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  רשות שדות התעופה בישראל
  חטיבת הנדסה

  
  
  
  
  
  
  

  נמל התעופה בן גוריון 

   2ומס'  1ת כח מס' ותחנ 

  לצרכני החשמל UPSת גיבוי ומערכ
  
  
  
  
  
  

  1מסמך ג' 

  
  תנאים כלליים מיוחדים
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  רשות שדות התעופה בישראל

  חטיבת הנדסה

  2ומס'  1תח"כ מס'  –נמל התעופה בן גוריון 

  לצרכני החשמל UPSת גיבוי ומערכ

  

  1מסמך ג' 

  תנאים כלליים מיוחדים

  

  

  מוקדמות  -   00פרק 

  

  תיאור המצב הקיים 00.01

  מוגדרות חיוניות. 2ומס'  1תחנות כח מס' 

  התחנות הנ"ל מזינות צרכני מתח נמוך חיוניים.

לוחות החשמל החיוניים מוזנים בתוך התחנה מלוחות מתח נמוך ראשיים וכן 

ראה תרשימים חד  –כולל מערכת חילוף אספקות אוטומטית  ".S.B"גנרטור  - דיזלמ

   קוויים של התחנות.

  

  תיאור העבודה של מכרז/חוזה זה  00.02

בנתב"ג באופן  2-ו 1מס' ת כח ותחנ שדרוגשל  וביצוע תכנוןמכרז זה כולל 

פסק שתיתן גיבוי והגנה על צרכנים  - מערכת אל בכל אחת מהםשתותקן 

  חיוניים בפני הפרעות והפסקות מתח קצרות. 

קיים אשר יפורק ויוחלף  ".S.B"גנרטור  -דיזלפסק תבוא במקום -מערכת האל

  ת."גנרטור חרום אשר יסופק ע"י רש -דיזלבמסגרת מכרז זה ב

מחדר החשמל גנרטור שיותקן בחדר החשמל במקום המפורק, יופרד  -דיזלה

באמצעות מחיצות ודלתות מבודדות רעש וחום תוך שמירה על צורכי איוורור 

  יצרן הד.ג..איוורור של דרישות בהתאם להד.ג. מהקירות החיצוניים 

ראשי והיא עצמה תוזן מלוח חיוני פסק תזין פס אחד של לוח מ.נ. -מערכת האל

קוו"א ומצד  1000אי שנ ללוח של אוטומטי אשר יחובר מצד אחד חילוף אספקות

  .אשר יותקן בתחנהקוו"א  1000 . שני לד.ג
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תכולת העבודה במסגרת מכרז זה כוללת לימוד המצב הקיים, תכנון מפורט, אספקה, 

התקנה, אינטגרציה והפעלה של כל הציוד הדרוש תוך ידיעה שכל הציוד יסופק ע"י 

אחת התקנה בתחנות. (מערכות ד.ג. חרום עבור  2הקבלן (הזוכה) ורש"ת תספק רק 

  מהן תפורק ע"י הקבלן מאתר אחר בנתב"ג במסגרת מכרז זה).

במקום שיש התייחסות לעבודה או ציוד בתחנה אחת, מובהר כי הנ"ל נדרש גם 

    אחרת.  במפורשבתחנה השנייה אלא אם מצוין 

  

) בנתב"ג והן כוללות בין 2+1העבודות של מכרז/חוזה זה מתייחסות לשתי תח"כ (

  :את העבודות הבאות היתר

           

ובכלל זה ביצוע מדידות ,הכנת דוחות  2-ו 1בתח"כ  לימוד המערכת הקיימת 2.1

, לימוד מערכת הגנרציה  של הצרכנים פרופיל העמסה והרמוניות עדכניים

 הפיקוד והסינכרון הקיימת וכד' .

 שיפורקו. .S.Bגנרטורים שיותקנו במקום ד.ג. - לימוד מערכות הדיזל 2.2

קונספטואלי ותכנון מפורט של מע' החשמל, הפיקוד והבקרה הנוגעים תכנון  2.3

 לשדרוג הנדרש.

של השינויים והתוספות הדרושים במבנה והתאמתו  תאזרחיוהנדסה תכנון  2.4

 לציוד הייעודי החדש לרבות בדיקה ותכנון יסודות לד.ג. שיותקן במקום הקיים

נרטור, קירות פתחים לרדיאטור , אוורור טבעי ואוורור מאולץ לחדר ג

 ומחיצות הפרדה.

קיימות והעברתן לרש"ת בשטח  630KVA S.Bגנרטורים -פירוק מערכות דיזל 2.5

נתב"ג בצורה תקינה לשימוש חוזר.הפירוק יבוצע למכלולים גדולים/שלמים 

 ככל הניתן.

  הפירוק יכלול בין היתר:

 ניתוק והוצאה של כבלי הכח, הפיקוד והבקרה היעודיים למערכת. -

 הדלק והצנרת. /ימיכלפירוק  -

 ההזנה. יוכבל וצנרת לרבות מנוע פירוק הרדיאטור -

למערכת שאינם מותקנים ע"ג יחידות  םייעודייפירוק ציוד ולוחות  -

 הד.ג..

 .וכד' גלגל תנופה, לרבות מנוע, מצמד  M-Gד.ג. -פירוק סט ה -
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 הובלת הציוד לאתר אחסון בנתב"ג. -

גנרטורים -, דיזל UPSת ולהתקנת מערכ יםעבודות אזרחיות והכנת המבנ 2.6

 ובכלל זה: חרום, לוחות חשמל פיקוד ובקרה, תוואי כבלים, אוורור וכד'

 מרצפת חדר החשמל. מיותרים הסרת יסודות/הגבהות/בסיסים בולטים -

  מאצרות ו/או התאמתם לציוד החדש.הסרת  -

לגנרטור חרום  .S.Bבדיקה, שינוי, הוספה והתאמה של יסוד הד.ג.  -

(1000KVA) .שיותקן במקומו 

חדר החשמל השונים שבבחלקים מילוי , יציקה , ישור והחלקת הרצפה  -

ולמצברים שלהם וכן ללוחות החשמל  UPS -ובמיוחד המקום המיועד ל

  החדשים.

כתוצאה מפירוק ( מיותרים במבנה בניה, ציפוי, אטימה וצבע של פתחים -

 )ד.ג. ומערכותיו - ה

הנדרשים מדרישות  ו/או שינויים בקיימים , לאוורור הכנת פתחים חדשים -

 )  רדיאטור(אוורור טבעי ואוורור מאולץ,ההתקנה של הד.ג. החדשים.

 הקמת קירות/מחיצות ליצירת חדר גנרטור נפרד , טרמית ואקוסטית. -

פירוק אריחי חרסינה/קרמיקה מקיר (מקביל לגנרטור) לכל אורכו וביצוע  -

 תיקוני טיח 

ת וחיצונית של הדלתות, החלונות ופתחי האוורור תיקונים וצביעה פנימי -

 שיותקנו/יתוקנו בחדר.המתכתיים 

. (כולל  צביעה פנימית כללית של קירות החדר והתקרהונים כלליים וקתי -

 חדר גנרטור)

 פתחים החדשים.צבע חיצוני בותיקוני טיח  -

 

החדשים והמצברים   UPS - ה לאזורמיזו"א  יחידותאספקה והתקנה של  ,תכנון 2.7

 שלהם.

כל אחת כולל שני  900KVAבהספק  UPSת ומערכשתי אספקה והתקנה של  2.8

כל תכולת העבודה המוגדרת עפ"י המפרט המיוחד בנקים של מצברים לרבות 

 .1- שבנספח ו'



- 5  -  

   PTS3-2– 1ג'

כ"א (באספקת רש"ת , כאשר   1000KVAגנרטורים חרום -התקנה של שני דיזל 2.9

 אחד מהם יפורק מתחנה אחרת ) 

אספקה והתקנה של לוחות מ.נ. לצורך ביצוע מערכת החשמל עפ"י תוכנית חד קווית  2.10

חדשה מאושרת ע"י רשת (הכנת תוכנית חד קווית ע"י הקבלן אשר תוגש בשלבים 

 מוקדמים של הפרוייקט).

יתוכננו ויסופקו אשר נשלפים   (ACB)מפסיקי זרם באויר הלוחות יכללו 

  לפחות עבור הפונקציות הבאות:

 . MDP#1A (MDP#2A) סיק הזנה למערכת מלוחמפ -

 גנרטור חרום.-מפסיק הזנה למערכת מדיזל -

 .EPD#1A (EPD#2A)מפסיק הזנה ללוח צרכנים חיוניים  -

והעברה  רום וחברת חשמלגנרטור ח-אספקה והתקנה של מערכת העברה בין דיזל 2.11

 "ניסוי".-"אוטומטי"-בשלושה מודים של עבודה "ידני"שקטה לצרכנים,

אספקה , העתקה והתקנה של כבלי כח חשמל, פיקוד,מכשור ובקרה, קיימים  2.12

וחדשים, בין כל המערכות והלוחות החדשים והקיימים. הקבלן יקח בחשבון כי 

כבלים קיימים בין מערכות ולוחות בתוך מתחם חדר החשמל הנדרשים לשימוש 

ארכה ע"י חוזר ואשר ימצאו קצרים, יש להחליפם בכבלים חדשים (לא תאושר ה

 מופות).

 .ואיפוס ביצוע והשלמת מערכת הארקה 2.13

 .ומדי טמפרטורה בחדר החשמל ובחדר גנרטור אספקה והתקנה של גלאי מימן 2.14

חיבור סיגנלים , סטטוס והתראות מהמערכת החדשה למערכת הבקרה  2.15

 .UPS - וכן תקשורת ל)  PLCהקיימת (

 אינטגרציה בין כל המערכות. 2.16

 של המערכות. ביצוע הפעלה והכנסה לעבודה 2.17

ביצוע בדיקות לאחר התקנה ובכלל זה בדיקות קבלה והוכחת ביצועים  2.18

 (נצילות, העמסה, הרמוניות וכד').

 ביצוע הדרכה למפעילים ולאנשי אחזקה של רש"ת. 2.19
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 דוקומנטציה וספר המתקן בשלושה עותקים + מדיה מגנטית. 2.20

   שרות בתקופת האחריות ולאחריה. 2.21

 מאושר לאישור מתקן החשמל.הזמנת בדיקה של בודק מוסמך  2.22

  

  עבודותאתר ה  00.03

  

שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך א.

  עבודתו באזורים מסוימים.

  הקבלן מתחייב לניקיון יומי של אזורי העבודה מפסולת ומאבק.  ב.

שטח אוויר  על הקבלן להביא בחשבון את בצוע העבודות בתנאים מיוחדים של  .ג

  פעיל ומבצעי.

כל הפסקת הזנה לצרכנים או ביצוע ניתוק מקור ההזנה, יבוצע רק בהתאם לאישור   .ד

  בכתב של המזמין ביום ביצוע העבודה.

  העבודות יבוצעו בתוך מתקן קיים.  .ה

  לא ניתן להפריע לפעולה התקינה של המערכות הפועלות במתקן הקיים.  .ו

לתבוע כל תשלום נוסף, עבור עבודה בימים ובשעות לא הקבלן לא יהיה רשאי   .ז

, כולל מועדים ולילות, במידה וזה יידרש כדי להבטיח עבודה סדירה של ותשגרתי

  הנמל ו/או לעמוד בלוח הזמנים.

כמו כן הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף עבור המקרים בהם יתבקש   .ח

  או בלילה.להפסיק את העבודה ולהמשיכה בזמן אחר ו/

  

 תקופת הביצוע  00.04

  

צו התאם לבוחוזה כי העל הקבלן לסיים את כל העבודה בהתאם למוגדר במסמ

  התחלת עבודה ובכפיפות ללו"ז שיקבע ע"י המפקח.

מודגש בזאת, כי עמידה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו/או חלקי (שלבי) 

עיקרי החוזה ועל הקבלן העבודה באם פורטו במסמכי מכרז/חוזה זה, הינו אחד מ

יהיה לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למלא דרישה זו בהתאם למפורט 

  במסמכי החוזה.
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  ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע  00.05

  

על הקבלן לקחת בחשבון כי את העבודה יבצע בשלבים שיתואמו מראש עם 

כולו על מנע מהפרעות מיותרות, ולאפשר המשך ביצוע הפרויקט יהמפקח כדי לה

  פי סדרי העדיפות של הרשות.

המפקח יהיה רשאי לשנות את סדרי העבודה שנקבעו ותואמו מראש אם סדרי   

  העדיפויות של הנמל ידרשו זאת.

האמור לעיל לא יזכה את הקבלן בתוספת כלשהיא ולא ישמש עילה להגדלת   

  תקופת הביצוע.

  

  שעות העבודה  00.06

 

המקובלות, היה ויידרש לעבוד בשעות חריגות העבודה תבוצע בשעות העבודה  א.

ו/או מפוצלות, לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף גם אם כדי 

למלא את הוראות לוח הזמנים יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר משמרת אחת של 

  פועלים ליום.

לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש  ב.

יק את העבודה למספר שעות במשך היום ו/או לעבוד בשעות חריגות ו/או להפס

 מפוצלות בגלל פעילות בנמל התעופה ו/או מסיבה אחרת עליה יחליט המפקח.

  פסיקת המנהל בנושא הנ"ל הינה קובעת וסופית. ג.

  

  תכניות למכרז ולביצוע  00.07

 

  לבד ומסומנות "למכרז". הן תכניות למכרז באם למסמכי המכרז מצורפות תוכניות,  א.

ביצוע", יגיש הקבלן תוכניות לאישור המזמין לפני ביצוע - הואיל והמכרז הינו "תכנון  

. תוכניות אלה הן יסומנו ו/או יישאו את החותמת "לביצוע" לאחר אישורןורק 

ל בהתאם לתכנון המבוסס על הציוד כעשויות להיות שונות מהתוכניות למכרז, ה

  והאחרות של המכרז. תהפונקציונאליופ"י הדרישות שיאושר ושיותקן וע

לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצויי או שינוי במחירי היחידה עקב  ב.

עדכונים לפי החלטת המנהל. המנהל שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות 

  מאלה אשר הוצגו במכרז.
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ידי המפקח חתומות - לקבלן עללצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו  ג.

ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק 

 והאחריות יחולו על הקבלן.

  

 החזרת התכניות ו/או המסמכים  00.08

  

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות התכניות והמסמכים ולהחזיר את כל התכניות 

  למכרז.ו/או המסמכים למזמין עם הגשת הצעתו 

  

 תכניות ומסמכים  00.09

 

 ידי הרשות ללא תשלום. כל- העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על 3  א.

העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה יחזיר 

ידי הרשות (המזמין) - הקבלן למזמין את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו על

  ידי אדם אחר.-ותן בעצמו, או שהוכנו עלובין שהכין א

ידי הקבלן במקום המבנה. -העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ב.

האדריכל ו/או מהנדסים יועצים והמפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית 

  זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם.

תמצאות קלה בכל התכניות הקבלן ינהל תיקיה מסודרת שתאפשר גישה נוחה וה ג.

ואשר תעמוד לרשות האדריכל ו/או מהנדסים, היועצים ו/או המפקח. על הקבלן 

להחזיק את התוכניות במצב מעודכן בהתאם להוראות ושינויים שיינתנו תוך כדי 

מהלך העבודה. הקבלן ינהל רישום מעודכן של זמני קבלת התכניות עם ציון שם 

יך קבלת התכנית. נוסף לנ"ל עליו להדביק את התכנית, אינדקס השינוי ותאר

התכניות המשמשות לביצוע המבנה על לוחות מזוניט או דיקט ולכסותם 

בפוליאתילן שקוף ולהחליפם בתכניות ברורות במקרה של התבלות. יש לוודא כי 

  לביצוע משמשות התכניות העדכניות בלבד.

  

  סתירות במסמכים  00.10

 

אמה בין המסמכים השונים המהווים את החוזה ו/או הקבלן יבדוק אם ישנה הת א.

בין מסמך ממסמכי החוזה ובין הנתונים המעשיים במקום העבודה. בכל מקרה של 

חייב הוא להודיע על  - שעל הקבלן לגלות במסגרת בדיקתו  -סתירה או אי התאמה 

  כך מיד למנהל ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המנהל.
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ל סתירה בין הוראה של מסמכי החוזה, יפסוק המפקח לאחר בכל מקרה ש  ב.

התייעצות עם המהנדסים היועצים לפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזו 

  מההוראות תחייבנה את הצדדים לחוזה.

יה המיוחד של העבודה, יתכנו פריטי יתשומת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופ  ג.

פרטים ו/או בהוראות ביצוע ביומן אורם יבוא ברשימות ובמיביצוע שונים שת

העבודה מבלי שינתן להם ביטוי גרפי בתכניות, ויהיו שונים מפרטים המפורטים 

  בתכניות מצורפות.

לפיכך ימציאו המתכננים לקבלן באמצעות המפקח מזמן לזמן תוך כדי ביצוע 

 המבנה, לפי שיקול דעתם, הוראות, עדכונים, לרבות תכניות לפירוט והסברת ביצוע

  המבנה. הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.

במקרה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סעיף זה או לא גילה   ד.

-התאמה שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על-סתירה או אי

התאמה שבמסמך כלשהו, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות -פי טעות או אי

מעוות. המפקח יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או שיידרשו לתיקון ה

  לסתירה כאמור לעיל.

  

  עדיפויות בין מסמכים  00.11

  

בפרק מוקדמות במפרט הכללי, במקרה של סתירה  007מבלי לפגוע באמור בסעיף 

בין התוכניות, המפרט וכתב הכמויות, סדר העדיפויות לצורכי ביצוע לתשלום 

ביותר לדעת המנהל; לשם הבהרה, אם בתכניות  ייקבע לפי הדרישה המחמירה

מופיעות דרישות מחמירות יותר מהמתואר לגבי אותו סעיף במפרט ובכתב 

הכמויות, הן יבוצעו כמפורט בתכניות, והתשלום עבור אותן עבודות ישולם כפי 

שנקב הקבלן בהצעתו בכתב הכמויות. ז"א לא תשולם כל תוספת שהיא בגין 

  מה.התא-הסתירה ו/או אי

  

לשם מניעת ספקות, מוצהר ומודגש בזאת במפורש כי מקום שהמפרטים ו/או 

התוכניות המצורפות למסמכי המכרז, מפרטים את סוגם ו/או טיבם ו/או אופיים 

המדויק של סעיפים בכתב הכמויות, חזקה על הקבלן כי המחיר שנקב בכתב 

  הכמויות מתייחס לסעיף כפי שפורט במפרטים ו/או בתכניות.
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 נציגי הקבלן  00.12

  

הקבלן יעסיק מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של 

שנים בסוג העבודות המבוצעות  10שנים לפחות ומנהל עבודה בעל ניסיון של  10

לפי חוזה זה והמורשה מטעם משרד העבודה. מינוי המהנדס ומנהל העבודה טעון 

  אישור מוקדם של הרשות. 

  

  העבודה יהיה באתר בכל שעות העבודה במשך כל תקופת הביצוע .  מנהל

הקבלן יגיש שם של מנהל עבודה לאישור רק לאחר קבלת אישור המפקח המחוזי 

של משרד העבודה המאשר את הסמכתו של המנהל הנ"ל לבצוע העבודה נשוא 

  מכרז/חוזה זה.

  

רשיון תקף של מנהל העבודה הראשי לעבודות החשמל באתר יהיה חשמלאי בעל 

  "חשמלאי ראשי" לפחות ויהיה כפוף להנחיות ובקורת מהנדס חשמל.

  

    

  תיאום ועדיפות בביצוע העבודה  00.13

  

בנוסף על האמור בחוזה והאמור בפרק מוקדמות במפרט הכללי, מתחייב הקבלן   א.

לבצע את העבודה תוך תיאום, מתן שירות ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים 

  .לרבות קבלנים נוספים, נציגי הרשות וכו', כפי שיורה המפקחבדבר, 

  

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע במקביל וכי המפקח רשאי לקבוע סדר   .ב

לפי ראות עיניו. הביצוע לפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת  עדיפויות

  תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת הביצוע.

  

בחשבון כי העבודה תבוצע בסמוך ובמקביל לעבודת קבלנים  על הקבלן לקחת ג.

ידי הרשות. עובדה זו לא תזכה את הקבלן - אחרים אשר נבחרו ו/או ייבחרו על

  בתוספת תשלום ולא תשמש עילה להארכת תקופת הביצוע.
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  התארגנות בשטח  00.14

  

  כללי א.

  

לתחילת העבודה. מקום ההתארגנות יקבע ע"י המפקח ו/או הנהלת הנמל סמוך   .1

  ככלל שטח ההתארגנות יהיה בתחום העבודה של הקבלן.

הקבלן חייב להגיש למפקח, תוך שבוע מצו התחלת העבודה, תכנית לארגון השטח.   .2

  תכנית זו מחייבת אך ורק את הקבלן והיא תכלול:

  שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה.   א)

  מבנים זמניים לשירותי העובדים.  ב)

  סימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, לביוב וכו'.   ג)

  משרד הקבלן והמפקח.  ד)

  כל הדרוש לביצוע וארגון מושלם של העבודה בשטח.  ה)

כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה   .3

אם להפריע את תנועתם החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב. על הקבלן לת

מראש מיקום העמדת כלים שונים, מנופים וכו', לרבות דרכי גישה ופריקה ולקבל 

  את אישורו של המפקח.

על הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות המפקח בכל שלב של העבודה   .4

 שידרש ובכל מקרה בתום ביצוע החוזה וזאת ללא כל תשלום נוסף.

  

  גידור והפרדת שטחים  ב.

  

לצורכי בטיחות יבוצעו ויוצבו בהתאם להנחיות המפקח ויאושר גידור נייד 

  במסגרת התכנית לארגון שטחי העבודה.

עבור הגידור והעתקתו בין שלבי העבודה ופירוקו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן 

  לכלול את הוצאותיו בגין הגידור בהוצאותיו הכלליות.

  

  דרכי גישה  00.15

  

מור לעיל עליו למלא בין היתר גם את על הקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לא

  הדרישות הבאות:

לעשות מראש בחשבון את כל הסידורים לכניסת רכבי העבודה של ספקי החומרים   א.

  והעבודות השונות שישמשו אותו לביצוע העבודות.
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לדאוג לידע את כל הנהגים, אפילו לכניסה חד פעמית בנוהלי הנסיעה בתחום   ב.

  האוירי.

ת מיותרות של הרכבים ע"י קביעה בתאום עם מרכז התאום של הנמל, למנוע נסיעו  ג.

  של נתיבים מיוחדים חד משמעיים לרכבים אלה וסימונם באופן ברור בשטח.

הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט לרכבים אלה וסימונם באופן 

  ברור בשטח.

כווני הנסיעה לאתר הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט המראה 

  מסוים בציון שם הקבלן.

כל האמור בסעיף זה, כולל הדרכת הנהגים והממונים עליהם, הסימונים, התיאומים 

הנדרשים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ורואים במחיריה יחידה המופיעים בכתב 

  הכמויות ככלולות גם ביצוע עבודה אלה.

ח גישה במכונית או במשאית לאזור על הקבלן לסדר רשת דרכים פנימיות שתבטי

העבודה שלו. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה מכל סיבה 

לפני גמר העבודה עליו לקבל . שהיא. רשת הדרכים תקבע בהתיעצות עם המפקח

הוראות המפקח אם להרוס את הדרכים הללו בכללן או בחלקן או להשאירן 

  במקומן.

ישה למקומות השונים תלקח בחשבון ע"י הקבלן בתוך מחירי עלות ביצוע דרכי ג

  היחידה. לא ישולם בנפרד עבור ביצועם.

    

  הוראות בטיחות  00.16

 

הקבלן יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות, בטיחות  א.

אש ועל נהלי עבודה בטוחים ומקובלים לגבי עובדיו, קבלני משנה מטעמו 

לרבות עובדי נמל התעופה ואנשים אחרים הקשורים בעבודות הכלולות  ועובדיהם,

  בחוזה זה.

הקבלן ישא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעבודה על פי תקנות הבטיחות 

  וכן כל עדכון בהן ועל פי כל דין. 1988בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח 

ת מנהל עבודה מוסמך על הקבלן למנו 1988בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה  ב.

בגין העבודות המבוצעות במסגרת חוזה זה. הקבלן יודיע על כך במכתב רשום 

למפקח האזורי של משרד העבודה. לא תורשה העסקת מנהל עבודה ללא כתב מנוי 

  מאושר על ידי המפקח המחוזי של משרד העבודה כנדרש. 
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תר הבנייה. על הקבלן על הקבלן להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' בא  ג.

להודיע למשרד העבודה על התחלת ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה וכן יכין 

  ויתקין את השילוט המתאים והנדרש כחוק.

של  77עבודות הריסה תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה (סעיף   ד.

נעלי בטחון התקנות). על הקבלן לצייד את העובדים בעבודות הריסה בכובעי מגן, 

  של התקנות). 80ומשקפי מגן לפי הצורך (סעיף 

הקבלן יספק לעובדיו כלי עבודה תקינים ויוודא שימוש בהם (סולמות, פטישים,   ה.

איזמלים וכו'), כובעי מגן, משקפי מגן (בעבודות ריתוך, חיתוך, סיתות, שבירת בטון 

  הכל לפי הצורך. -וכו'), חגורות בטיחות (לעבודה בגובה) 

כל הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה במצב תקין. קולטי האויר, המנופים וכלי הרמה   ו.

אחרים יהיו עם תעודות בדיקה תקפות של בודקים מוסמכים. הציוד יופעל על ידי 

העובדים המוסמכים לכך, דהיינו: המנופים על ידי עגורנאים מוסמכים, 

  גה מתאימים וכו'.הטרקטורים, המלגזות וכו' על ידי בעלי רשיונות נהי

  לא יסעו אנשים בכלים אלה אלא אם סודר מושב עבורם.

הקבלן יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורים בהם יבצע עבודות הריסה או   ז.

בניה. את הדרישה לניתוק החשמל עליו להעביר באמצעות המפקח לידי מהנדס 

  כוחו.-נתב"ג או באי

ידי -מלי משלו אשר לא נבדק קודם לכן עלהקבלן לא יחבר לרשת החשמל ציוד חש  ח.

ידי -חשמלאי מוסמך. כמו כן, על הקבלן לשמור על כל ההוראות הניתנות לו על

  האחראי לחשמל בנמל התעופה או בא כוחו באמצעות המפקח.

בתחום נמל התעופה חל איסור חמור לגבי השימוש באש פתוחה כלשהי, לרבות   ט.

ה לריתוך, חיתוך, ועבודות אחרות, אלא אם עישון. הקבלן לא ישתמש באש גלוי

נדרש הדבר במפורש בתכניות ונתקבלה מראש רשות מפורשת לכך מאת המפקח 

לגבי ביצוע העבודה ואופן ביצועה. הקבלן ימסור הוראות מתאימות בנושא זה לכל 

עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם. בלי לפגוע באמור לעיל, באחריות הקבלן 

, להצמיד כבאי, לרבות ציוד נדרש, שיהיה נוכח למשך כל זמן ביצוע ועל חשבונו

  העבודות הבאות:

  חיתוך מתכות באמצעות דיסק.  )1

  ריתוך אוטוגני.  )2

  ריתוך חשמלי.  )3

  הדלקת כל מקור אש לצרכים שונים.  )4

  כל פעולה היוצרת גיצים והולכת אש.  )5
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ידי גורמי הכבאות - ונה עלידי הקבלן יהיה איש מקצוע אשר ימ-הכבאי שיועסק על

בנתב"ג. הקבלן יתאם עם מנהל יחידת הכיבוי בנתב"ג הזמנת כבאי כנדרש לפחות 

  שעות טרם ביצוע העבודה. 72

הקבלן לא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר אישור המפקח ולקבלת הוראותיו לגבי   י.

בוצעו אופי ומהלכי ביצוע החפירות. כמו כן הרשות בידי רש"ת להורות כיצד י

עבודות החפירה, היכן תונח פסולת העפר, הגובה המקסימלי של הערמת הפסולת 

  וכיו"ב.

 -הוראת יועץ הבטיחות או אחראי הבטיחות בנתב"ג גם במקרה והמפקח אינו נוכח   יא.

  תחייב את הקבלן לביצועה המיידי.

ידווח הקבלן על כך למפקח, הוראות אחראי הבטיחות ויועץ  -לאחר ביצועה 

  טיחות תינתנה בכל מקרה בכתב ובחתימתם.הב

ידי גורמי הבטיחות - לא ישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן שיידרשו על  יב.

  למיניהם.

הקבלן מחויב בהעסקת שומר במשך כל תקופת עבודתו באתר (העסקת שומר  יג.

הכל  -ידי רשות שדות התעופה) - ידי חברת שמירה תהיה מאושרת על-המועסק על

  חשבון הקבלן. על

  

 לוח זמנים  00.17

  

תוך שבועיים מיום מתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למפקח לוח זמנים מפורט 

ומעודכן לפי שיטת גנט, לרבות כל ההסבר הגרפי והרצת המחשב הראשונית העונה 

  והעקרונות של לוח הזמנים הנ"ל.  על היעדים

העבודות המתוכננות לביצוע בכל לוח הזמנים יהיה יומי ויתאר בצורה ברורה את 

 יום עבודה.

בלוח הזמנים יהיו משולבים כל עבודותיו, לרבות עבודות קבלני משנה וקבלנים 

המופעלים ישירות ע"י הרשות וכו'. לוח הזמנים יכלול גם את מועדי התקשרות 

הקבלן עם קבלני משנה, מועדי אישור פריטים/חומרים שיש להגישם לאישור 

  תכנון לפריטים שעל הקבלן להכין על פי דרישות מכרז/חוזה זה.ומועדי הגשת 

הקבלן מתחייב לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש. העדכון החודשי יהווה תנאי 

להעברת חשבונות ביניים לתשלום. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים 

והמעקב האוטומטי אחר לוח הזמנים, לרבות ההוצאות הכרוכות בהכנת הדוחות 

האחרים, תשלומים השונים לפי סעיף זה, תיאום והכנת לוח הזמנים עם הקבלנים 

  עבור עיבוד במחשב, תשלומים עבור עדכון לוח הזמנים וכיו"ב יחולו על הקבלן.
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העתקים בצירוף דיסקט בגרסת  -3לוח הזמנים המעודכן יסופק למפקח מדי חודש ב

  של חברת "מיקרוסופט". MsProject 4.0תוכנית 

  

  דו"חות וישיבות תיאום  00.18

  

ת את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע. על הקבלן המפקח יזמן אליו לעתים מזומנו

ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים אלה -להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על

  ידי המפקח.- הכל כפי שיידרש לכך בכתב מראש על -את הדו"חות ובעלי המקצוע 

  

  מחיר יסוד  00.19

  

פירושו: מחיר נטו  בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר,  )1

במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, 

פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי 

  שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה.

ר היסוד של החומר או המוצר במקרה שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחי

לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום מחיר היסוד סוכם גם על תשלום 

התייקרות למחיר זה ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד סיכום 

המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום 

  ביניים בו כלול המחיר.

ב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, לצורך חישו

בתוספת ההתייקרות כאמור לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר 

  החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד. 

הקבלן חייב לקבל את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר 

  .ולמחירם

  

הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר,   )2

  ).1קבלה וכיו"ב הנוגעים לקביעת שכר החוזה בהתחשב בסעיף קטן (

  

  מוצר שווה תכונות (ערך)  00.20

  

  בכל מקום שמצוין במכרז זה שם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, בציון 
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תכונות", רשאי הקבלן להציע מוצר אחר שווה תכונות באישור ההערה "או שווה 

  המפקח.

  לגבי מוצרים אחרים, יש לספק את המוצר או החומר כפי שנקבע במסמכי המכרז.

בהעדר ציון חומר שווה תכונות לחומר המוזכר בכתב הכמויות, רואים כאילו 

  התייחס הקבלן למוצר המוצג במכרז/חוזה זה.

  

  חומרים או מוצריםהחלפת   00.21

  

במידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר או מוצר כפי שפורט במסמכי החוזה, יגיש 

  פרטי החומר או המוצר למפקח.

  המזמין רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים:

החומר או המוצר החדש הינו שווה ערך או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה שנקבע   )א

  בחוזה.

פת החומר או המוצר לא תהווה עילה לתביעה מצד הקבלן לתוספת כספית החל  )ב

ו/או הארכת לוח הזמנים אף אם החומר או המוצר החדש עולה באיכותו ותכונותיו 

  על החומר או המוצר שסוכם עליו בחוזה.

בכל מקרה אין המפקח מתחייב לאשר שינויים אלה אף אם יחולו התנאים לעיל, 

  ל דעתו הבלעדי של המפקח.והאישור מותנה בשיקו

  

  אספקת חומרים  00.22

  

תר יהקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה ו

הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, 

זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. אחסנת החומרים תמנע הפרעה לתנועה 

  של כלי רכב והולכי רגל, או להפרעה כלשהי. חופשית ובטוחה

  

  בדיקות מוקדמות של חומרים  00.23

סמוך למועד אספקת חומרים יבצע הקבלן, באמצעות מעבדה מאושרת, בדיקות 

לטיב החומרים, ויקבל מהמהנדס אישור על התאמת החומרים לדרישות במסמכי 

  החוזה.

ואמינות המקור ממנו הם הבדיקות המוקדמות נועדו להוכחת טיב החומרים 

  יסופקו.
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המפקח יקבע את היקף הבדיקות המוקדמות ואת כמויותיהם, בהתחשב בכמויות 

החומרים ובתיפקוד שלהם במבנה. בכל מקרה של שינוי במקור חומרים שכבר 

  אושרו לביצוע, יחזור הקבלן על הבדיקות המוקדמות, עד לאישור החומרים.

  יחולו על הקבלן. - חומרים לדרישות ההוצאות על הוכחה בדבר התאמת   

  

  דוגמאות חומרים ומלאכות  00.24

  

הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים בטרם יזמין אותם או 

  בטרם יחל בייצורם או בביצוע במפעל או במקום המבנה.

  

הדוגמאות שאושרו לביצוע ע"י המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר 

  ו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.שוישמ הביצוע

  

בכל מקרה שחומר, קטע נסיוני וכד' הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת 

הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית 

לביצוע. מחיר דוגמה של חומר ללא המלאכה (מלאכת ההרכבה, ההתקנה וכד') 

  חשב כמחיר הקטלוגי של היצרן, אם אין מחיר בכתב הכמויות.יי

  

  תעודות אחריות  00.25

  

על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל 

אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות 

מרות שאין לגביהם חובה  לצרכן, וכן אם היתה דרישה כזו באחד ממסכי החוזה,

  כזו על פי דין.

  

  קטלוגים, רשימות חלקי חילוף וכו'  00.26

  

בסיום העבודה יגיש הקבלן למהנדס קטלוגים של החומרים, הוראות הפעלה, חומר 

הדרכה של מערכות ומתקנים במבנה, רשימות ציוד מותקן ורשימות חלקי חילוף 

  לציוד שהותקן.

רשות באשר לדרך הפעלת המתקן. משך ההקבלן ידריך את סגל האחזקה של 

  שעות, במספר מחזורים. 4ת לפחו –ההדרכה 

  נדרש במפרט המיוחד.כהדרכה זו תינתן  בנוסף להדרכות ספציפיות  
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  ציוד  00.27

  

המכונות, המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע 

כדי להבטיח את קיום הדרישות שבמפרט לגבי איכות המבנה, המבנה, יהיה בהם 

והעמידה בלוח הזמנים שאושר. הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין. על הקבלן 

להבטיח שיהיו חלקי חילוף, או ציוד זהה נוסף, בתור עתודה (רזרבה) למקרה של 

  תקלות טכניות.

, או שלא יאפשר ציוד אשר לדעת המהנדס אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל

הקבלן  -התקדמות בקצב הביצוע לפי לוח הזמנים, או שאינו במצב טכני תקין 

יסלקו ממקום המבנה ויביא במקומו ציוד אחר המתאים לדרישות, וזאת תוך פרק 

  הזמן שיקבע המהנדס.

הקבלן מתחייב כי ימצא ברשותו בכל זמן הביצוע כל הציוד הנדרש לבטיחות, 

  ת מים וכיוב' כמפורט בכל במסמכי החוזה.תאורה, סימון, שאיב

  

 הגנה על המבוצע  00.28

  

הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמלאכות בפני 

  השפעות אקלימיות ופגיעות מכניות.

כמו כן, יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים מורכבים בבנייה, כגון: לוחות חשמל, 

ניקה וכו' וינקוט בכל האמצעים האחרים מערכות לסוגיהן, שילוט, אלקטרו

לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד לסיום העבודה, וזאת בהתאם לדרישות 

 -המפרט. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, מוצר או מלאכה מסוימת 

  בהתאם לפרקטיקה המקצועית המקובלת, אך בכפיפות להוראות המפקח.

  

 ניקוי מקום המבנה  00.29

  

הקבלן יסלק מדי יום ולפי הוראות המפקח, ממקום המבנה את עודפי החומרים 

מיד עם גמר העבודה כולה או קטע . והאשפה שהצטברו כתוצאה מביצוע המבנה

ממנה ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו כל מתקני המבנה, החומרים 

א וימסור את המיוחדים, ציודו, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהו

המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. ניקוי ופינוי 

ייעשה על חשבון  - הכל כמפורט לעיל  -המקום תוך כדי מהלך העבודה ובסיומה 

  הקבלן.
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לא ניקה הקבלן את מקום המבנה ו/או לא פינה את מקום המבנה, כאמור, הכל 

ידי המפקח, תהיה רשאית -שנקבעה לו עלרצונו של המפקח ותוך תקופה  לשביעות

הרשות לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את ההוצאות מכל סכום שיגיע 

לקבלן מהרשות. במקרה זה לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד הרשות 

ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, חומרים, מבנים ארעיים או כל רכוש של הקבלן ואשר 

ידי -ם ממקום המבנה בתוך תקופת הפינוי שנקבעה לו עלהקבלן לא הוציא אות

  המפקח.

כמו כן, הקבלן יהיה אחראי כלפי הרשות בעד כל תביעה מאיזה צד שהוא שתבוא 

  ידי הקבלן או מטעמו ממקום ביצוע המבנה.- עקב הוצאות שיירים ופסולת על

  

 שימוש במבנה  00.30

  

להשתמש במבנה בכל זמן ביצוע הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שהמזמין יוכל 

  העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה.

  

 תכניות עדות  00.31

  

הקבלן יכין בגמר העבודה במדיה מגנטית תכניות שלאחר ביצוע של העבודות 

והמערכות, וימסור אותן למפקח לפני הקבלה הסופית של העבודה. התכניות יהיו 

 - ידי מהנדס הקבלן -חתומות עלבאותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ויהיו 

הכל בהתאם להחלטת המפקח. מסירת התכניות וספר מתקן היא תנאי לקבלת 

. על או עבור ספר המתקן העבודה. לא תשולם תוספת מחיר עבור תכניות אלה

 הקבלן לכלול הוצאה זו במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.

כניות יחד עם ספר המתקן הקבלן יספק דיסקטים, אורגינל וחמישה עותקים של הת

  המפורט בנספח ב' במפרט הטכני המיוחד.

  

  אישור התקנת מערכות בהתאם לדרישת שירותי הכבאות  00.32

  

אישור שעל הקבלן לספק, בהתאם הבסוף מסמך זה קיים נספח הכולל נוסח   א.

  להוראות המפקח לשירותי הכבאות.

הנדרשים הינה תנאי מוקדם הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים   ב.

  לקבלת העבודה ע"י המפקח.
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  בדק ותיקונים  00.33

  

שנים) או תקופה  2חודשים ( 24פירושה תקופה של  - " הבדק תקופתלצורך החוזה "

אחרת שנקבעה במפרטים או בחוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן 

  .תעודת השלמת העבודה בהתאם לחוזה

   

  ת נוספות, סעיפים חריגים ועבודות יומיות (רג'י)עבודו  00.34

  

  הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה.  

עבודה נוספת אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות יילקח המחיר מכתב   א.

  הכמויות.

על עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך   ב.

סעיף דומה בכתב הכמויות תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה 

במהדורתו העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא תוספת כשלהי ומלבד התוספות 

  .10%הכלולות במאגר המחירים הנ"ל, בהנחה של 

למעט פועל זר (שאינו  60.2, 60.1תתי פרקים  60מחירי שעות עבודה יהיו לפי פרק 

 60.3אלי) ופעלים אחרים שאינם נכללים בתתי הפרקים הנ"ל שיהיו לפי פרק ישר

  .10%של מחירון "דקל" בהנחה של 

במחירון "דקל" בהנחה  60.6מחירי ציוד מכני ברג'י יהיו כפופים בהתאם לפרק 

10%.  

  .10%בהעדר סעיף במחירון "דקל" ישמש מחירון מע"צ בהנחה של   ג.

נים הנ"ל ייערך לגביו ניתוח מחירים אשר יאושר על ידי בהעדר סעיף בשני המחירו  ד.

  המפקח.

  אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה.  ה.

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי   ו.

לבצען על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח וזאת מבלי לפגוע בכל 

  שהיא של הקבלן על פי מכרז/חוזה זה.מחויבות 

רישום שעות עבודה אלו יעשה ע"י המפקח ביומן מיד יום ביומו. לא ישולמו שעות   ז.

  עבודה לפי סעיף זה שלא בוצעו ולא נרשמו כאמור לעיל.
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  לכבוד

  המדור למניעת דליקות

  שרותי כבאות

        

  

  א.ג.נ.,

  

        הנדון: אישור תקינות מערכת חשמל ב 

        ברחוב:      השייך ל:     

      - ב    חלקה(ות):          גוש: 

  סימוכין מכתב דרישותיכם מיום:

  

בהמשך לדרישתכם בנדון, בדבר אישור למערכת החשמל אני החתום מטה מצהיר 

בזה כי בדקתי את מערכת החשמל במקום הנדון. נמצא שהמערכת תקינה ועונה על 

  תשי"ד. 1954כל דרישות חוק החשמל משנת 

כמו כן כל מערכת החשמל והלוחות, הצנרת וחומרי הבידוד הותקנו עפ"י חוק 

  תשי"ד. 1954החשמל משנת 

  

  

  בכבוד רב,            

  

        שם מבצע העבודה: 

            ת.ז.:   

          מס' רשיון:   

          חתימה:   
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  רשות שדות התעופה בישראל
  חטיבת הנדסה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  נמל התעופה בן גוריון 

   2ומס'  1ת כח מס' ותחנ 

  לצרכני החשמל UPSת גיבוי ומערכ
  
  
  
  
  
  
  2מסמך ג' 

  
  מפרט מיוחד
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  רשות שדות התעופה בישראל

  חטיבת הנדסה

  2ומס'  1תח"כ מס'  –נמל התעופה בן גוריון 

  לצרכני החשמל UPSת גיבוי ומערכ

  

  

  2מסמך ג' 

  מפרט מיוחד

  

  

  כללי 1.0

  

  דרישות מוקדמות להשתתפות במכרז 1.1

  .9001לאבטחת איכות בהתאם לתקן הישראלי על הקבלן להיות בעל הסמכה  -

הקבלן מעסיק צוות טכני בארץ בעל מיומנות והסמכה ספציפית באיתור ותיקון  -

שתסופק במסגרת מכרז זה. על הקבלן להתחייב כי  UPSתקלות  במערכת ה 

הצוות הטכני יהיה זמין לקריאות של רש"ת בכל שעות היממה וכי זמן התגובה 

 .הזמן המוגדר בהסכם השרותלא יעלה על 

הקבלן מתחייב להכשיר מפעם לפעם את הצוות הטכני שלו בארץ באיתור  -

ה במשך תקופה של  שתסופק במסגרת מכרז ז UPSותיקון תקלות  במערכת ה 

  שנים לפחות. 10

 -למערכת ה םהקבלן מתחייב להחזיק בבימ"ל שלו חלקי חילוף בסיסיים ייעודיי -

UPS  10במשך  עפ"י רשימה שתסוכם עם רש"ת ,שתסופק ולדאוג לרמות מלאי 

לו  יחזיק הקבלן חלפים באופן שיאפשרו לאמור לעילבנוסף  שנים לפחות.

 לעמוד בדרישות רמת השרות עליו התחייב.
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עפ"י נספח ב' למסמך הקבלן מתחייב לתת שרותי אחזקה מונעת ואחזקת שבר  -

וזאת מעבר לתקופת  , לתנאים שיסוכמו עם רש"תו בהתאם לקטגוריה זה ,

 . הבסיסית האחריות

לזמינות מבצעית של המערכת ולתשלום קנסות בגין חריגה  הקבלן מתחייב -

 זה.עפ"י נספח ג' למסמך ומהתחיבות זו בהתאם 

מערכת לצורך תכנון  את חברת "רביב הנדסת חשמל בע"מ " הקבלן יעסיק  -

רביב ל(. לפי התעריף הקבוע בכתב הכמויותהחשמל במסגרת פרוייקט זה 

עבור רש"ת עבודה דומה  הביצע,וידע וניסיון רב בתחום הנ"ל הנדסת חשמל 

  .  )בתחנה אחרת

  משנה קבלני 1.2

אלא בהסכמה ובאישור  לא תורשה העסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן

  בכתב מאת המזמין.

  

  מיוחדות הדגשות 1.3

זה , והמפרט מפרט  , על הקבלן לקרוא בעיון רב את המפרטים הכלליים של רש"ת   

שהצעתו חורגת מהדרישות , עליו  ובמקום . 1שבנספח ו' UPSהמיוחד למערכת 

  לציין זאת במפורש.

בנוסף לדרישות הספציפיות לגבי עבודות החשמל ומפרטי הציוד החשמלי , על   

  המפורטות במסמכים אלו כגון: הכלליות דרישות קחת בחשבון גם את הל הקבלן 

לא יסופקו לאתר התקנים למיניהם לתפיסה, חיזוק או עיגון ציוד חשמלי כל  1.3.1

כגון ג"ת, תעלות, סולמות, תמיכות, מתלים וכו', אלא לאחר שתוגש  שהוא

  דוגמא לכל התקן לאישור המפקח.

תעלות הכבלים יבוצעו לפי תוכניות ביצוע מפורטות שיכין הקבלן לאישור  1.3.2

  התוכניות יבוצעו באמצעות תוכנה ייעודית. -המפקח, לפני תחילת עבודתו 

הקבלן יבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך לכל כבל מתח גבוה במגר  1.3.3

V5000  וכבלי מתח נמוך במגרV1000 הבדיקה תתבצע בנוכחות המפקח לפני .

  ההתקנה, אחר ההתקנה ולפני החיבור למערכת חשמל.
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באחריות הקבלן לערוך בדיקה טרמוגרפית לכל לוח שבועיים לאחר הפעלתו וכן  1.3.4

  העתקים למפקח.  3 - שלושה חודשים ממועד זה ולהגיש דו"ח צבעוני ב

  הבדיקה תעשה על חשבון הקבלן ומחירה כלול במחיר התקנת הלוחות.

אחריות חוזית של הקבלן למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת  1.3.5

  ות התקן.מדריש

הקבלן ימנה מנהל עבודה שימצא באתר כל זמן שמתבצעים בו עבודות  1.3.5.1

  חשמל ובנוסף כל זמן שיידרש ע"י המפקח.

  מנהל העבודה יהיה כפוף למנהל הפרוייקט מטעם קבלן החשמל. 

 UPSמערכת  2.0

 .1תבוצע עפ"י המפרט שבנספח ו'  UPSמערכת גיבוי  2.1

המערכת למקום המיועד להתקנה, באחריות הקבלן לוודא התאמת מידות ומשקל  2.2

 .2-ו 1י החשמל של תחנות בתוך חדר

כמו כן, באחריות הקבלן לוודא דרכי הכנסה והוצאת הציוד מהתחנה וכן שמירה על 

מובהר בזאת כי אין ולא מתוכנן חדר  מרחקי מעבר ומילוט עפ"י תקנות החשמל.

מן נמוכה ביותר מצברים , עם זאת נדרש למזג את החדר, על כן נדרשת פליטת מי

מהמצברים באופן שלא תהיה חריגה מן המותר. באחריות הקבלן לבדוק ולעמוד 

  בדרישות הנ"ל.

באחריות הקבלן לבצע מדידות חשמליות בתחנה ובכלל זה בדיקת הרמוניות  2.3

תמשיך פעולתם  UPSוללמוד את אופי הצרכנים הקיימים באופן שלאחר התקנת 

 על דרישות מפרטי רש"ת.התקינה ורמת ההרמוניות לא תעלה 

. 3 כפי שנמדד בפ"צ של תחנה דומה קובץ מדידות עומס 3מצורף בזה, כנספח ו'

 הנ"ל יאפשר לימוד התנאים הקיימים תוך התחשבות בהם במסגרת הצעת הקבלן.

  כמו כן יש לציין כי כופל ההספק של הצרכנים נמוך מאודץ

חוסר התאמה, תקבע הדרישה (במידה ויש  1בנוסף לאמור במפרט שבנספח ו'  2.4

 המחמירה ) :

  הטכנייםהמעידה כי נבדקה ועונה לדרישות והמפרטים  C.O.Cתעודת  לצרףיש  2.4.1

 קבלה: בדיקות 2.4.2

  הספק/יצרן ישתתף בבדיקות הקבלה אצל הרשות ויערוך בדיקות יסודיות עם 
  עומס דמי, בנוכחות המפקח.
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  קת מצברים מלאה. הבדיקה תוודא עמידה מוחלטת בתנאי המפרט , כולל פרי

    
  כן יתאפשר לנציג הרשות והמפקח לבדוק את הציוד או חלק ממנו אצל היצרן .- כמו

  
  הספק/יצרן של הציוד יביא לבדיקות את המכשור הדרוש כמו אוסצילוסקופ עם 

  זיכרון, עומס דמי עם כופל הספק מתאים, מד הרמוניות , מד כופל הספק, מדי תדר,
  )..R.M.S(כולל   מתח,  וזרם

    
 וסביבתו בשילוט הדרכה ואזהרה בהתאם  .U.P.S -על הספק/יצרן לשלט את ה 2.4.3

  לנדרש בחוק החשמל.

המערכת כוללים הדרכה לאופן השימוש ו/או תפעול ו/או לתחזוקה בדרג  מחירי 2.4.4

  ' של המערכת, עפ"י הוראות היצרן .ב

שניתן במתקני משך ההדרכה יהיה בהתאם לצרכי הרשות ומקום ההדרכה יהיה ככל 
  הרשות. במקרה שלא ניתן מבחינת האמצעים והכלים לבצע ההדרכה ברשות, תבוצע

               ההדרכה במתקני הספק.

 חילוף אספקות אוטומטיות חשמל/לוח 3.0

 ) ןהענייזה הלוחות מתוארים גם בלשון יחיד והכוונה ללוחות לפי  סעיף(ב

עפ"י מפרט רש"ת ללוחות מיתוג ובקרה במתח  לוחות החשמל יתוכננו ויבוצעו 3.1

 נמוך.

 :ותנתונים כלליים של הלוח 3.2

  230/400V    מתח:

  עפ"י תוכניות מאושרות  זרם נומינאלי:

  .36KA  עמידה בקצר:

  .IP54  דרגת אטימות:

, והזנה ללוח צרכנים ראשי זרם ראשיים, הזנה מחח"י הזנה מגנרטור מפסיקי 3.3

 .1000KVAיתאימו להספק מלא של המקורות דהיינו 

 עם הגנות אלקטרוניות ,באויר, נשלפים, ACBמפסיקי הזרם הנ"ל יהיו מסוג 

  ריכה, סלילי הפסקה וסלילי חיבור חשמליים.דעם מנועי 

 - יתאימו להספק הנומינלי של ה STANDBY -ו UPS :NORMALזרם להזנת  מפסיקי 3.4

UPS  ויהיו מדגםMCCB ואביזרי עזר עפ"י  גנות טרמיות ומגנטיות אלקטרוניותעם ה

 .הצורך 
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ויאפשרו הזנת הצרכנים אשר יאפשרו יכללו מנתקים אלקטרומכניים  UPS-לוחות ה 3.5

 אחזקה.תיקון /ולצורכי  UPS -לבודד חשמלית לחלוטין את הבמקביל 

יתוכננו כך שניתן יהיה לפרקם ולהעתיק אותם עפ"י הצורך ביחד עם  UPS-לוחות ה 3.6

 לאתר אחר (מודולריות). UPS - ה

חילוף  גנרטור ,- התנעה והדממה של הדיזלמערכת שתשלוט על  יכללו ותהלוח 3.7

החדש ועם  U.P.S -אספקות אוטומטי חח"י/גנרטור, אשר תשולב עם הפיקוד מה

 .שיותקןמערך הפיקוד של הגנרטור 

 בנוסף להפעלה האוטומטית, תתאפשר גם הפעלה מקומית וחילוף אספקות ידני.

כמו כן תתאפשר בדרך נוחה בדיקה יזומה / תקופתית של האוטומציה לרבות 

הפסקת ההזנה מחח"י , מעבר של העומס להזנה מהאיוורטר ללא הפרעה,והתנעת 

ם החלפה בין ד.ג. . כאשר מחזירים חיבור מחח"י ומבצעי UPSדיזל גנרטור להזנת ה 

  לחח"י תבוצע פעולה דומה ללא הפרעה לעומס.

תכנון מפורט, אספקה והתקנה של המכשור  בכל תחנה עבודת הקבלן כוללת 3.8

חילוף אספקות ,העמסה הדרגתית של הגנרטור ,והציוד הדרוש לביצוע אוטומציה, 

  שתסופק. UPS - עם מערכת הו שיותקןוכן לממשק הדרוש עם הדיזל גנרטור 

משטר העבודה הרגיל של חילוף האספקות יבוצע בצורה אוטומטית ע"י העברה 

שקטה דהיינו ללא כל הפרעה לצרכנים כאשר היזום לכך יהיה ע"י פקדים 

(בוררים/לחצנים) מהלוח עצמו או מרחוק ע"י מגעים יבשים ממערכת הבקרה 

  הכללית.
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  להלן הפונקציות העיקריות הנדרשות:

מד.ג. יבוצע אוטומטית לאחר קבלת סיגנל ביצוע שקטה" להזנה  העברה" -

 כדלקמן:

 .התנעת הד.ג. ובדיקת תקינות המתח והתדר 

 .ניתוק מפ"ז הזנה מחח"י 

 .(בצורה אוטומטית) חיבור הגנרטור ללוח והעמסתו באופן הדרגתי 

 אוטומטי כדלקמן: גם כן באופן יבוצע מחח"יה שקטה" להזנה חזר" -

 בדיקת תקינות המתח מחח"י 

 .ניתוק מפ"ז של הגנרטור 

  חח"ימפסיק הזרם של חיבור. 

  הגנרטור.ניתוק מפ"ז של 

 הדממת הגנרטור לאחר השהיה ניתנת לכיוונון 

של תקלה או הפרעה בהזנה של הלוח, מערכת הבקרה שתסופק ע"י  מקרהבכל  -

הקבלן תתעלם מבקשת ההעברה השקטה היזומה ותבצע פעולות אוטומטיות 

אשר יבטיחו אספקה רציפה לצרכנים במהירות המרבית עפ"י התרחישים 

 הקבועים.

ראשי של התחנה חיוני מ.נ.  לוח מערכת הבקרה שיספק הקבלן תאפשר הזנה של 3.9

מקומית או פקודה ע"י פקודה  UPS - האלקטרומכני של ה BYPASS - צעות הבאמ

 .מרחוק 

ובהתאם עפ"י בסינכרון ללא הפרעה לעומס וחזרה יבוצע  BYPASSהמעבר למצב 

  .UPS -גבלות של יצרן ההוה, החיגורים , כל ההגנות ל

 כבלים, מוליכים ומובילים 4.0

ם ומובילים, יבוצעו עפ"י המפרט כל עבודות האינסטלציה ובכלל זה כבלים, מוליכי 4.1

 הכללי לביצוע מתקן חשמל של רש"ת.

 הארכתם. ששימוש בכבלים קיימים יבוצע באופן עקרוני רק במידה ולא תידר 4.2

שימוש במופות לא יותר אלא באישור חריג ומראש של מפקח החשמל מטעם  4.3

 המזמין.

 U.P.S - וה UPS, לוח סולמות הכבלים בין לוח החשמל הראשי, לוח חילוף אספקות 4.4

 יבוצעו בתליה מהתקרה ו/או נתמכים ע"ג קירות קיימים.
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 מערכת הארקה 5.0

, UPS לרבותהציוד החדש, הקבלן יתכנן ויבצע שילוב שלהואיל ומדובר במבנה קיים, 

עם מערכת הארקה  גנרטור חדש על מערכותיו, סולמות כבלים וכד' ,חשמל ותלוח

  הקיימת.

כבלי האספקה בין היחידות, יוארקו מבני הפלדה בנוסף לחיבורי ההארקה באמצעות 

  של היחידות גם באופן ישיר לפס השוואת פוטנציאלים.

  יש לתת דגש לנושא "איפוס" המערכת עפ"י התקנות.

 רמיזו"א ואוורו 6.0

יחידות  2ויבצע ,יספק, הקבלן יתכנן כתוספת למערכת מיזוג האוויר הקיימת ,  6.1

. התעלות יפזרו אוויר קר באזור תדיוייעומיזו"א  תעלותמיזו"א מפוצלות עם 

בעומס  UPS -תוך התחשבות בפליטת החום המתוכננת של ה UPS - המצברים וה

 של התעלות הקיימות.  טהתעלות יבנו עפ"י הסטנדר מלא.

ומגעים  SETPOINTSמדי טמפרטורה עם  2במסגרת עבודה זו, הקבלן יתכנן ויתקין  6.2

יבשים שיחוברו למערכת הבקרה הכללית של התחנה לרבות כבלים עד ללוחות 

PLC .קיימים 

(בנוסף לחיישן טמפ'  UPS - מד טמפרטורה  אחד יותקן בחדר החשמל סמוך ל

  ) והשני בחדר הגנרטור.UPS -של ה

  

של תוואי  LAYOUTרם תחילת היצור, יעביר הקבלן לאישור רש"ת ט

 מעודכן של חדר החשמל (כולל הציוד החדש) LAYOUT -התעלות משולב ב

 בתוך חדר הגנרטור בנוסף מאולץ אוורורהקבלן יתכנן ,יספק, ויבצע מערכת  6.3

לאמצעי האיוורור הטבעי שיתקין (פתחים עם תריסי איוורור) כל זאת בהתאם 

 להמלצות יצרן/ספק  הגנרטור ולטמפרטורת הסביבה.

 חיבורים למערכת הבקרה הקיימת 7.0

ולבצע חיבור של סטטוס והתראות חיוניות מהמערכת  לתכנןאחריות הקבלן ב 7.1

 שמסופקת על ידו למערכת הבקרה הקיימת.

  באמצעות מגעים יבשים. HARDWIRE -האינפורמציה הנ"ל תבוצע ב

  יועברו לכל הפחות סיגנלים כדלקמן:
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- UPS –  מוכן/מופעל(Ready)  

- UPS –  בתקלה(Fault)  

 תקינה – חשמל חדר טמפ' -

  חדר גנרטור תקינה. טמפ' -

- ATS –  מוכן(Ready)  

  מחח"י. הזנה -

  מדיזל גנרטור הזנה -

  מימן תקינה רמת -

 מע' גילוי אש.  פעולת -

לבין קופסת תקשורת בתוך  UPS - באחריות הקבלן להתקין כבל תקשורת בין ה 7.2

התחנה. לצורך העברת נתונים לשימוש רש"ת וכן כבל תקשורת לנקודת טלפון 

 .UPS - כאמור במפרט ה UPS -בתוך התחנה לצורך חיבור למרכז שרות של יצרן ה

באחריות הקבלן להכין מגעים יבשים במערכות הגילוי שבאחריותו לצורך חיבורים  7.3

  למערכת גילוי אש שבתחנה.

  S.B630KVAפירוק דיזל גנרטור  8.0

  המיועד לפירוק. .S.Bכאמור, בכל תחנה מותקן דיזל גנרטור 

במסגרת הפרוייקט יש לפרק את הדיזל גנרטור הנ"ל למכלולים גדולים ושלמים ככל 

  הניתן.

 עבודת הפירוק תבוצע עפ"י הוראות היצרן. -

מרכיביה העבודה תכלול בין היתר פירוק מכני וחשמלי של המערכת על כל 

 לרבות:

  גלגל תנופה.דיזל גנרטור, מנוע (פוני), סט 

 מערכת פיקוד ובקרה.לוח ו 

  לוח  מיתוג וחילוף אספקות.כח לוח )S.B ( 

 .רדיאטור ומערכות עזר 

 .אריזת הציוד והובלתו למחסן בנתב"ג לרבות פריקתו במקום המיועד 

 .רשימת פרטי הציוד המפורק לצורך סימונו במחסן 

הפירוק תבוצע בעדינות תוך שמירה על הציוד ועפ"י הוראות היצרן עבודת  -

  וברמה שתאפשר הרכבתו והפעלתו מחדש ללא ליקויים (עפ"י המצב הקיים).
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 (1000KVA)התקנת דיזל גנרטור  9.0

הקיים  .S.Bד.ג.  - ה סטשל ) במקום 1000KVAבכל תחנה יותקן דיזל גנרטור ( 9.1

(630KVA). 

 כוללת:עבודת הקבלן במסגרת סעיף זה  9.2

 ההתקנה וחיבורים מכניים וחשמליים. תכנון -

 פרטי ההתקנה לרבות קירור ואוורור עם יצרן הד.ג. תיאום -

 יסוד לד.ג. וביצוע התאמות עפ"י הצורך של בסיס הגנרטור והרצפה בדיקת -

  .ד.ג - לרבות עיגון וקיבוע ה

 .הציוד ממשאית והכנסתו לחדר החשמל פריקת -

של הד.ג. על כל מערכותיו לרבות: מנוע, /הרכבה מכנית וחשמלית התקנה -

אלטרנטור, מערכות קירור, מערכת דלק, מערכת פליטת עשן, מצברים, מטען 

 מצברים, לוחות פיקוד ובקרה, מכשור מדידה, סנסורים וכד'.

והתקנה של צנרת ו/או כבלים ו/או תמיכות במידה ויחסרו בהתאם  אספקה -

 לתוכנית ההעמדה החדשה.

מכשור, לחיבור בין המערכות בקרה//כבלי כח/פיקוד והתקנה של אספקה -

השונות של הדיזל גנרטור וכן בין הדיזל גנרטור ללוח/ות ראשיים וללוחות 

 פיקוד ובקרה אחרים בתחנה.

 ביצוע הארקה של הד.ג. -

ביצוע בדיקות הפעלה והרצה לרבות בדיקות ביצועים, בדיקות פונקציונליות  -

ל פיקוד ובקרה עם מערכות אחרות בחדר (כולל הגנות) ובדיקות משולבות ש

 החשמל (התנעה/הדממה, סנכרון, התראות וכד').

הקבלן יזמים על חשבונו את נציג היצרן/הספק של הדיזל גנרטור לבדיקות התקנה  9.3

והפעלה ולאישור ההתקנה בכללותה. הקבלן מחוייב לתקן על חשבונו ליקויים 

 שיתגלו בעבודות שביצע ו/או בציוד שסיפק.

 ים התחנה וחדר גנרטורפנ 10.0

הקבלן יבדוק ויתאים את היסוד של הד.ג הקיים לדיזל גנרטור החדש לרבות  10.1

 בדיקות עומסים ומעידות וכן ביצוע שינויים דרושים ואמצעי עיגון מתאימים.
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הקבלן יבצע תיקוני ריצפה במקום שפורק ציוד ישן ו/או היכן שיש מכשול ו/או  10.2

 נזקים מפירוקים.

בצע פתחי איוורור חדשים (בקיר הגובל עם הגנרטור ) כולל התקנת הקבלן יתכנן וי 10.3

קונסטרוקציה תומכת , מסגרות פלדה ורפרפות מתכתיות (פרופיל המונע חדירת מי 

. גודל הפתחים קסט קיימות - לרבות פירוק פלטות פרי גשם גם בעת רוחות חזקות

מלא עפ"י גנרטור בפעולה ממושכת ובעומס -יאפשר איוורור טבעי של הדיזל

המלצות יצרן הגנרטור. במידה והפתחים אינם נותנים מענה מלא הקבלן יתכנן 

ויבצע איוורור מאולץ לרבות תעלות איוורור ע"מ לעמוד בדרישות. האיוורור 

 ד.ג. -המאולץ יפעל בעת הפעלת ה

הקבלן יתכנן ויבצע בידוד אקוסטי ובידוד טרמי של הדיזל גנרטור בחדר החשמל  10.4

 חדר דיזל גנרטור בתוך חדר חשמל.ל חדר החשמל. למעשה, בניית מיתר החלל ש

הבידוד הטרמי יהיה כזה שיאפשר עבודה מקבילה ממושכת של הדיזל גנרטור  10.5

(1000KVA) עם ה- UPS מבלי לחרוג מטמפרטורת העבודה המומלצת של ה- UPS ,

 (40C)בטמפרטורת הסביבה  והנוספת , תוך התחשבות במערכת מיזו"א הקיימת

 ובהתחשב בפליטות החום של המערכות השונות.

הבידוד יבוצע ע"י בנית מחיצות/קירות אקוסטיים וטרמיים לכל גובה החדר תוך  10.6

רור וקירור הדיזל גנרטור עפ"י התחשבות במעברים הדרושים מסביב לגנרטור ובאוו

 המלצות היצרן.

ם למבנה עפ"י הצורך, יבצע הקבלן איוורור מאולץ ו/או פתחי אוורור נוספי

 (כלול במחיר).

הקבלן יציין בהצעתו את גובה הפחתת הרעש של הקירות/המחיצות המתוכננות  10.7

 בכוון חדר החשמל (לוח החשמל הראשי).

הקבלן יבצע פירוק של ציפוי אריחים לאורך כל הקיר המקביל לגנרטור הקיים ,  10.8

 . להתאמה לקיר הקייםיבצע תיקוני טיח 

 UPS -הקבלן יתכנן ויבצע מחיצה/ות פנימיות מגבס לצורך הפרדת המצברים/ה 10.9

 בתוואי הכניסה הראשית לחדר החשמל.
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לאחר הקמת חדר הגנרטור החדש, יפרק הקבלן את ויטרינת הדלתות (השקופות )  10.10

 שבחזית לוח החשמל הראשי של התחנה , לכל אורכה.

י טיח כלליים , אטימה וצבע , למבנה , יבצע הקבלן גם תיקונ UPSטרם הכנסת ה  10.11

 הן לחדר החשמל , והן לחדר מ.נ. ראשי.

 פירוק דיזל גנרטור חרום 11.0

העבודה במסגרת סעיף זה מתייחסת לפירוק דיזל גנרטור בתחנה אחרת בנתב"ג  11.1

 .2או בתחנה מס'  1לצורך התקנתו בתחנה מס' 

  על כל מערכותיו. 1000KVAשל  העבודה מתייחסת לדיזל גנרטור בהספק

 עבודת הפירוק תכלול בין היתר: 11.2

 הוראות היצרן לגבי פירוק, הרכבה והובלה. לימוד -

מכני ופירוק חשמלי לתתי מערכות בגודל המקסימלי המאפשרות הוצאה  פירוק -

או  1מהחדר בו מותקן שינוע הובלה והכנסה לחדר החשמל בתח"כ המיועדת (

2.( 

והבקרה החיצוניים (של התחנה)  החשמל, הכח, המכשור כבליניתוק  -

 גנרטור, ובידוד הקצוות שלהם. -המתחברים למערכות הדיזל

שאינם מתחברים בקצה השני לאמצעי ניתוק (מפסיק זרם/מנתק)  חשמלכבלי  -

 ינותקו גם בצד השני.

ני והחשמלי ע"ג אאת הציוד ויתעד את נקודות הפירוק המכ יסמןהקבלן  -

בתצלומים/תמונות שיערוך במקום  רייעזרשימות/סקיצות מסודרות ובנוסף 

 ישור רש"ת. התיעוד יהיה ברמה כזו שיאפשר התקנה מחדש בתחנה אחרת.אב

, נקיון של החדר בו פורק הד.ג. וסגירה זמנית של פתחים מכשוליםהסרת  -

 בקירות שנשארו חשופים עקב פירוק ציוד הד.ג.

 .2או  1הד.ג. המפורק וכל ציוד העזר שלו והובלתו אל תחנה  שלהעמסה  -
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  'אנספח 

  
  ספר המתקן

  

  תכולת ספרי המתקן

  

הקבלן ימסור למזמין, עם סיום ההקמה וההרצה ועד חודשיים לפני תחילת 

התפעול והתחלת תהליכי קבלת המתקנים, חמישה עותקים מושלמים של ספרי 

  כיבי המערכות, המתקנים והאביזרים. המתקן. ספרי המתקן יכללו את כל מר

  

ההנחיות שלהלן הינן בעדיפות על כל הנחיה אחרת הרשומה במכרז, במסמכיו, 

  בפרקיו ובנספחיו השונים.

  

  ספרי המתקן יכללו את כל המפורט להלן:

  

  פורמט ההגשה  .1

  

הקבלן יגיש את כל החומר לרבות תוכניות, סכמות, קטלוגים, הוראות תפעול   1.1

  ואחזקה, בשני פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי   א.

  כריכה קשה, כמפורט להלן.

ורסיה אחידה ופורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים הינם בתוכנת שרטוט ב  ב.

שתבחר ע"י המזמין, צרובים על סי.די.רום והקטלוגים וכל החומר המודפס במדיה 

  סרוקה, אף הם ע"ג סי.די.רום.

  

החומר המודפס, הקטלוגים ותוכניות מודפסות, יוגשו כשהם מתוייקים בקלסרים   1.2

  בעלי כריכה פלסטית קשה. הקלסרים יערכו באופן הבא:

  יוגש ע"י הקבלן לאישור המזמין. המדויקכחול. הגוון  - הקלסרים יהיו בגוון אחיד   א.

ות והכתובית מגדל הפיקוח מערכות חשמל ובקרה. על גב הקלסר יודפס סמל הרש  ב.

  הכתוביות יודפסו באותיות גדולות ככל הניתן.

על כריכת הקלסר בצידה הפנימי יודבק דף הוראות בטיחות למערכת. הדף יהיה   ג.

  .ורודתמיד בגוון 
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רשימה של כל הקלסרים ותוכן  לתיכלאחד הקלסרים בכל מקצוע יהווה מסטר ובו   ד.

  בהם. הגוון של קלסר זה יהיה כחול כהה יותר מגוון יתרת הקלסרים.העניינים 

  בתחילת כל קלסר ימצא דף ובו תוכן הקלסר.  ה.

בקלסר יוכנס לתוך שקיות ניילון שקופות. בכל שקית  שיתויקכל חומר הדפים   ו.

פריט אחד, תוכנית, קטלוג, הוראת הפעלה, הוראת אחזקה, רשימת חלפים וכדומה. 

תודבק מדבקה ועליה מודפס מס' הפריט המצוי בתוכה ותאור הנושא. על כל שקית 

  המדבקות יתאמו את תוכן העניינים.

  כל הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים למניעת קריעת השקיות.     ז.

  

  כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במיכלים קשיחים מתאימים.  1.3

  

  יסופקו ממוסגרות עם כיסוי זכוכית.  סכמות הפעלה  הציוד  ומערכות פיקוד  1.4

  הקבלן יקבע את התוכניות הממוסגרות לפי דרישת המזמין.

  

  פרוט התכולה בספר המתקן  .2

  

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפנימית, דפים   2.1

  מקדימים הכוללים הנחיות בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן.

הבטיחות יכללו אזהרות והנחיות לשימוש בכלים וחומרים מתאימים הנחיות   

לרבות אופן זיהוי החומרים המותרים, הגדרת בעלי המקצוע המורשים לפעול 

הוראות הבטיחות, מודפסות באותיות גדולות, ימוסגרו ויתלו על במתקן וכדומה. (

   ).ה עצמםכל דלת פנימית בחדרי המתח הגבוה, לפני הכניסה לאזורי המתח הגבו

  

תוכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התוכניות יכללו   2.2

מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו למרכיבים קשיחים קבועים 

במבנה, כדוגמת עמודים. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות 

  המספור האחיד של המזמין. 
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קווית של כל מערך לרבות מפסקים, כבלים, חיווט וכדומה. שישמשו  סכימה חד  2.4

להבנת תפקוד המערכת ויכללו את סימון המכלולים והאביזרים הנדרשים להבנה 

מלאה של פעולות ההפעלה, הכיול והאחזקה, וסימון אזורים וגבולות המשורתים 

בכל קטע,  ע"י כל תת מערכת. סכימת חד קווית יכללו מידע על הספקים מרביים

סכמת ההזנה, ערכים הנמדדים בצמתים וכל נתון נמדד ששימש לכיול וויסות 

המערכות. הצבעים יפרידו בין אביזרים האמורים להיות מופעלים או פתוחים 

לעומת אביזרים האמורים להיות מופסקים או סגורים. ציוד המוצב כרזרבה יצוין 

  ש.במפורש לרבות ציון לאיזה ציוד חליפי הוא משמ

  

של כל המתקנים והחיווט לרבות סימון מדויק של אזורי  םגיאוגרפיישרטוטים   2.5

מעבר הכבלים, מיקום מדוד לעומת עצמים קשיחים הקבועים בשטח, עומקים 

  וחתכים הכוללים סימון ההגנות המכניות על הכבלים. 

  

ל סכמות תאור מפורט של מערכות הגנה הפיקוד והבקרה ואופן כיולם. התאור יכלו  2.6

המבהירות את שילוב הפיקוד בציוד ובמערכות המתאימות. על הסכמות יסומנו כל 

  ת.נקודות המדידה והערכים הרצויים המשמשים לכיול וויסות המערכו

  

כרטסת ציוד ופריטים שתכלול דף מתאים לכל סוג ציוד עם נתוני יצרן וספקים   2.7

ותפעוליים המתאימים לו. דף לרבות כתובות וטלפונים, נתונים טכניים פיזיים 

הנתונים יכלול בטבלה הן את הנתונים הנומינליים המצוינים ע"י היצרן והן את 

נתוני העבודה אליהם כויל הציוד וכפי שנמדדו בפועל במהלך הרצת הציוד.לכל 

ודיאגרמת עבודה עם ציון של כמה נקודות עבודה כפי  אפיוןיחידת ציוד יצורף 

  ם שונים.שנמדדו בפועל, בעומסי

להגיש לאישור המזמין את טבלאות הפורמטים השונים לכל ציוד,  שיידרהקבלן 

מתקן ומערכת בהם הוא מתכוון למלא את הנתונים. המזמין יאשר את הפורמטים 

  ולחילופין יספק לקבלן דוגמאות פורמטים הקיימים בידיו לצורך מילויים.

  

הקיימת בידי היצרן לכל פריט ציוד  המרביתקטלוגים מפורטים ברמה המקצועית   2.8

ומרכיב הנכללים במערכות. הקטלוגים יכללו סימון מודגש של הפריט בתוך 

הקטלוג, הוראות התקנה, הוראות תפעול ואחזקה, איתור תקלות, הנחיות לשיפוץ 

המכלולים השונים, תוכניות הרכבה כולל איורים, רשימות חלפים וחומרים 

ה מיוחדים וכלי עבודה בטיחותיים לרבות הוראות מומלצים, רשימת כלי עבוד

  בדיקות תקינות הכלים הבטיחותיים.
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רשימת אביזרים המותקנים בכל מערכת, מתקן או ציוד, אשר נבחרו והורכבו ע"י   2.9

הקבלן ואשר אינם מהווים חלק אינטגרלי מהמערכת כדוגמת מופות חיבור, אביזרי 

  תמיכה וכדומה.

  

ילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימות יכללו הפניה מפורטת רשימת חלקי ח  2.10

  לקטלוג המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה ותנאי אספקה.

  

אישורים של היצרנים על בדיקת המוצרים לפני אספקתם לרבות אישורים על   2.11

  בדיקות בעומס, כיול מפסקי זרם יתר ואישורים של בודקי המערכות הכוללות.

  

כל המערכות, המתקנים והאביזרים החשובים לתפעול ואחזקה, יהיו ממוספרים,   2.12

בשיטה האחידה ומסומנים, הן בתוכניות ובתרשימים והן ע"ג האביזרים באתר 

  בפועל.

  

הנחיות הפעלה מפורטות ומותאמות למצבים שונים של המערכת. ההנחיות יכללו   2.13

באותה מערכת. ההנחיות יהיו מפורטות הדרכה לתפעול במצבים שונים האפשריים 

וינחו את המפעיל צעד אחר צעד לרבות ציון אביזרים ומספורם במערכת 

המשמשים לביצוע הפעולות. הנחיות ההפעלה יציינו את כל שלבי הביניים לרבות 

ערכים נמדדים במהלך ההפעלה או ההשבתה. הנחיות ההפעלה יפנו את המשתמש 

  ההנחיות יכללו בין היתר את ההפעלות כדלקמן : לתרשימי הזרימה המתאימים.

  הפעלה ראשונה של המערכת.  א.

  הפעלת מערכת חליפית.  ב.

  הפעלת המערכת במצבי חירום, לרבות לאחר הפסקת חשמל, לאחר שריפה.  ג.

  הפסקה מתוכננת של המערכת והפסקה במצב חירום.  ד.

  

ההוראה תפורט לפעולות  הוראות האחזקה המתוכננת תהיינה מותאמות למתקנים.  2.14

חצי שנתיות, שנתיות ורב שנתיות. כל הוראה תכלול הנחיות למדידות הנדרשות 

  לקיום ההוראה, לרבות ציון, בסוגריים, של הנתון או הטווח הרצוי. 

ההוראה תכלול פרוט חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע כל פעולה. ההוראה תנחה   

  גם לבדיקות טרמוגרפיות מצולמות
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הוראות והנחיות לאיתור תקלות ופתרונן. ההנחיות יהיו מפורטות ברמת המערכת,   2.15

המתקן והציוד. הנחיות לגבי המערכות הכוללות יוכנו ע"י הקבלן. הנחיות לגבי 

ציוד בודד יכללו לפחות את הנחיות היצרן כשהן מתורגמות לעברית. ההנחיות 

  לעיל. יתייחסו למצבים שונים בהפעלת המערכת כאמור 

  לגבי האל פסק באופן ספציפי יעביר הקבלן תיעוד כדלקמן:    2.16
  .תעודות התאמה לתקנים אשר נדרשו במפרט  -                        

  מפרט טכני.  -      
  הוראות הפעלה.  -      
  .(כולל מוצרי מדף) המערכת ורכיבי חלקיכל תאור מדויק של   -      
  ם ותחזוקה.איתור תקלות, תאור טיפולי  -      
  הוראות בטיחות.  -      
  רשימת חלקי חילוף.  -      
  סט שרטוטים שיכלול תכניות מלבניות וכן את שרטוטי תת המערכות.  -      

  
חיי המצבר כפונקציה  כמו כן יסופקו  עקומות פריקה של המצברים  וגרף המתאר את אורך

  של טמפרטורת העבודה הממוצעת.
  

  הבודק המוסמך למתקן החשמל.הגשת דוחות בדיקת       2.17

  הדוח כולל ערכי התוצאות של :  

  רמת הבידוד של הציוד.  -  

  התנגדות מערך הארקה בין פס ההשוואה לאדמה.  -  

  התנגדות בין אלקטרודת הארקה לאדמה.  -  

  התנגדות בין הציוד במתקן לפס ההשוואה.  -  

  ולמערכת המתקן.הגשה על מדיה מגנטית של התוכנות למיניהן לציוד   2.18

"החומר הטכני") לאישור  - הקבלן יגיש את תיקי המתקן ותוכניות העדות (להלן   2.19

המתכנן ולאישור המזמין כשהם מעודכנים ומתאימים למצב ולציוד הקיים בפועל 

  במבנה.  

המזמין והמתכננים מטעמו יבצעו בדיקה ראשונית של החומר הטכני המוגש   

העקרוניות לגבי מידת התאמתו של החומר הטכני  לאישורם ויעירו הערותיהם

  למצב בפועל.

, על בסיס ההערות העקרוניות של שהגיש את כל החומר הטכניהקבלן יבדוק   

המתכנן, ויתקן כל הנדרש. בתום ביצוע התיקונים יחזיר הקבלן את החומר 

  למתכננים לבדיקה חוזרת.
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וגש לבדיקה, תוטל עלות היה ולמתכננים יהיו הערות חוזרות, על החומר שה  

  הבדיקות החוזרות על הקבלן לפי תעריף שעות עבודה של החשב הכללי.

    

המזמין יהיה רשאי, במידה ויווכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש את החומר 

הטכני כנדרש, להטיל את הכנת החומר הטכני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו 

בדיקה והתאמת החומר לקיים, יוטלו על הקבלן לביצוע העבודה לרבות איסוף, 

  כאמור לעיל.

  

    



- 40 -  

  358 - 2ג'

  'בנספח 

  

 UPS - למע' ה שרות
  
  

  שרות בתקופת האחריות  .1  
          

  . UPS-אחריות הספק למערכת ה
  .שנתייםללא מצברים הינה ל UPSהאחריות הבסיסית של הספק למערכת ה 
אחריות  שנים חמשהינה ל UPS -מצברים של ההאחריות הבסיסית של הספק למערכת ה

  .רטה"-שנים "פרו 5 -מלאה ו
  

הליקויים כל ולאחר שתוקנו האחריות תחל מרגע הפעלת המערכת באופן מבצעי, 
  הסתייגויות של המזמין.ו
  

  :ופי השירות למערכת בתקופת האחריותא      
ידי הספק - בצוע כל הטיפולים בהתאם להוראות היצרן (אך לא פחות מטיפול אחד בשנה), על

ולאורך כל  מרגע קבלתה שעתיים או פחותתיענה תוך  /תיקון,כל קריאת שרותועל חשבונו. 
  יום בשנה למעט יום הכיפורים עצמו. 365- שעות היממה ו

נסיעות וכל החלפים והמכלולים, השירות בתקופת האחריות כולל כל העבודות הנדרשות, ה
   אשר יסופקו ויותקנו על חשבון הספק בלבד.

  
  

  האחריות לאחר תקופתשרות   .2  
  
  

  שרות בסיסי  2.1
  

  רות האחזקה הבסיסי כולל:ש  
  

ביצוע  טיפולים תקופתיים בהתאם להוראות היצרן, לבדיקת תקינות וטיפול  -
ריאות השרות/תיקון (אך במערכות לכל אורך תקופת חיי המערכת וללא קשר לק

  לא פחות מטיפול שנתי אחד). 
  

-08:00ה' בין השעות -לפי קריאה שתתבצע בימים א' /תיקוניםקבלת שרות תחזוקה  -       
ובימים ובשעות בהם משרד המציע  17:00במשרדי המציע. לאחר השעה  17:00

לנציג ת בטלפון או באיתורית אותם ימסור הספק וסגור, תתקבל קריאת השר
  הרשות.

  כל קריאת שרות תאושר מיידית ע"י נציג הספק בהודעה לנציג הרשות.  
  

שעות ביממה  24המציע מתחייב כי זמינות לקבלת קריאות לשרותי האחזקה הינה   -       
  כל ימות השנה למעט יום כיפור.
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  היענות לקריאות  .2.2
  

  ותטגוריות של רמת היענות לקריאות שרק - כללי   .1.22.2.
  

מוסכם ומוצהר כי הרשות תקבע בחוזה האחזקה את אופי השירות בהתאם   
  . )2.2.4.-2.2.2.סעיפים  רמות השרות שלהלן (לפי לבחירתה, 

הרשות רשאית לבחור באחת הרמות לכל התקופה או לרמות שונות לתקופות           
  שונות.

  
  

  מסלול קריטי: - טגוריה א' ק   2.2.2.
  

מרגע קבלת ההודעה כאמור  עתיים או פחותשכל מקרה של תקלה יטופל תוך   
  נכללת במחיר הקבלן לשירות עפ"י סעיף זה .החלקים  עלות.  2.2.1בסעיף 

  
  

  מסלול דחוף: - טגוריה ב'  ק   3.22..  
  

שעות או פחות מרגע קבלת ההודעה כאמור  5כל מקרה של תקלה יטופל תוך   
  החלקים נכללת במחיר הקבלן לשירות עפ"י סעיף זה .עלות .  2.2.1בסעיף 

  
  ריה ג' תיקון רגיל:וטגק   2.2.4.

  
ה', תוך -בתאום מראש. מקרה של קריאה לתיקון רגיל, ייענה בימים א' -תיקון רגיל   

  . 2.2.1שעות או פחות מרגע קבלת ההודעה כאמור בסעיף  24
  עפ"י סעיף זה . עלות החלקים נכללת במחיר הקבלן לשירות          

  
  
  חיר שרותי האחזקה:מ  .3
  

  מוסכם ומוצהר בזה כלהלן:  
  
ע"י הקבלן  ןיינתמחיר שרות האחזקה השנתי  לאחר תום תקופת האחריות כאמור   )1(

כל אחת מהקטגוריות לקריאות עפ"י שרות האחזקה וההיענות בשקלים עבור 
המערכת ובכלל זה שצוינו בכתב הכמויות. המחיר כולל אחריות כוללת לפעולת 

עלות העבודה ועלות החלפים. (עלות המצברים נכללת במסגרת האחריות 
  .) הבסיסית

  )      התשלום עבור השרות הנ"ל עפ"י הקטגוריות השונות יהיה כדלקמן:2(
 ממחיר הטובין 8% –עפ"י קטגוריה א'  .1
 ממחיר הטובין 5% –עפ"י קטגוריה ב'  .2
 ממחיר הטובין 4% –עפ"י קטגוריה ג'  .3

  המציע יגיש עם ההצעה פירוט התחשיב לסעיפים אלו.  
היה והמציע סבור כי לא יוכל לתת את השרות בשלמותו תמורת הסכומים   

הנגזרים ממחיר הטובין לעיל , עליו לציין זאת כהסתייגות מפורשת ותחת זאת 
  .למתן שרות מושלם לרשום את הסכום הנדרש על ידו
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  שירותי האחזקה:קופת ההתקשרות למתן ת  .4

  
חודש בכפוף  72לתקופה של  התקופת ההתקשרות עפ"י הזמנת הצעות זו הינ    

  למועד חתימת הצדדים על הסכם ההתקשרות.
לרשות תהא האופציה להאריך הסכם התקשרות זה לשתי תקופות נוספות של עד     

  חודשים כל אחת. 24
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  נספח ג'

  

 UPS - ה  של מערכת זמינותקנסות בגין חריגה מהתחיבות ל
  

  לשנה. 99.5%של  מבצעיתהספק יתחייב במסגרת האחריות ותקופת האחזקה, על זמינות 
  
  

  כספי בהתאם לתחשיב הבא: כנסעל כל חריגה מכך, יושת 
חריגה מהזמינות תמדד בשעות חריגה מצטברות על בסיס שנתי , החל  מרגע שהמערכת 

  תאושר ותוכנס לפעילות .
המערכת  not ready )מוכנות (- או אי\ה והמערכת  יחושבו מרגע השבתשעות אי זמינות 

  ועד להפעלה מבצעית מחודשת שלה. לתת את הגיבוי הדרוש , 
  

לכל ₪  500יושת קנס של מהזמינות האמורה חריגה ה השעות הראשונות של 48במשך 
  .ת חריגהשע

  ₪. 1000של , יושת קנס שצוינוהשעות  48 -על כל שעת חריגה נוספת , מעבר ל
  

  .שעת החריגה הראשונההקנס יחושב מרגע 
  

ללא כל קשר למועד התשלום תמורת  –לפי דרישת המזמין  –הקנס ישולם מיידית 
  שירותי האחזקה.

  
  הספק/הקבלן יעמיד ערבות כי שתקבע ע"י הרשות , למילוי התחייבות זו.
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  רשות שדות התעופה בישראל
  חטיבת הנדסה

  
  
  
  
  
  
  
  

  נמל התעופה בן גוריון 

   2ומס'  1ת כח מס' ותחנשדרוג  

   UPSהתקנת מערכת גיבוי ו
  
  
  
  
  
  

  3מסמך ג' 

  
  אופני מדידה מיוחדים
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  רשות שדות התעופה בישראל

  חטיבת הנדסה

  2ומס'  1תח"כ מס'  –נמל התעופה בן גוריון 

   UPSהתקנת מערכת גיבוי ו

  

  3מסמך ג' 

  אופני מדידה מיוחדים

  

  הנחיות למציע לפני הגשת הצעתו  .1

  

לפני הגשת הצעתו, על המציע להכיר את תנאי העבודה במקום, לבדוק את תיאור   

העבודה את התכניות ואת כתב(י) הכמויות. אם יגלה טעויות, מחדלים ו/או אי 

ליבו של המזמין להם. תשובתו בכתב של המזמין התאמה, עליו להסב את תשומת 

  תהווה חלק בלתי נפרד של מסמכי המכרז.

על המציע לפנות למזמין בכל הנוגע לברורים ביחס למפרט, לכתב הכמויות   

ולתכניות וכן לגבי מקור הספקתם של החומרים, האבזרים והציוד המפורטים. רק 

  תשובה בכתב של המזמין תחייב את המזמין.

  

  עדיפות בין מסמכים  .2

  

התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מפורטים במפרט וביתר מסמכי החוזה,   

משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתב(י) הכמויות, כל עוד אין 

סתירה ביניהם. אם נמצאה סתירה כזו עדיפים לעניין התשלום התיאורים 

  פרט.התמציתיים שבכתבי הכמויות על התיאורים שבמ

  

  דרישות  .3

  

ציון דרישה מסוימת לגבי פרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב(י)   

הכמויות אין בו כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם 

חסר ציון זה, בתנאי שהדרישה כאמור, נקבעה באחד ממסמכי החוזה או נובעת 

  ו/או משתמעת ממנו.
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  ם תנאי החוזההתחשבות ע  .4

  

  תיאורים בכתב הכמויות  4.1

  

תיאורים והגדרות של העבודה בכתב הכמויות ו/או בכותרות הסעיפים של פרק זה   

ניתנו בקיצור לצורכי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל תיאורים אלה כממצים 

כל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל שלבי העבודות והתחייבויות 

  הקבלן לפי החוזה, לרבות אספקת החומרים כאשר הם לא באספקת המזמין.של 

  

  שינוי אמצעים ושיטה  4.2

  

שינוי באמצעים ובשיטות ביצוע ביוזמת הקבלן גם אם קיבל את אישור המפקח לא   

  ישמש עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

  

  עבודות לוואי  4.3

  

הן נזכרות בתכניות ו/או במפרט זה ו/או לא ימדדו כל עבודות לוואי, גם אם   

במסמכי החוזה האחרים ו/או המשתמעים מהם, כל עוד אותן עבודות לא מופיעות 

  בסעיפים נפרדים בכתב הכמויות.

להסרת ספק, כל ההוצאות הכרוכות בעבודות הלוואי הנ"ל לא תשולמנה בנפרד והן   

  ויות.נחשבות ככלולות במחירי היחידה שנקב הקבלן בכתבי הכמ

  

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי   

התנאים המוזכרים באותם סעיפים, על כל פרטיהם. אי הבנת תנאי כל שהוא או אי 

התחשבות בו, לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב 

  א.הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהו

  

סעיפים שלא מופיעים בכתב הכמויות נחשבים כמכוסים ע"י יתר הסעיפים   

  שמופיעים בכתב הכמויות ועל הקבלן לנקוב מחירי יחידה בהתאם לכך.

  

  המחירים  .5

  

  המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך:  
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חומרי עזר הנכללים כל החומרים (בכלל זה מוצרים מוגמרים לסוגיהם וכן   (א)   

בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם, פרט לחומרים אשר יסופקו 

  ע"י המזמין.

  

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע מקצועי מושלם בהתאם לתנאי החוזה,   (ב)   

  בכלל זה גם עבודות הלוואי, ההכנה וההוצאות הבלתי נראות מראש.

  

  עבודה בשלבים (אם יידרש).  (ג)   

  

  דות בשעות לא שגרתיות.עבו  (ד)  

  

  עבודות העפר הדרושות.  (ה)  

  

  נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות.  (ו)  

  

  תיקונים, סילוק חומרים ועבודות שנפסלו והספקתם או עשייתם מחדש.  (ז)  

  

השימוש בכלי עבודה, ציוד, מכשירים, מכונות, מתקני עזר, פגומים, דרכים   (ח)  

  זמניות וכו'.

  

  בטלה של ציוד, מבנה וכד'. בלאי ודמי  (ט)  

  

(ח), אל -הובלת כל החומרים, כלי העבודה וכו', המפורטים בסעיפים (א) ו  (י)  

מקום העבודה, ובכלל זה העמסתם ופריקתם, וכן הובלת עובדים אל מקום 

  העבודה וממנו.

  

החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' באתר ומחוצה לו, ושמירתם וכן   (יא)  

  ואבטחת העבודות שבוצעו.שמירת 

  

המסים הסוציאליים והאחרים, ארנונות, אגרות, ביול, הוצאות הבטוח   (יב)  

  וכו'.
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הוצאות כלליות והוצאות הניהול של הקבלן (הן הישירות והן העקיפות   (יג)  

  ובכלל זה הוצאותיו המוקדמות והמקריות).

  

  אותו. הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, אשר החוזה מחייב  (יד)  

  

כל יתר ההוצאות הדרושות להשלמת העבודה ומסירתה למזמין, בין אם   (טו)  

  פורט הדבר, במלואו או בחלקו ובין אם לא פורט כלל במסמכי החוזה.

  

  רווחי הקבלן.  (טז)  

  

  הכמויות  .6

  

  הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן בלתי קבועות ועלולות להשתנות.  

  

  המדידה  .7

  

מדד נטו (אלא אם כן צוין אחרת להלן) בהתאם לפרטי התוכניות כל העבודה תי  

  כשהיא גמורה, מושלמת וקבועה במקומה.

מחיר העבודה כולל את כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרות במפרט   

והמשתמעים ממנו, במידה ואותם חומרים או עבודות אינם נמדדים בסעיפים 

  אחרים.

  

  ברשימת הכמויותמקרא לקיצורים של היחידות   .8

  

  יחידה    יח'    

  סנטימטר    ס"מ    

  מטר אורך    מ"א    

  מטר מרובע    מ"ר    

  מילימטר מרובע    ממ"ר    

  מטר מעוקב    מ"ק    

  קילוגרם    ק"ג    

  קומפלט    קומפ'    

  קילו אמפר    ק"א    
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  שעת עבודה    ש"ע    

  מפסק אוטומטי זעיר    מא"ז    

  מפסק אוטומטי מגנטי תרמי    מאמ"ת    

  עבודהמנהל     מנ"ע    
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