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  רשימת מסמכים למכרז

 
 

הערות   המסמך  מסמך מצורף

  'אמסמך  תנאים כלליים מיוחדים מפרט את התנאים הכלליים הקשורים במפרט הטכני וכתב הכמויות
  ב'מסמך   מפרט טכני  מפרט את ההיבטים הטכניים הקשורים בכל אחד מהפריטים 

מפרט את כמות הפריטים ומרכיביהם   'גמסמך   כתב כמויות
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  תנאים כלליים מיוחדים - 'אמסמך 

 
  אור העבודהית .1

יחידות הביטחון של רשות שדות התעופה נדרשות מעת לעת לאביזרים יעודיים לצורך מתן  .1.1
  .שירות ולצורך הטיפול הביטחוני בנוסע

כפי (אם נדרש) באיזורי השירות  םהאספקה והרכבה שלהפריטים,  יצורהעבודה כוללת י .1.2
 במסמך זה.שמופרטים 

העבודה אינה כוללת התקנה של אביזרי קצה, הולכה של כבילה חשמלית או אלקטרונית או כל  .1.3
 באתר. ווהרכבת וולהתקנת ועצמלאביזר פעולה אחרת שאינה קשורה 

עד להבנה מלאה ומסודרת של תהליך  העבודה כוללת סיוע באתר למתקין של ציוד הקצה .1.4
  ההתקנה על ידו.

 שיטת העבודה .2
 החוזה יכלול שני סוגי עבודות : .2.1

 הזמנה ותיאור של העבודה הראשונה .2.1.1
 תיאור כללי של שאר האביזרים העתידיים שיעלה עבורם צורך מעת לעת .2.1.2
מודגש כי הרשימה של האביזרים העתידיים אינה סופית ויתכן שיעלו מרכים נוספים  .2.1.3

 בעתיד, עבור כל אחד מהם ישלח מפרט מסודר ומפורט
 מפרט זה יכלול פירוט של ההזמנה הראשונה בלבד .2.2

  מידות בתכניות ובאתר .3

 למצב קיים באתר.  ןוהתאמתלבדוק את המידות בתכניות  ספקהעל  .3.1
למנהל החוזה כל ערעור על המידות כהתאמה למבנה ו/או על מידות מחוץ למבנה יוגש  .3.1.1

  .ספקיום קבלת צו התחלת העבודה, הכל על חשבון הלא יאוחר משבוע מ
  בחשבון לצורך תביעות מכל סיבה שהיא.ילקחו לאחר מכן לא  שיעלוטענות  .3.1.2

ועל חשבונו לבקר את כל התכניות, והמידות הנקובות בתכניות, וכן עליו למדוד את  ספקהעל  .3.2
 המבנה לפני תחילת העבודה ולוודא שישנה התאמה למידות שבתכניות. 

 אדריכלות. התוכניות הואת  ייצורתכניות את לקרוא בו זמנית  ספקהעל  .3.2.1
בכל מקרה שתמצא טעות ו/או סתירה בתכניות ו/או במפרט ו/או בכתב הכמויות, עליו  .3.2.2

 .אשר יחליט לפי איזו מהן תבוצע העבודהמנהל החוזה להודיע על כך מיד ל
  תהיה סופית ומכרעת.מנהל החוזה החלטת  .3.2.3

על סמך טענותיו שלא הבחין באי התאמות או  ספקהלא תתקבל כל תביעה מצד  .3.2.4
בטעויות הנ"ל, או שהוא ביצע את הפריט לפי הנתון באחד המסמכים אך כי הוא סותר 

  את הנתון במסמך אחר.

בכל  אייש ספקולא ימלא אחר החלטותיו, המנהל החוזה לא יפנה מיד ל ספקהאם  .3.2.5
אחרת עבור כל התוצאות האפשריות בין אם הן נראות האחריות הכספית ובכל אחריות 

  מראש ובין אם לאו.

לא מנהל החוזה אי הבחנה בזמן בסתירה בין מסמכי החוזה, וביצוע שאינו על דעת  .3.2.6
 .מנהל החוזהעל ידי  ששיידרמביצוע התיקון, על חשבונו, כפי  ספקיפטור את ה

ביחס לתכניות כתוצאה מהתאמת ריהוט  10%בכל מקרה סטיות במידות בהיקף של עד  .3.2.7
 .ספקלמצב קיים בשטח לא יהוו עילה לדרישת תוספת מחיר מצד ה

 .תאור העבודות בסעיפי כתב הכמויות ובתכניות הם תמציתיים בלבד -מחירי יחידה  .3.2.8
מחירי היחידה ייחשבו ככוללים את כל הדרוש לבצוע העבודה ברמה נאותה ובהתאם 

  למפרטים והתכניות.

לא  -) וה ערךמרים אשר לגביהם קיים מבחר בשוק (מוצר שוות מוצרים וחרכיש .3.2.9
 אשר יקבע את הסוג והתוצרת הרצויים.  מנהל החוזהשור ייירכשו אלא לאחר א
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תהיה סופית והוא רשאי לפסול כל מה מנהל החוזה בכל מקרה קביעתו של  .3.2.10
 יפוצה על כך.  ספקשיירכש בנגוד לנוהל הנ"ל, מבלי שה

, לא תהיה עילה לתוספת ספקהמנוגדת לדעתו של המנהל החוזה בחירה של  .3.2.11
  מחיר.

  ניקוי סופי .4

לפנות על חשבונו את מקום העבודה מכל פסולת, ולהשאיר את  ספקבגמר כל העבודות, על ה .4.1
 . מנהל החוזהנקי לשביעות רצונו של העבודה מקום 

או סימני לכלוך או חומרי עטיפה ושמירה על המוצר להוריד כל כתמי צבע או נוזלים  ספקעל ה .4.2
 .הפריטיםאחרים מכל חלקי 

נקי מקום העבודה עליו להשאיר את כל העבודות מושלמות, כל המתקנים כשהם פועלים ואת  .4.3
  .משאריות חומרי העבודה

  קבלת העבודה .5

בודה לערוך בדיקת ע למנהל החוזהלבצע את העבודות באופן אשר יאפשר  ספקבכל מקרה על ה .5.1
  בכל שלביה.

  כללי .6

בחשבון בזמן חישובי הצעתו ולא  ספקה חייקאת כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים לעיל  .6.1
תשולם כל תוספת או מחיר מיוחד עבורם, והן תהיינה כלולות במחירי היחידה של עבודות 

  .ןהבניי

  תקופת בדק .7

 . למפורט בחוזהבהתאם לעבודה הכלולה במכרז זה היא  םוהתיקוניתקופת הבדק  .7.1
שני תוך את הליקוי חייב לתקן  ספקבכל מקרה של גלוי תקלה או פגם בתקופת הבדק יהיה ה .7.2

  לכל היותר.ימי עבודה 
 ויעשה ברצף. לבין מנהל החוזה ספקליקוי הכרוך בתיקון כלל העמדות יתואם בין ה .7.3
שייגרם ע"י  כל חלקיהם כל תקופת האחריות וכל נזקעל  העמדותאחראי לשלמות פרטי  ספקה .7.4

  .ספקע"י היתוקן או יוחלף מוש סביר יש

את כל העבודות והוא מוכן למשלוח אל האתר, יודיע למנהל החוזה אשר יתאם  ספקסיים ה .7.5
  .העמדותהמועד בו עליו להציב את עימו את 

  פיקוח .8

מעצב ומתכנן ועליו להשגיח שהעבודה תבוצע עפ"י יעזר ביכול להימנה מפקח אשר מנהל החוזה  .8.1
 יות והמפרטים במדויק. התכנ

  את הדרוש הסבר ולהשגיח על לוחות הזמנים. ספקעליו להסביר ל .8.2

לדרוש תיקון, שנוי או עבודה נוספת או הוראות  ראשי, בתיאום עם מנהל החוזה,המפקח  .8.3
 אחרות. 

 חייב לבצע ללא שהיות עבודות אלו. ספקה .8.4
לטיב החומרים, טיב העבודה הקובע היחיד בקשר לכל שאלה שתתעורר בקשר הוא  מנהל החוזה .8.5

  ואופן ביצועה.

  .המפקחיפנה כל שאלותיו אל  ספקה .8.6

  בדיקת האתר .9

לבדוק את אתר העבודה ואת התנאים בו לרבות פתחים, מעברים וכל הנדרש, לבצוע  ספקעל ה .9.1
 המתוכנן ללא גרימת נזק למבנה הקיים.  ןלמקומ העמדות עולשינוהעבודה 

 בלבד.  ספקבהם ה אייש -קון נזק במידה ויגרם ית .9.2
 -במידות המתוכננות  עמדותמוצא שאין אפשרות, כתוצאה מהנ"ל, לייצר את  ספקבמידה וה .9.3

 . מנהל החוזהיפנה את תשומת לב 
 בשטח.  ןושיטת הרכבת העמדותיתכנן את חלוקת המפקח  .9.4
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 עמדותיהיה אחראי להתאמת  ספקמחוץ לאתר, יעשה לאחר בדיקת המידות וה העמדותייצור  .9.5
  והתקנתו כנדרש. מקום העבודהלמערכת הכוללת של  אלו

  פריט לדוגמא .10

 .פריט לדוגמאהם ברמות מורכבות שונות ולעיתים ידרש המוצרים הנדרשים  .10.1
 יבוצע בשני שלבים :הוא פריט לדוגמא אם ידרש  .10.2

פריט לדוגמא לבדיקה פונקציונלית, התאמת אביזרי הקצה, אופן  –שלב א  .10.2.1
 ההרכבה שלהם, העברת הכבילה, התאימות הארגונומית וכיוב.

, אם יש להתקנת אמצעי קצהאת כל החיבורים הנדרשים יכלול הפריט לדוגמא  .10.2.1.1
 כאלה.

פריט לדוגמא יכול להיות מחומרים שאינם חומרי הגמר המפורטים במפרט זה  .10.2.1.2
  .וכיובתכת שאינה צבועה, לוח עץ במקום לוח שיש מ - כגון 

ככל שיהיה ניתן ועל פי שיקול דעת מנהל החוזה בלבד, יבוצעו בדיקות הפריט  .10.2.1.3
 .ספקלדוגמא באתר ה

הפריט לדוגמא באתר לגרוע מהחובה להציג את  10.2.1.3 אין באמור בסעיף  .10.2.1.4
  העבודה במקום בו יורה עליו מנהל החוזה.

פריטים אלו יבדקו ויאושרו ע"י המזמין ורק לאחר אישורו של המזמין ימשיך  .10.2.1.5
 . לשלב ב' כדלקמן ספקה

 פריט לדוגמא מושלם העשוי מכל חומרי הגמר ברמת גימור מושלמת –שלב ב  .10.2.2
ולאחר הטמעת כל השינויים שהועברו אל הספק ממנהל החוזה לאחר השלמת 

 שלב א'.
ככל שהפריט בשלב זה יהיה מושלם, ועל פי שיקול דעת מנהל החוזה בלבד, הוא  .10.2.3

 יהווה אחד מתוך כלל הייצור הסופי.
   בלבד. ספקכתוצאה מאי קיום סעיף זה יהיה על חשבונו של ה שיידרכל שינוי אשר  .10.3
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  מפרט טכני  - ב מסמך 

 
  לעבודות הפריטים העשויים מתכת הוראות כלליות .11

 מריםוח .11.1
 שי)(מט מ F4גמר  316 או 304 דגםיהיו  הנירוסטהכל חלקי  .11.1.1

עובי  16היכן שנדרש, משטח עליון של דלפקי עבודה יהיה נירוסטה דגם סקופ 

(רגיל) או ש"ע מאושר  2Bמ"מ גמר  1.5
)16-Scope-http://www.scope.co.il/catalogue/group/513/nameblock/Type 

 מ"מ 2חלקי פלדה יהיו עשויים מעובי דופן מינימלי של  .11.1.2
או  KANYAמתוצרת חברת יהיו  וכל המחברים הקשורים פרופילי אלומיניום .11.1.3

MayTec או שווה ערך מאושר 
 יהיו של חברת נגב טכנולוגיות או שווה ערך מאושר PVCגלילי  .11.1.4
 עץ .11.1.5

יכלול "עיניים" יהיה חתוך, ישר, יבש, נקי מפגמים ועובש או מחלה כלשהי, לא  .11.1.5.1
  חופשיות או סיבים מפותלים.

 .יהיו בהתאם לעובי הנדרש בתכניות M.D.F. עץ לבוד ו .11.1.5.2
 בלוחות שבורים או פגומים או בחלקים מחוברים ביניהם.יאושר שימוש לא  .11.1.5.3

 פורמייקה .11.1.6
 כל צפוי הפורמייקה יהיו תוצרת פורמייקה סנטר או ש"ע מאושר. .11.1.6.1
כל ההדבקות יבוצעו במכבש. הדבקות  בלבד. מנהל החוזההגוונים ייקבעו ע"י  .11.1.6.2

  .מנהל החוזהרק באשור מיוחד של  -בדבק מגע 

  גמר הפורמייקה יהיה מסוג "טאפ". לא יורשה שימוש בפורמייקה מסוג "גב". .11.1.6.3

) על חומרי הגלם  (Certificate Of Complianceיש להגיש תעודת התאמה .11.1.7
  שבשימוש.

 יבוצע במשור.  ך פלדהתויח .11.2
  .ברמה הגבוהה ביותרתוך והברקה יהיו יבודות ליטוש, רע .11.3
 ינוקו היטב מלכלוך וחלודה.  ךלריתוהשטחים המיועדים  .11.4
 ושר עם פני השטח בצורה מושלמת.יהריתוך יהיה אחיד וי .11.5
 . ומדוייקת יהיו עשויים בצורה מקצועיתהמתכת בורים של חלקי יכל הח .11.6
 במשטחים חיצוניים לא יהיה כל סימן של ריתוך או חיבור. .11.7
 לעין במשטחים החיצוניים. וולא ירא מיםמושל ונקודות החיבור בין חומרים שונים יהי .11.8
כל שטחי המתכת ייצבעו אפוקסי אלקטרוסטטי בתנור. הצביעה תעשה בתנור קליה  .11.9

 מעלות צלזיוס  2200 - 140בטמפרטורה של 
  מיקרון לפחות.  50 יהיה עובי צביעה .11.10

וינוקו היטב לפני הצביעה להסרת כל  ,חול כל חלקי הברזל יטופלו כימית או ע"י התזת .11.11
 כתמי החלודה.

הורדת  .בדיקות הקבלהע"י עטיפה עד ועל המשטחים החיצוניים ישמור על הצבע  ספקה .11.12
  עד גמר מושלם לצורך בדיקות קבלה. ספקהעטיפה באחריות ה

פליז, נירוסטה או פלדה מצופה קדמיום,  הברגים יהיו ברגים בלתי מחלידים כגון: ברגי .11.13
 .וע"י שגמים (דיבלים)

  .שיאושרו על ידי הרשות יש להשתמש בדבקים חזקים מתאימים .11.14

מרים ויהיה ע"י ברגים בתוך תותב מפליז דוגמת "פיליפס" ולא בח לרצפות החבור .11.15
  ע"י ירית מסמרים.לרצפה פלסטיים. לא יהיה חבור 
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 כללי -מבנה  .11.16
 , כל אחד בהתאם למפורטנעילהיהיו בעלי פתחי הגישה  .11.16.1
שקעים  6בעל חיבור חשמל פנימי שוי מתכת להוא יהיה עפס שקעים נדרש אם  .11.16.2

אגף חשמל של . פס השקעים יאושר על ידי כולל מפסק ניתוק זרם חצי אוטומטי
 המזמין

בלבד הכנה לחיבור במקומות בהם תדרש יחידת שקעי תקשורת תבוצע  .11.16.3

 )ע.ד.א. פלסט של חברת 11D(לדוגמא, 
וימוגנו בטבעת  ללא קצוות חדיםיהיו תקשורת החשמל וההעברת כבלי  יפתח .11.16.4

 גומי ("רקורד")
אינטש לפחות ויסופק עם צינור שרשורי  1אם ידרש, פתח היציאה יהיה בקוטר  .11.16.5

מוגן דריכה. הצינור יעוגן בתוך העמדה אל הדופן באמצעות טבעת עיגון 
 ("גורמט")

 למבנה ליציבות. שפת הבסיס תהיה מעוגלת ("פאזה")בסיס העמדה יותאם  .11.16.6
  כללי -  פרזול .12

הספק נדרש לספק את כל האביזרים והברגים הנדרשים להתקנה מושלמת של כל פריט  .12.1

 גם אם לא צויינו במפורש בתכניות.  –הכל קומפלט 
הנחייה המתארת את הנדרש או  פרוט אביזרי העיגון בתכניות ובפרטים הינו בגדר הצעה .12.2

 .ליציבות המשטחים
שהוא מציע כולל את כל האביזרים הנלווים למערכת כמפורט  האביזרספק יבצע את ה .12.3

  בכתב למערכת וחלקיה.מנהל החוזה לאחר קבלת אישור  –במפרטים ובתכניות 

 . מנהל החוזהכל הפרזול יאושר ע"י  .12.4
), www.ergotron.comשל חברת ארגוטרון (הן יהיו מסך למפרקיות זרועות אם ידרשו  .12.5

 עפ"י בחירת הלקוח ובאישורו. 
או ש"ע שיאושר ע"י Thomas Regout מגירות תהיינה טלסקופיות תוצרת עבור מסילות  .12.6

  . מנהל החוזה

 שליפה מלאה.  פעולת המסילות תותאם לעומס ותהיה חלקה עם .12.7
 . " או ש"ע מאושרSOUTHCOתוצרת "יהיו וסוגרים מנעולים  .12.8
 םלאורך שנים שהתקנת יםבאיכות גבוהה, עמיד ים וסוגריםמנעול יםמודגש בזאת כי נדרש .12.9

 תהיה באופן שלא ישתחרר לאחר שימוש.
ויכללו מנעול אחיד הקיים  בהתאם לתקן הנדרש ללוחות חשמל תהיהסגירת לוח חשמל  .12.10

 במחלקת חשמל של רשות שדות התעופה (סוג, דגם וקוד מנעול יסופק בהתאם)
  שלד .13

 הגמר יהיה באפוקסי אלקטרוסטטי בתנור.  -אם השלד יהיה שלד פלדה  .13.1
החיבור בין העמדה לרצפה יעשה דרך חומר מבודד בנקודת המגע של השלד עם הרצפה  .13.2

  .לצורך הקטנת החשיפה לנוזלים
  באמצעות חומר זה תבוצע התקנת העמדה כשהיא מקבילה באופן מושלם לרצפה. .13.3

 סימון .14
 אין לסמן סימן מסחרי של היצרן או המתכנן על גבי העמדות .14.1
סימון מאושרים הינם רק כאלה הנדרשים מתוקף חוק או תקנות בנוגע להנחיות בטיחות  .14.2

 ויאושרו לפני סימון או הנחיות הפעלה
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 שיקוףמסלול מכונות 
 פרק זה כולל את המפרט להזמנה המיידית הכלולה בחוזה זה. .15

 מסלול מכונות שיקוף כולל את המרכיבים הבאים : .15.1
 באורך המוגדר בכתב הכמויות מסוע כניסה .15.1.1
 באורך המוגדר בכתב הכמויות מסוע יציאה צד נוסע .15.1.2
 באורך המוגדר בכתב הכמויות מסוע יציאה צד בודק .15.1.3
 בכתב הכמויות יםהמוגדר ובכמות באורך דלפק בדיקה .15.1.4
 באורך המוגדר בכתב הכמויות תעלת חשמל ואלקטרוניקה ופס שקעים .15.1.5
ופרספקס חוצץ כולל חיבור מתאים לדופן המכונה פרספקס חוצץ מוצא מכונה  .15.1.6

 המוגדרים בכתב הכמויות ובכמויות באורכים מסועי יציאה
  עמדת מפעיל .15.1.7

 מותאמת לעובד יושב .15.1.7.1
 פח צבוע בתנור .15.1.7.2
מעלות ושני רגליים קדמיות  360ים אחוריים ננעלים, ציר תכלול שני גלגל .15.1.7.3

 קבועות
 בתחתית משטח עליון יהיו נקודות עיגון לכבילה .15.1.7.4
 אינטש למעבר כבילה 2משטח עליון יכלול קדח בקוטר  .15.1.7.5

משולש נירוסטה חלקה בין מסוע יציאה צד נוסע למסוע יציאה  - משטח קישור .15.1.8
 הכמויות, במידות בכמויות המוגדרות בכתב צד בודק

 רגלי מסועים .15.2
מטרים, בהתאם לאורך המסוע  2רגלים למסועים יותקנו במרווחים של כ  .15.2.1

 המוזמן
קטעי מסוע יכולים להשען על רגל משותפת כאשר משטח החיבור מעוגן לשני  .15.2.2

 המסועים הסמוכים זה לזה
לא נדרש זוית משתנה לכיוון  –משטחי ההתקנה של המסועים ישרים וחלקים  .15.2.3

 רגליים
 תהיה רגלית כיוון גובה כולל אום נעילה. לכל רגל .15.2.4
 לכל רגל יהיה משולש עיגון בנקודת החיבור בין הרגל למסוע .15.2.5

 מסוע כניסה .15.3
גליל אחרון לפני מכונת השיקוף יהיה נשלף בטיחותית ויהיה מעוגן באמצעות  .15.3.1

 כבל מתכת למניעת נפילה
 קצות פרופיל יהיו סגורים בכיסוי מותאם לפרופיל .15.3.2
המסוע יהיה בנוי באופן מודולרי ממספר חלקים אשר ניתן האורך הכולל של  .15.3.3

 יהיה לחבר ביניהם וליצור שינויי אורך בהתאם לנדרש
 מסוע יציאה צד נוסע .15.4

גליל ראשון אחרי מכונת השיקוף יהיה נשלף בטיחותית ויהיה מעוגן באמצעות  .15.4.1
 כבל מתכת למניעת נפילה

 קצות פרופיל יהיו סגורים בכיסוי מותאם לפרופיל .15.4.2
פרספקס צד נוסע במוצא המכונה יתמך לכל גובהו בפרופיל מתאים, גם אם  .15.4.3

 הפרופיל התומך יחרוג מגובה המכונה.
עיגון הפרופיל למכונת השיקוף יהיה באמצעות הדבקה. לא ניתן לקדוח לדופן  .15.4.4

 מכונה
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עיגון הפרופיל האנכי לפרופיל המסוע יהיה באמצעות שני ברגים לפחות. הגישה  .15.4.5
ה נוחה לאור הסבירות הגבוהה לשחרור העיגון לאורך זמן לברגים אלו תהי

 בגלל מגע נוסעים בפרספקס.
האורך הכולל של המסוע יהיה בנוי באופן מודולרי ממספר חלקים אשר ניתן  .15.4.6

 יהיה לחבר ביניהם וליצור שינויי אורך בהתאם לנדרש
 מסוע יציאה צד בודק .15.5

 עות משולש נירוסטהבודק למסוע יציאה נוסע באמצקישור בין מסוע יציאה  .15.5.1
 המסועים אלהמשולש יהיה עצמאי על רגליים מתכוונות ויעוגן  .15.5.2
 פרספקס צד נוסע בודק יתמך לכל גובהו בפרופיל מתאים. .15.5.3
עיגון הפרופיל האנכי לפרופיל המסוע יהיה באמצעות שני ברגים לפחות. הגישה  .15.5.4

ן לברגים אלו תהיה נוחה לאור הסבירות הגבוהה לשחרור העיגון לאורך זמ
 בגלל מגע נוסעים בפרספקס.

לפרופיל האנכי אין עיגון למרכיב אחר ועל כן נדרש אלמנט שיחזק את הפרופיל  .15.5.5
 אחורי-בציר קדמי

האורך הכולל של המסוע יהיה בנוי באופן מודולרי ממספר חלקים אשר ניתן  .15.5.6
  יהיה לחבר ביניהם וליצור שינויי אורך בהתאם לנדרש

שינוי באורכי הפרספקס, הוא יטופל בנפרד בהזמנה  היה וידרש –בהקשר זה 
 נפרדת

 דלפק בדיקה .15.6
 דלפק בדיקה יהיה עצמאי על רגליים מתכוונות ויעוגן אל מסוע צד בודק .15.6.1
 מעלות או בהמשך לדלפק הראשון 90מבנה הדלפק יאפשר עיגון של דלפק נוסף  .15.6.2

 הכנה להתקנת אמצעים נוספים .15.7
במבנה סטנדרטי של ארון תקשורת נדרשת אפשרות להתקנת אמצעים נוספים  .15.7.1

 אינטש 19
בהתאם למידות יעשה שימוש בארון תקשורת סטנדרטי. אם לא ניתן יהיה  .15.7.2

פסי התקנה סטנדרטיים אל אחת הרגליים של להתאים ארון סטנדרטי, יחוברו 
מסוע יציאה צד בודק ואל רגל נוספת שאינה חלק מהרגליים התומכות את 

 המסועים אלא רק משמש להתקנות
 

 אביזרים עתידיים אפשריים
  שירותת עמד

 תיאור כללי .15.8
 עמדות למתן שירות לנוסע לרוב יהיו עשויות מנירוסטה בשילוב זכוכית ושיש .15.8.1
רמת הגימור של עמדות אלו חייבת להיות הגבוהה ביותר שכן היא נמצאת  .15.8.2

 בחזית השירות לנוסע
 הגנה היקפית .15.9

כלפי הנוסע על מנת למנוע לעמדה תהיה מעטפת הגנה משלושת הדפנות הפונות  .15.9.1
 מגע של עגלת מזוודות או מזוודות עם דפנות העמדה.

 אוורור אקטיבי .15.10
 כגון מחשב או אביזר אחר המחייב אוורורכוללת אביזרי קצה העמדה  .15.10.1
כנה ונדרשת המפורטת בנספח האביזרים תפוקת החום של כלל האביזרים  .15.10.2

 מאוורר. תקנה שלל
וורר תהיה מצידה הפנימי של העמדה אל תוך מתקן שימנע גישה התקנה המא .15.10.3

 ל זרועות המאוורר בעת סיבובן.א
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חיבור המאוורר יבוצע בברגים על דופן כפולה כך שברגי ההתקנה לא יראו  .15.10.4
 מצידה החיצוני.

והמרווחים יהיו כאלה  יהיו בצורה מעוגלתהחיצוניים חריצי יציאת האוויר  .15.10.5
 ת המאוורר בעת סיבובן.שלא יאפשרו גישה אל זרועו

כולל התקנה של טרמוסטט המאפשר כיוון נקודת ההפעלה של  מאוורר .15.10.6
 המאוורר

 אטימה לנוזלים .15.11
 המשטח העליון יהיה אטום לנוזלים ככל שניתן .15.11.1
אביזרים המותקנים על גבי המשטח העליון יותקנו באופן שיקטין ככל שניתן  .15.11.2

 כניסת נוזלים לתאים הפנימיים.
במקומות בהם לא ניתן לקיים איטום יש לנתב נוזלים שחדרו לכיוון מסוים כך  .15.11.3

 יגיעו אל מערכות אלקטרוניות.שלא 
 או אלקטרוניקה אל תא לוח החשמלבכל מקרה יש למנוע הגעת נוזלים  .15.11.4

 הולכת כבילה .15.12
הולכת הכבילה תהיה באופן מסודר כולל אמצעי להולכה של הכבילה לאורך  .15.12.1

 דפנות
יותקן אמצעי עיגון לכבל על מנת למנוע  החיבור בין האביזרים בסמוך לנקודות .15.12.2

 מתח יתר על החיבור לאביזר.
  משטח עליון  .15.13

 .מאבן קיסר עשוייהיה משטח עליון  .15.13.1
מבלי שיראה אופן והמשטח יהיה מקובע ללא אפשרות ניתוקו מהצד החיצוני  .15.13.2

 החיבור כלפי חוץ. המשטח יהיה ניתן לפירוק על ידי מוסמך.
  העליון יהיה מוגן מכל צדדיו מפגיעה אקראית.המשטח  .15.13.3

ומצידו  המשטח יהיה מוכן להתקנה של כל האמצעים הנדרשים מצידו הפנימי .15.13.4
 .החיצוני

 התקנה של אמצעי על המשטח תכלול מסגרת חיפוי מדוייקת (רוזטה) ל .15.13.5
 חיפוי חזית .15.14

 CNCמ"מ חזית חתוכה ב  8 בעובימחוסמת זכוכית מחיפוי החזית  .15.14.1
 אל העמדה באמצעות מחברים שטוחים לבחירת מנהל החוזההחיפוי יותקן  .15.14.2
 שילוט נדרש תהיה מצידה הפנימי של הזכוכיתוהדפסה של לוגו  .15.14.3

  אמצעי להתקנה על גבי משטח עליון .15.15

 יותקן על גבי המשטח העליון בתוך שקע מותאם.  .15.15.1
  חיבור על המשטח יהיה מצידו הפנימי.  .15.15.2

 על גבי דופןלחצן  .15.16
העמדה באופן שיהיה מוגן מלחיצה אקראית על ידי של יותקן בדופן שלחצן  .15.16.1

 , מתחתיה יבלוט רק הלחצן עצמושקועדופן 
חלקיו האחרים של הלחצן יותקנו בתוך העמדה באופן שישמור על החיווט שלה  .15.16.2

 מניתוק אקראי.
  מסך מגע .15.17

או בתוך מתקן  על גבי זרוע מתאימהמסך המגע יותקן על גבי המשטח העליון  .15.17.1
  .מובנה ייעדוי

בציר האנכי בלבד הפרזול של המסך יאפשר הטייתו אם יעשה שימוש בזרוע,  .15.17.2

(Tilt). 
 .יקבע לאחר בחינת העמדה הפונקציונלית ולא יהיה ניתן לשינויגובה המסך  .15.17.3
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 מסך עצמו.הלמסך יהיה כיסוי אחורי שיורכב לצורך חיפוי הכבילה וגב  .15.17.4
 הכיסוי יאפשר שחרור חום הנפלט מהמסך באופן פאסיבי. .15.17.5
 חיבור הכיסוי יהיה גם לזרוע וגם למסך, בהתאם לחיבורים הקיימים .15.17.6
לכיסוי תהיה דלתית שתאפשר גישה לבקרת המסך. הדלתית ללא נעילה אלא  .15.17.7

  בלבד.תופסן עם 

  אמצעים על גבי משטח עליון .15.18

  .בתוך תא ייעודי בחלק העליון של העמדהיותקן  .15.18.1

ועיגונו לעמדה יעשה העליון אל התא תעשה מכיוון המשטח  האמצעיהכנסת  .15.18.2
 .דרך העמדה

 העיגון מבוצע בהתאם למתקן עיגון ייעודי  .15.18.3
  .(רוזטה) ישלים את המרווחלאמצעי אלמנט גישור בין משטח העמדה  .15.18.4

 .פנימי ותתאפשר גישה ללחצנים ההפעלה הפנימיים שלוהסורק יהיה תא  .15.18.5
  אביזרים בתקן אבטחת מידעתא  .15.19

עמידה בתקני אבטחת מידע  אביזרים המחייביםות מסויימות יותקנו דעמב .15.19.1
  מחמירים.

בהתאם למפורט יותקנו   24.6בסעיף כמפורט השייכים לתא זה כל האביזרים  .15.19.2

  ועם חיבור לאזעקה מקומית. 12.8 עם נעילה כמצוין בסעיף  יםבתא אחד, סגור

 התא. בתוך החיווט, המקודד ורמקול של מערכת האזעקה יהיו סגורים  .15.19.3
אפשר את קול האזעקה עד לרמה חריצים ליהיו של דלת התא החיצוני  המציד .15.19.4

 80dbשל 
 תא גלילי ברקוד .15.20

 12.8 כמפורט בסעיף  זיזתא גלילי הברקוד יהיה עם נעילה במנעול  .15.20.1
 גלילי ברקוד 6התא יאפשר התקנה של  .15.20.2
דרך חריץ מתאים, לכל  התא יאפשר הוצאה של הברקוד מחוץ לדופן העמדה .15.20.3

 ברקוד חריץ נפרד
גלילת הגלגל על ידי גלילי הברקוד יונחו בתא נפרד כל אחד, במבנה שיאפשר  .15.20.4

  ברקוד כלפי חוץמשיכה של 

  קורא ברקוד ידני .15.21
 זרוע מתאימה להחזקת הקורא כאשר אינו בשימושבאמצעות חיבור קורא ידני  .15.21.1
וימוגן בטבעת  ללא קצוות חדיםכבל הקורא אל תא מחשב יהיה כניסת פתח  .15.21.2

 גומי ("רקורד")
 מקלדת ועכבר מגירת .15.22

ישאיר את ללא נעילה שלא מגירה מקלדת ועכבר סטנדרטיים יותקנו בתוך תא  .15.22.1
העכבר והמקלדת חשופים כאשר אינם בשימוש אך יאפשר שימוש בהם כאשר 

 נדרש.
לתא תהיה שפה בולטת ברוחב שיאפשר הנחת כרית כף היד בצורה נוח בעת  .15.22.1.1

 העבודה
 כבלי העכבר והמקלדת יעוגנו אל המגירה באמצעות טבעת עיגון מתאימה  .15.22.1.2

 פאסיביותתשתיות תקשורת  תא .15.23
סטנדרטי,  19''מותאם לארון תקשורת ים אופטיים חיבור סיבפאנל אחסון  .15.23.1

 .4Uס"מ, גובה  50בעומק 
 תא לוח חשמל .15.24

 מבנה התא יהיה בהתאם לתקנות ולחוקים התקפים .15.24.1
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 .12.10 12.8 בסעיף עם סוגר בהתאם למפורט התא יהיה  .15.24.2
 תא מחשבים .15.25

 12.8 נעילה במנעול זיז כמפורט בסעיף התא יהיה עם  .15.25.1
 בתוך התא יותקן מדף על גבי מסילות על מנת לאפשר תחזוקה נוחה למחשבים. .15.25.2

 עגלת מכשיר לבדיקה ביטחונית .16
 ק"ג  30במשקל של כ  עגלה יעודית הנושאת מכשיר לבדיקה ביטחונית .16.1
על מנת שתוכל להתגבר על מהמורות ס"מ מגומי  9בקוטר גלגלים  העל ארבע העגלה תעמוד .16.2

דרך קלות ולהקטין את הסיכון בהתהפכות. לפחות שנים מהגלגלים יהיו עם נעילה. כל 
 מעלות 360הגלגלים יסתובבו 

 בצד החיצוני של דופן ימין יותקן תא עבור ידית המשמשת לביצוע הבדיקה .16.3
 העגלה תכלול אמצעי למניעת גניבה של המריחן .16.4

 114באורך כולל של  ס"מ מכופפת בצורת האות ח  6ברוחב  רצועת אלומיניום .16.4.1
 ס"מ

. למניעת פגיעה במריחן PVC 600קורדורה כיסוי מרופד מבד כוללת הרצועה  .16.4.2
 הסגירה של הכיסוי על גבי הרצועה באמצעות וולקרו.

ס"מ  5על ס"מ  7מעלות בגודל  90י זויות העיגון אל העגלה נעשה באמצעות שת .16.4.3
 הנסגרות באמצעות בורג ואום פרפר בחלקו התחתון של מדף המריחן

 העגלה תכלול אמצעי לחסימת כניסות התקשורת וחיבורי מידע במכשיר .16.5
 RALמ"מ צבועה בתנור בגוון  1.5מתכת  .16.5.1
 חסימה אחורית .16.5.2

 באמצעות ארבעה ניטים מעלות ועיגון קבוע לעגלת המריחן 90כיפוף  .16.5.2.1
 חסימה קדמית .16.5.3

  מתכת מכופפת בזויות מיוחדות .16.5.3.1
 מנעולהמתכת מעוגנת לעגלה באמצעות  .16.5.3.2

 עם כיסוי אחורי העגלה תכלול מגירה אחת .16.6
 מדף עליון של המגירה יכלול מעקה למניעת נפילה חפצים קטנים .16.7
 אינטש) 19בחלקה האחורי תהיה הכנה לעיגון פס שקעים תקני לארונות תקשורת ( .16.8

 דלפקים .17
 קיימים מספר דלפקי בדיקה, כולם מאופיינים באופן זהה ונבדלים זה בעיקר במידות. .17.1
להקטנת רעשי  MDFאו ש"ע. המשטח יצפה לוח  16משטח עליון נירוסטה דגם סקופ  .17.2

 העבודה על גבי המשטח
ם תשעים מעלות ותקובע למשטח העץ בזיזים או בברגים יהנירוסטה תהיה מכופפת פעמי .17.3

 מתאימים.
ק"ג לפחות, בהתאם  200של שלד הדלפק יהיה בנוי ברזל מגולוון בפרופיל המתאים לעומס  .17.4

 לגודל הדלפק
 רגליים יכללו קושרות רוחב וקושרת אורך אחת במרכב .17.5
 בקצה כל רגל תהיה רגל מתברגת לצורך פילוס הדלפק .17.6
 דלפק מקובע .17.7

 דלפקי בדיקה המקובעים לרצפה יכללו כיסוי לפלטה המקבעת.  .17.7.1
 מקובע כולל הרכבה.דלפק  .17.7.2

 דלפק בהתקנה על קיר .17.8
לדלפק בהתקנה על קיר יותקנו רגליים משולש לתמיכה מתאימה במטרה  .17.8.1

 להקטין את ההפרעה של רגליים וקושרות בעבודה בישיבה
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 דלפק זה יכלול גם "אף מים" עליון למניעת נפילה של פריטים קטנים .17.8.2
 ארגז החרמות .18

ן שמאפשר הכנסת פריט אך לא מאפשר יעודו אחסון פריטים שאסורים להטסה באופ .18.1
 הוצאתו אלא לאחר פתיחת מנעול

 הארגז עשוי פח צבוע בתנור .18.2
 מסוע יציאה ממכונת שיקוף .19

 בהתאם למסוע קיים .19.1
 מסוע החזרת גיגיות .20

במידה שתאפשר תנועה והמרווח ביניהם יהיה  Uיהיה גבוה מעל לפרופיל  יםגלילהגובה  .20.1
 חלקה של הגיגית

 עם ציר עין לצורך פילוס המתקןרגליות פילוס יותקנו  .20.2
 עיגון למכונהיש לאפשר אלמנט  .20.3
 מטר  6 -אורך כללי  .20.4
 זוגות רגליים 4 .20.5

 ממ 370גובה כללי של המתקן לא יעלה על  –רגל ראשונה  .20.5.1
 ממ 470גובה כללי של המתקן לא יעלה על  -רגל אחרונה  .20.5.2
 שתי רגליים נוספות במרווח שווה פחות או יותר .20.5.3

 ט שיקטין רעש כאשר גיגית מגיעה לקצה המסועבקצה התחתון יותקן אלמנ .20.6
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  כתב כמויות -' גמסמך 

 
  המפרט להלן משלים את האמור בכל יתר מסמכי מכרז/חוזה זה.

 
  תנאים כלליים .21

כאילו התחשב עם הצגת המחירים, בכל התנאים המפורטים בחוזה,  ספקרואים את ה .21.1
  בתכניות, המפרט ואופני המדידה והתשלום.

המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים  .21.2
 הנזכרים באותם מסמכים על כל פרטיהם. 

אי הבנת תנאי כלשהו, או אי התחשבות בו, לא תוכר על ידי המנהל כסיבה מספקת לשינוי  .21.3
  מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

  היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: מחירי .21.4

כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  .21.4.1
נכללים בה) ופחת שלהם, ובכלל זה מוצרים מוכנים, חומרי עזר וכיו"ב, בין אם 

  הם כלולים בעבודה או לא נכללו בה.

ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, לרבות עבודות הלוואי כל העבודה הדרושה לשם  .21.4.2
והעזר הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו, במידה ועבודות אלו אינן נמדדות 

  בפריטים נפרדים.

, הרכבתם ופירוקם, לרבות הוצאות 'וכוהשימוש בציוד כלי עבודה, מכונות  .21.4.3
  הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה, פירוקם וסילוקם בגמר העבודה.

הובלת כל החומרים, כל העבודה וכו', אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם  .21.4.4
  ופריקתם, לרבות החזרת הציוד והן הובלת עובדים לאתר וממנו.

אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו', ושמירתם וכן שמירת העבודות  .21.4.5
  שבוצעו.

ו (הן הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאותי ספקהוצאותיו הכלליות של ה .21.4.6
  המוקדמות והמקריות).

ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן ו/או  .21.4.7
  הקשורות אתם ו/או הנובעות מהם, הן הישירות והן העקיפות.

 התקנה .21.5
מודגש שעבודות ההתקנה נעשות בסביבת נוסעים, ועל כן העבודות שיבוצעו  .21.5.1

כל פעולה אשר מחייבת  באתר ההתקנה יהיו מינימליות ובכל מקרה לא תבוצע
עבודה עם אש גלויה או עבודה בתנאים מגבילים מבחינת גיהות תעסוקתית או 

  גיהות כללית (ליטוש הכרוך באבק וכיוב).

  מדידה נטו .22

בהעדר הוראות אחרות, יימדד כל אחד מהפריטים נטו לפי פרטי התכניות כשהפריט  .22.1
 , פחת וכיו"ב. מושלם וקבוע במקומו, ללא כל תוספת עבור הפסד, חיתוך

 כי המידה היא "עד..." פירושה "ועד בכלל".  מצויןכל מקום בו  .22.2
נתגלו סתירות בין אופני המדידה המפורטים לבין אלה המובאים בכתבי הכמויות, יהיה  .22.3

  כוחם של האחרונים עדיף.

  מחיר מוצר שווה ערך .23

היא  הכוונה -, או שמו המסחרי של חומר או מוצר ספקשם ה מצויןבכל מקום בו  .23.1
  "כדוגמא" בלבד.

- המחיר שיוצע בכתב הכמויות יתייחס למוצר המסוים, אולם ניתן להציע מוצר/חומר שווה .23.2
, אחרת מכל חברה - לרבות העיצוב  - ערך בתכונות, באיכות, בחמרים מהם יהיה עשוי 

  עפ"י הגדרתו בחוזה. - מנהל החוזהערך ע"י - ובלבד שיאושרו כשווי
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  עבודה שלא תימדד .24

 העבודות המפורטות מטה לא יימדדו ולא ישולם בעדן.   .24.1
  .החוזה מבלי היותן מפורטות רואים אותן ככלולות בשכר .24.2

 ת א ו ם .25
 הראשי.  ספקעם כל הגורמים לרבות ה .25.1
וידאג שכל האביזרים, הפתחים  שלו יהיה אחראי על תאום מלא בין קבלני המשנה ספקה .25.2

 וכו' יוכנסו במקומם לפי הצורך. 
  לא תהיה עילה לתשלום נוסף בגלל עיכובים או שינויים בעקבות תאום לקוי. ספקל .25.3

  סימון, פירוק וחידוש סימון, לרבות חומרי העזר למדידה. - מדידות  .25.4

  וחלקי מבנה שנפסלו ופורקו ואספקת חומרים אחרים במקומם. -סילוק חומרים  .25.4.1

  הכנת רשימות חומרים הדרושים לביצוע העבודה. .25.4.2

  כתב הכמויות .26

כתב הכמויות מהווה השלמה לתכניות, ועל כן כל פריט המתואר בתכניות אינו חייב למצוא  .26.1
 את ביטויו המלא והמפורט בכתב הכמויות. 

אף אם ניתן תאור כלשהו לאחד או מספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן  .26.2
  דומים ליתרם. םתיאורי

אינו  מסויםאו למספר פריטים מפרק  חלקיים או נרחבים לאחד םתיאוריכלל הוא:  מתן  .26.3
 גורע מכלליות ההערות הכלליות שניתנות בראש פרקים אלה. 

ייראה המחיר הרשום בכתב  - התגלתה סתירה בין התכניות והמפרט לבין כתב הכמויות  .26.4
 הכמויות כמתייחס לאמור בו.
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