בהתאם להנחיות משרד הבריאות
(.)L-70

 .43צנרת פלדה
הצנרת עד קוטר " 4וכולל ,תהיה מגולוונת סקדיול  40לפי  .ASTM-A-120חיבורים עד קוטר " 2יבוצעו
בהברגה ללא תפר .מחיר היחידה יכלול אביזרי תלייה כדוגמת תוצרת " "TOLCOאו שווה ערך מאושר
ובכל מקרה יוגשו אביזרי התלייה לאישור המפקח לפני הביצוע.

 .44הנחיות כלליות
א.

ב.

ג.

ד.

ה.
ו.

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצנרת באותה רשת .יש להימנע
לחלוטין מעירוב חומרים (בעקר מתכות) ,אלא אם נדרש הדבר במפורש .יש להשתמש
בספחים מוכנים מראש המיוצרים ע"י יצרן מ וכר .הכנת ספחים באתר תורשה רק
במקרים חריגים ,באשור מראש של המפקח.
חדירות דרך חלקי מבנה תבוצענה באמצעות שרוולים או פתחים מוכנים מראש.
השרוולים יהיו מפלדה (צינורות) ,מצופים מראש (לפני ההתקנה) מבפנים ומבחוץ
בפרוזין  +מיניום סינתטי  +צבע שמן סופי (או צפוי בטומני בהתקנה תת -קרקעית).
הצפויים יבוצעו בשתי שכבות כל אחד .השרוולים יבלטו כ -2ס"מ מכל צד של אלמנט
הבנייה במצבו הסופי (כולל צפוי האלמנט כגון טיח) .פתחים מוכנים מראש יוכנו
באלמנט הבנייה בזמן ביצועו .הפתחים יצוידו במסגרות עץ בעובי  2ס"מ ובאורך זהה
לשרוולים (כולל ההבלטה של  2ס"מ).
חדירות דרך קירות חוץ של מבנים ו/או דרך קירות ממקי"ם יצוידו באטימה
משוכללת נגד חדירת מים ורטיבות ,ע"י אוטמים דוגמת (.SEAL-LINKספק
אל.בי.אל בע"מ טל .)03-5278029 .התקנת איטומים אלו יעשו לפי הנחיות היצרן
ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן מותאם למידת הצינור המתוכננת וכן
שרשרת אטימה .במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציקה יבוצע קידוח ממוכן בבטון
המותקן ביציקת הקיר לפי הנחיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר.
רשתות הצנרת תכלולנה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג ,ולפי גוון
התואם לזה הנהוג בביה"ח כיום ללא תוספת מחיר ,כולל צפויים חרושתיים או
מבוצעים באתר וכולל תיקון צפויים במקומות שנפגעו בעת ההתקנה .צפויים
מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות אלא אם נדרש אחרת במפורש.
כל רשתות הצנרת תחויבנה בבדיקות לחץ במצב מותקן .צנרת אספקות תעמוד
בבדיקה בלחץ של פי  1.5מלחץ העבודה למשך  48שעות.
פתיחת כל הפתחים או החציבה או הקידוח
ותיקונים סביב השרוולים יבוצעו ע"י קבלן והם כלולים
במחירי הצנרת.

