
  

 

  
  

  1סמך ג' מ
  

כללי ותנאים פרט טכני מ

  כלליים

  לאספקת מערכות טיפול במים

  בשיטת אוסמוזה הפוכה

  מק"ש 1.5 

  למטבחים בנתב"ג
  
  

  חטיבת אחזקה    מנהל הפרויקט:
  מחלקת מערכות אלקטרומכניות - אגף חשמל

  
  
  



התקשרות לאספקה, התקנה, הפעלה, תפעול, תחזוקה ואחריות למתקן מפרט זה הוכן לצורך 

 2מערכות זהות, כאשר כל מערכת כוללת  2 -מרכזי לטיפול במים עבור מטבחי עובדים בנתב"ג 

(כך שכל מערכת תוכל  תמק"ש מי תוצר מטופלים כל אח 1.5 - , בתפוקה של כיחידות נפרדות

המפורט מוגש בשיטת תכנון וביצוע מלא של הספק, המתקן מק"ש מי תוצר מטופלים).  3לספק 

כאשר מפרט זה מגדיר את הדרישות המינימליות מהמתקן, שעל הספק לספק, להתקין, להפעיל 

  שנים רצופות. 10ולאחר מכן לתחזק באופן שוטף ומלא במשך 

  המערכות שיותקנו בנתב"ג. 2כל האמור במפרט זה ובמפרט הטכני המיוחד חל על 

  
מיום הוצאת צו  ,ארבעה חודשיםבתוך  נשוא מפרט זה המתקן הספק מתחייב להשלים את כל 

  .ידי המזמיןעל התחלת עבודה  

השלמת המתקן כוללת את אספקת המתקן על כל חלקיו, התקנה, הפעלה והרצה עד לפעולתו 

  התקינה. לרבות פירוק המתקן הישן ומסירתו לידי המזמין.

  

  מק"ש מי תוצר מטופלים. 1.5עצמאית ובנפרד מהמתקן השני, ולספק כל מתקן יוכל לפעול 

  המתקן יכלול: 

 סינון מקדים חול ופחם 

 סינון מקרוני 

 מערכת טיפול באנטיסקלאנט 

 מערך משאבות לחץ וממברנה לייצור מי תוצר מטופלים 

  ׁ ׁ  מערכת עיקור מיםUV  

 מערך משאבות אספקת מים 

  מערכתCIP  למתקן 

 לוח פיקוד מרכזי 

 מאצרה למניעת מים במקרה דליפה 

                               
  
  
  
  
  

  :  _____________/הספקשם מלא של המציע
  
  
  
  
  
  

    ___________    הספק:המציע/וחותמת חתימת          ___________              תאריך:           
    



  
  

  התקנה ותפעול של מערכת אוסמוזה הפוכה  ,לאספקהרשימת מסמכים חוזה 
  

  
  

  מסמך
  

  
  מסמך מצורף

  
  מסמך שאינו מצורף

  
  מסמך א'

  

  
  פניית רש"ת להציע הצעות

  

  
  מסמך ב'

  
  חוזה

  

  

  
  מסמך ג'
    

   
המפרט הכללי לעבודות בנין ומפרטים כללים אחרים 

הביטחון, משרד  של הוועדה הבין משרדית של משרד
השיכון ומשרד העבודה במהדורתו האחרונה (האוגדן 

  הכחול).
  

      
  מס'

  

  
  שם הפרק

     
00  
02  
05  
07  
08  
11  
19  

  
  תנאים כללים (מוקדמות)

  מפרט לעבודות בניה           
  מפרט כללי לעבודות אטום      

  מפרט כללי למתקני תברואה     
  מפרט כללי למתקני חשמל       
  מפרט כללי לעבודות צביעה     

  מפרט כללי לעבודות מסגרות חרש וסכוך
  

  הנחיות משרד הבריאות, איכות הסביבה     
  

  
     1 -מסמך ג' 

  
  2 -מסמך ג' 

  
  ותנאים כלליםהטכני הכללי המפרט 

  
  המפרט המיוחד

    

  

  
  מסמך ד'

  
  

  מערכת התכניות
  

  
  מסמך ה'

  
  כתב הכמויות

  

  
  

  

 
  
  
  

ם הם אלה שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד יהכלליכל המפרטים 
  , משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.הבינוי והשיכון

 
  יחד עם מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. מחייביםכל המסמכים דלעיל, 

  
  
  
  



 הספקהמציע/הצהרת 
  
  
 

, קראם והבין את תוכנם, לעילהספק מצהיר בזה, כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים המציע/

קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפוף לדרישות המוגדרות 

 .בהם

 .הםנה חלק בלתי נפרד מיוהפרטים הצהרה זו מהווה נספח למ

הספק, ניתנים המציע/כרז ואינם ברשותו של ם המצוינים לעיל, שלא צורפו למיהמפרטים הכללי

פרט למפרטים  .הקריה תל אביב 29לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רחוב דוד אלעזר 

 .אביב-ים בהם ניתן לעיין בעת הצורך במשרד הביטחון, אגף בינוי ונכסים ברחוב קפלן בתליהכלל

  
  
 
 
 
 
 
 
 

  :  _________________/הספקשם מלא של המציע
  
  
  
  
  
  
  
 

    _________________  תאריך:    הספק:  וחותמת  חתימת   
   



  כללי      001
  

תנאים כללים מהווים חלק בלתי נפרד מהמפרט המיוחד והם באים להשלים את המפורט   
יחד עם מסמכי הבקשה שלהלן. על הספק  המזמין המצורפיםבמסמכי ההתקשרות של 

  המבצע לעיין בהם לפני מסירת הצעתו.
  

  תנאים להכנת העבודה:  002
 

יום ממועד קבלת ההזמנה, נתונים על גודל, טיב,  30מתחייב למסור תוך הספק   א.  
 , איכות המים, מרכיבי הציוד, משקל המתקניםבסיסיםתצרוכת החשמל, גודל ה

, תוכנית הצבת המערכות סכמותותכונות אחרות. כמו כן עליו להמציא תוכניות, 
פרטים טכניים וחומר נלווה , P&ID סכמתנרת, התחברויות, בחדר המכונות, מהלכי צ

על הציוד שהנו מספק לפי דרישות המתכנן. על הספק לספק תוכניות עבודה 
  '.וכו בסיסים, הזנת חשמל נדרשתמפורטות לציוד, למערכות שיתקין, מהלך הצנרת, 

  
ורמת הבצוע ולבדוק את החומרים במפעל הספק,  יאפשר לנציג המזמין לבקר הספק  ב.  

בשלבי העבודה השונים. עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים 
ההשגחה והפקוח מטעם המזמין,  ,לרמה מקצועית מקובלת לפי דרישות המתכנן

חלקיו. ההחלטה לגבי דחייה  בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה של המתקן על כל
  נן והחלטותיו תחייבנה את הצדדים.או קבלה של המתואר לעיל תהייה בידי המתכ

  
למנות נציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחראי לבצוע העבודה ויתאם בין  הספקעל   ג.  

הגורמים הקשורים בביצוע המתקן. נציג הספק ייצור את הקשר עם המתכנן מיד 
  מצא באופן קבוע באתר הבניין.י. נציג הספק יצו התחלת עבודהלאחר קבלת 

  
  צוע:יתנאי ב  003

  
משרד הבריאות, המשרד אש,  כיבויהעבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה,   א.  

כמו כן בהתאם לתקן  .ותמכוכל יתר הרשויות המוס לאיכות הסביבה, חברת חשמל
הישראלי והמפרט של הוועדה הבינמשרדית העדכנית ביותר אשר פורסמו בסמוך 

  . ם הרלוונטיים של המזמין, הוראות הבטיחות והגורמילמועד הוצאת המכרז
  

או ידאג לפתחי מעבר לצינורות דרך קירות, ו/הספק יכין וירכיב את כל השרוולים   ב.  
. נציג המזמיןרצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז וכו'. הספק יתאם עבודה זו עם 

כל ברגי ההרכבה והחבור למבנה יבוצעו על ידי ברגים עוברים מגולוונים או ברגי 
  יפס. אין להשתמש ביריות.פיל

  
, למעט לפחות 304Lחלקי מתכת, צנרת לחץ גבוה ואביזרים, יבוצעו מפלב"ם   ג.  

  המגיעים ממפעל היצרן כשלהם גוף ואימפלר נירוסטה. משאבות ומנועים 
  

לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור יינתן לאחר   ד.  
תוכניות הצבה במגבלות השטח המוקצה, סכמות מים, שהספק יגיש תוכניות עבודה, 

תוכנית הצבת המערכת בשרטוט דו מימדי ותלת מימדי כולל כל  ,P&ID סכמת
ההתחברויות אל חשמל, מקורות מים להזנה, נקודות ניקוז, שטח נדרש להצבת 

רשימת חומרים, קטלוגים, חומרים מסוכנים ושיטת ההגנה והסגירה שלהם, 
חומר  כל הציוד שיספק במתקן וכלל data sheets-"סבמיטלים" ועקומות הפעלה 

  זר נוסף.ע
    

חשבונות חלקיים יוגשו לאישור אל מנהל הפרויקט באמצעות קבצים ממוחשבים ה.    
  .תבינארידוגמת כ - בהתאם לדרישות המזמין

   



  תנאים אחרים:  004
  

. מידי יום ביומו לנקות את השטח מהפסולת והשיירים הנובעים מעבודתו הספקעל   א.  
עירוני מאושר באופן קבוע ורציף על מנת עשה אל אתר פסולת יפינוי הפסולת י

  להבטיח ניקיון האתר.
  

בהתאם לנספח הבטיחות המצורף למסמכי לבצע את כל סידורי הבטיחות  ספקעל ה  ב.  
  המכרז. 

  
ומנהל  , נציגי המזמיןהמתכננים ,לתאם את מהלך עבודתו עם כל הגורמים ספקעל ה  ג.  

  .הפרויקט
  

תיק והמזמין לאחר קבלת המתקן על ידי המפקח הגיש בסוף עבודתו והספק לעל   ד.  
של  AS MADEמסודר הכולל תרשימים, ושרטוטים מפורטים ומעודכנים 

המתקנים והמערכות שביצע. בנוסף יכלול התיק מערכת קטלוגים או דפים 
  על גבי לוח עם עטיפת מגן. A1בנוסף יגיש תוכנית המערכת על גיליון מאושרים. 

  
שתחובר על ידו  ,שנתיותוספק מערכת הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות הספק י  ה.  

הפעלתן  ,ל המערכותשותודפס באופן ברור ובסדר נאה. הסבר מפורט והתניות 
  יינתן באחריות הספק לאיש האחזקה של המזמין. ,ותחזוקתן

  
על כל מגוף, מכונה או מכשיר  גדול וברורללא תוספת מחיר, שלוט  ,הספק יתקין  .ו

השילוט יהיה בשפה העברית בלבד. מסכי הבקרה של בקר המערכת יוצגו  חר. א
  בשפה העברית בלבד.

  
  טיב העבודה:  005

  
תבוצענה על ידי בעלי מקצוע  כל העבודותהעבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר.   

אשר יהיה באתר, מומחים העוסקים בקביעות במקצועם. הספק יעמיד מנהל עבודה קבוע 
  .האתר בהיקף משרה מלאהנוכח באופן קבוע בשטח 

שנים לפחות בתחום מערכות  5על מנהל העבודה להיות בעל ניסיון והכשרה מוכחים של            
ייצור מים בשיטת אוסמוזה הפוכה, טיפול, אחזקה, והתקנה של מערכות חדשות. כמו כן, 

בתחום המכניקה, החשמל והבקרה  מתאימים תהניסיון הנ"ל יגובה בתעודות/ רישיונו
  המאפשרים לו התקנה וטיפול במערכת החדשה המותקנת.

  מינוי מנהל עבודה זה חייב לקבל את אישורו של המזמין.           
מנהל עבודה מסוים או לבקש החלפתו במידה ולא יענה על  סקתהמזמין יכול לפסול הע

   , לפי שיקול דעתו.דרישותיו
היעזר בקבלני משנה ובבתי חרושת מתאימים בכל העבודות המיוחדות אשר על הספק ל

לדעת המפקח אינם בתחום הרגיל של עבודתו. במקרים מסוג זה רשאי המפקח לפסול כל 
העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות  עובד, יצרן וכו', שאינם מתאימים לדעתו לבצוע העבודה.

ל סטייה מהמפרט או מכתב הכמויות וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמויות. כ ,המזמין
  תדרוש את אישור המזמין. 

  
או עבודה חריגה  ,לבצע דבר מסוים בניגוד לתוכנית או למפרט מהספקבמידה ויידרש 
הכמויות ומעוגנת באופני המדידה והמחירים של כל פרק במפרט, על  בכתבשאינה מופיעה 
ניתוח מחיר מסודר לכל פריט הכולל את מחיר הפריט, היקף עבודה  הגישהספק יהיה ל

   .קבלני ורווח"ע, בשנדרש 
  רק לאחר אישור המפקח והמזמין בכתב על ניתוח המחיר יבצע הספק את העבודה החריגה.

  
 המזמין רשאי, בתוכניות או במפרט מופיעה אינה אשר חריגה עבודה נדרשת באם, כן כמו
 והחלטתו שיקולו לפי הכל -מטעמו אחר קבלן בעזרת ל"הנ יגההחר העבודה את לבצע

  .המזמין של הבלעדיים
  

כתב מחירי הספק שבעל בסיס שאינם מופיעים בכתב הכמויות, יקבעו מחירים , באופן כללי  
, ובהעדרם על בסיס מחירון דקל שיפוצים לעבודות קטנות, הכמויות לפי סעיפים דומים

והמזמין יהיו הקובעים הבלעדיים ביחס לכל סוגיה שתתעורר המפקח . 10%בהנחה של 
  בנושאי מחירים חריגים, טיב העבודה וקבלתה.



עבודה שלדעת המפקח אינה תואמת את הדרישות, יפרק, יתקן ויחליף הספק  הספקביצע   
את חלקי המתקן על חשבונו לשביעות רצונו של המפקח. ביצוע העבודה יחל אך ורק לאחר 

  י של תוכניות על ידי המפקח.אישור סופ
  

  אספקת חומרים, ציוד ומתקנים:  006
  

החומרים  ,מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, הכלים, המתקנים הספק  .א
והדברים האחרים הדרושים לביצוע של העבודות בהתאמה ללוח הזמנים בקצב הדרוש 

 להשלמת העבודה.
   

יוזמנו נציג המזמין והמתכנן לבדיקת המערכת  ב.   עם השלמת ייצור המתקן במפעל המציע,
  במפעל היצרן.

  
  :תיאום הביצוע עם גורמים אחרים  007

  
לקחת בחשבון אפשרות שעבודתו תבוצע במקביל לעבודות שונות על ידי בעלי  הספקעל   

מקצוע אחרים (מקצועות בניה וקונסטרוקציה, תקרות, אינסטלציה חשמל וכו') יש להימנע 
  גורמים נוספים המעורבים בביצוע הפרויקט.לככל האפשר מהפרעות הדדיות 

  
ובתאום מול  להתקדמות העבודה אחראי על ביצוע העבודה וסיומה בזמן המתאים הספק

   המזמין או המפקח. כל עבודת ניתוק אספקות והתחברויות, תתואם ותבוצע מול המפקח.
  
בתיקון הפגיעה לפי דרישת המזמין.  הספקיחויב או נזק שיגרם למזמין,  מקרה של פגיעהב

הספק ועל  יתוקנו על ידי ,ו/או למערכות אחרות ןלבניי הספקגרמו על ידי עובדי ינזקים שי
  חשבונו ובעיתוי שיורה המפקח.

  
  יחויב הספק בגין תיקונים אלה. ,במקרים שלדעת המפקח התיקון יבוצע על ידי אחרים  

  
  מניעת נזקים והפרעות לפעולת המבנה:  008

  
במתחם, שבו מותקנים ידוע לספק כי העבודה אותה עליו לבצע במסגרת הפרויקט תתבצע   

   .בכל האמצעים הנדרשים כדי למנוע נזקים למבנה נקוטלמתקנים נוספים. על הספק 
הקשורות במקורות הזנת  המערכותפעילות השוטפת של ה כמו כן, על הספק לדאוג להמשך            

  המים המטופלים ע"י חיבור מים זמני חליפי עד להתקנה והפעלה של המערכת החדשה.
עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין. לבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא  ספקעל ה  

  כמו כן עליו לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש וגוף.
  

במקרה של גרימת נזק כלשהו מתחייב הספק לתקנו מיד על חשבונו. במידה ולא בוצע   
  .הספקהתיקון תוך שבוע, רשאי המפקח לבצע את תיקון הנזק על ידי ספק אחר על חשבון 

  
  לוח זמנים ונוהל העבודה:  009

  
, ניתוקים . מועדי הביצועימי שישי וערבי חגהעבודה תבוצע בצורה רצופה כולל   
  יתואמו עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין. התחברויות,ו

  
מות עבודות אשר יחייבו ביצוען בשעות חריגות, לילות, ישבמסגרת עבודתו קי לספקידוע   

  עבודות אלו לא תשולם לספק כל תוספת מחיר. בעבור (לא כולל שבתות) סופי שבוע
  

  מקורות חשמל  ומים:  010
  

לצורך עבודתו וכן  3X25Aהספק יקבל נקודת הזנה של חשמל בעת הביצוע וההתקנות,   
נקודת מים. כל הצנרת הכבלים ולוחות ההזנה המשניים אל הציוד באתר יהיו באחריות 

  הספק ועל חשבונו.



  
  טיב החומרים:  011

  
החומרים והמוצרים יהיו חדשים ומשובחים ויתאימו לדרישות המפרט והתקנים   

עדר תקן ישראלי יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות התקן יהישראליים העדכניים. בה
  . /או האירופאיהבריטי, הגרמני ו

  
כלל הוא שעל הספק לספק חומרים ומוצרים מהסוג המעולה מתוך המבחר שמתיר התקן, 

  נקבע סוג אחר במסמכי החוזה וכתבי הכמויות.  אלא אם כן
  

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאופן מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 
המתאימים לשביעות רצונו של המפקח, אשר יהיה קובע היחידי לכל שאלה שתתעורר ביחס 

ם בפעם על ידו, ואולם לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה. העבודה תיבחן מידי פע
אותה בחינה לא תפטור בשום אופן את הספק מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלו תוך 

  התקדמות העבודה או לאחר סיומה.
  

  עבודות רג'י יומיות:  012
  

רק עבור אותן העבודות המיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש ושאינן  מיועדות רג'יעבודות   
מחיר לעבודה  ןניתנות להגדרה בתוך סעיפי החוזה ואשר המפקח החליט שלא לקבוע עבור

על בסיס של שכר לשעת עבודה של טכנאי, עוזר, תכנת,  ן) אלא לבצעיםחריג פיםנוספת (סעי
  וכד'. עבודה מיוחדת

  
מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הספק רשאי לבצען על ביצוע עבודות אלו   

דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול העבודה וכל שאר 
  במסגרת אחריותו לפי חוזה זה.  ,הספק היא שלהדברים 

  
ספק עשה על ידי המפקח ביומן מדי יום ביומו ואין היהרישום של שעות העבודה האלו י

בכתב רשאי לתבוע ביצוע שעות עבודה לפי סעיף זה, אלא אם בוצעו לפי הוראות המפקח 
  .של המפקח ונרשמו באותו יום ביומן העבודה, לרבות אישורן על ידי חתימתו

  
הספק מתבקש להגיש מחירי יחידה לרג'י למקצועות השונים, יחד עם כתב הכמויות שיגיש.   

שעת עבודה תהייה תמיד שעת עבודה נטו של אדם או כלי הנמצאים כבר בשטח. הוצאות 
כגון הבאת אנשים והחזרתם, שעות נסיעה ובטלה, ציוד תכנות ומחשוב, ניהול עבודה וכו' 

רואים אותן כנכללות במחיר שעת העבודה לפי  -הסוציאליות  וכן רווח הספק וכל ההוצאות
  הסוג כפי שפורט בכתב הכמויות.

  
  :אישור ציוד ותכניות ביצוע  013

               
לפני תחילת ייצור המתקן, לוחות החשמל וכל חלקיו, על הספק להציג לפני המפקח      .א

 ציוד של בהזמנה או בייצור יתחיל לא את התוכניות ולקבל את אישורו בכתב. הספק
 והחומרים הציוד ומפרטי המתקן תוכניות על בכתב אישור קיבל טרם וחומרים
  .לאישור שהגיש

  
. המיוחד ולמפרט בהתאם לתוכניות בדיוק יהיו, הספק שיתקין והציוד החומרים  .ב   

 בתוכניות ובמפרט הנדרש את תואמים אינם המותקנים החומרים או והציוד במידה
 כל.  ההתאמה-אי או החריגה מהות את בכתב במפורש לציין הספק על, המיוחד
 על, הספק ידי על כהצהרה תיחשב, חריגה של בציון מלווה שלא לאישור הגשה

  .ובתכניות במפרט לנדרש החומרים או הציוד של מושלמת התאמה
    
שיש בהם לשם קבלת האישורים, על הספק להגיש למפקח פרטים ונתונים מלאים   .ג  

בכדי להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון דפים 
קטלוגים, עקומות או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, סכמות 

  חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.
  

הספק יזמין את המפקח לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את הציוד אל אתר   .ד  
   להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הספק אישור על כך מהמפקח. , איןהתקנהה



תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד והחומרים  זמיןכמו כן, יגיש הספק לאישור המ  .ה  
  העומדים להיות מותקנים במערכת.

  
התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם     

הציוד ואופן העברתו מידות ם בבניין.  הספק יתאים את המצב והתנאים האמיתיי
והרכבתו בבניין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, והשארת 

  מעברים לגישה, טיפול ואחזקה של הציוד, וכד'.
  

  :מסירת העבודה למזמין  014
  

מסירת המתקן הספק יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד   
שביצע בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע הספק/קבלני המשנה 

  בנוכחות הספק, המזמין והמפקח.
  

  :קבלת המתקן מותנית בכך ש  

 נבדקו כל מרכיבי המתקןו ,המתקן הופעל על ידי הספק במשך ארבעה שבועות רצופים.  

  צראיכות מי תו -סופקו תנאי התכנון הנדרשים.  

 .תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן  

 .נמסרו תוצאות בדיקות המתקן בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו  
  

ולאחר  ,בפעולתם התקינה של כל המערכות תכאמור קבלת המתקן על ידי המזמין מותני  
  ק.נציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המערכות שהתקין הספ ישהתקבלו אישור

  
 נייגיש הספק למזמין תיק מושלם, בשוכתנאי לאשור חשבון סופי יחד עם מסירת המתקן   

עותקים כשהוא כרוך ומסודר באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הספק, 
  שם המזמין ותאריך.

  
  התיק יכלול את הפרקים הבאים:  

  
  המתקן ומערכותיו. רתאו  א.  

  
  כולל סכימת הבקרה.שיטת ההפעלה והבקרה   ב.  

  
  ראות הפעלה.ודפי ה  ג.  

  
  דפי איתור תקלות.  ד.  

  
הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושנתיות. ופירוט סוג העבודה   ה.  

והטיפול לכל שלב. רשימת כתובות הספק לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים, 
  , ביפר, שם אחראי מחלקת השרות.םסלולרייטלפונים 

  
, סכימת מים, וסכימת SOLIDתוכנית המתקן בסכימה תלת מימדית בתוכנת   ו.  

P&ID , רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל
  מרכיב ציוד.

, או CD, על גבי PDF-ו DWG,  בפורמט AS-MADEתכניות עדות של המתקן     ז.  
FLASH.  

  
ערך מדוד לעומת במוצא לצרכן  ,PH ,EC ספיקת מי תוצר, ואיכותו טבלת מדידת   .ח

 ערך מתוכנן.
  מדידה.פלט מחשב מערכת הבקרה, הכולל טבלת תוצאות    

  
תוכניות לוחות החשמל והפקוד לרבות אישור בכתב של בודק מוסמך אשר בדק   ט.  

  אישור הבודק יצורף לתיק מתקן. ואישר את מתקן החשמל.
  



, תכניות בקרה משולבות לבקר I/Oמערכת הבקרה, רשימת הוראות הפעלה ל  .י
בתוכניות לוח החשמל, פירוט סוג ציוד הקצה, שם יצרן וקטלוג לרבות טבלאות כיול 

, HMIתדפיס מסכים צבעוני של מערכת  של מעבדה מאושרת של כל ציוד המדידה,
 גיבויים לבקר.

  
  כל פרט אינפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התיעוד.  .יא
  
מסרו יהעותקים של התיק המושלם י ני. שמתכנןתיק המסירה יאושר על ידי ה  .יב

בנוסף יעביר הספק עותק התיק  על התיק. מתכנןלמזמין לאחר חתימת ואישור ה
  .CDכשהוא צרוב במדיה מגנטית 

  
  :, תוכניותכתב כמויות ומחירים  015

  
  של המציע. הצעת המחיר תוגש במחיר סופי פאושלי בשיטת תכנון ביצוע  א.  

  
  : ההצעה כוללת  .ב
  

מדידת איכות מי תוצר, , התקנה, הרכבה, וויסות, שרות, ואחריות, ת המתקןאספק    
בכניסה וביציאה מהמתקן, אספקת אנטיסקלאנט, לוכדי חמצן ואינהיביטורים, 

מת יהתחברות לצנרת קיבמוצא התוצר הסופי לצרכן,  PHתוספים לתיקון ערכי 
  .שנים 10מלאה למתקן לתקופה של  תחזוקהולצנרת אספקת מי תוצר, 

  
, הינן תוכניות מנחות למערך ההצבה בלבד. ומצורפות במידההתוכניות המצורפות,   ג.  

על ספק המערכת לספק תוכניות מפורטות עם מידות בהתחשב בשטח הפנוי 
המוקצה לטובת המתקן שיספק. במידה ולדעת הספק השטח הפנוי בחדר המים אינו 

  להודיע למפקח מבעוד מועד על כל בעיה שתתגלה בהצבה.מספיק עליו 

  
  :אחזקת שבר במסגרת האחריות הכוללת   016

  
 קריאות לביצוע תיקוני שבר יימסרו טלפונית מהמפקח לספק.  .א

 
שעות ממועד מסירת ההודעה  6-על הספק להיענות לקריאת המזמין לא יאוחר מ  .ב

 לספק, לא כולל בימי שבת וחג.
  

  :פיצוי מוסכם   017
  

) תגרור אחריה  פיצוי 016אי עמידה בלוח הזמנים להגעה לטיפול בתקלות (בהתאם לסעיף 
כספי שעל הספק לשלם, בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בחוזה. יודגש, כי זמן ההגעה 
לטיפול בתקלות הוא טוטאלי וכולל זמנים שנובעים מהיעדר כלי עבודה אצל הטכנאי, או 

  אחרת, כמפורט להלן:   היעדר חלקים או כל סיבה
  

לכל שעת איחור בהגעה לאתר העבודה מעת מסירת ההודעה ₪  200 - איחור לקריאת שרות
  ,לכל מקרה בנפרד.₪  4000לספק או לנציגיו  אך לא  יעלה על 

  
לכל שבוע איחור בבצוע של תוכנית האחזקה ₪  1000 - איחור בבצוע תכנית האחזקה

לכל מקרה ₪,  4000החודשית מעת מסירת ההודעה לספק או לנציגיו,  אך לא  יעלה על 
  בנפרד. 

  

   



  נספח א' למפרט הכללי 
  
  

  תוכנית תחזוקה, שרות טיפולים ורשימת חומרים למשך תקופת האחריות והשרות. 
  

  /הספקלהגשה על ידי המציע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  להגשה על ידי הספק רשימת תוכניות -מסמך ה' 
  

  
  

  
  תאריך

  
 מהדורה

  
  תאור תוכנית

  
  מספר תוכנית

  
  

   מערך טיפול במים תוכנית הצבה בחדר מים  לביצוע  ע"י המציע
 
1. 

  
 לביצוע ע"י המציע

  .RO    2תוכנית מערך יצור מי 

 לביצוע  ע"י המציע
  .3    סכימת מים

 לביצוע ע"י המציע
  .P&ID   3סכימת 

 לביצוע ע"י המציע
  .4    תוכנית הצבת ציוד ובסיסים

  
  
  
  

וכן תכניות שתתווספנה לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שנויים שהמזמין רשאי להורות על 
  ביצועם בתנאי החוזה.

  
  
  
  
  
  
  

      תאריך:  ____________________  
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