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  רשימת המסמכים

  

  עמוד  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  מסמך

      הצעת הקבלן  מסמך א'

    תנאי החוזה לביצוע העבודה    מסמך ב'

  :יןיהמפרט הכללי לעבודות הבנ    מסמך ג'

  פרקים:

  

    השנה  שם  מס'    

    2009  מוקדמות  00    

נגרות אומן  מוצרי  06    

  ומסגרות פלדה

2008    

    2007  אלמנטים מתועשים  22    

          יוחדיםמתנאים כלליים   1מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני   2מסמך ג'

  מדידה מיוחדים

        

          כתב כמויות  מסמך ד'

          תוכניות  מסמך ה'

  

כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי 

  והשיכון.

  

  המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.כל 
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  הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל 

  המוגדרות בהם.ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות 

  

  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

  

  הערה

  

  

  לצפייה באתר:ניתנים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן  המצויניםהמפרטים הכלליים 

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx  

  

  

  

  _____________________שם הקבלן: 

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1-מסמך ג'

  חוזה זההמהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/

  תנאים כלליים מיוחדים

  תנאי החוזה

  

  מוקדמות -  00פרק 

  

  תאור העבודה  00.01

  ,שינועתכנון ייצור אספקה והרכבת שולחן בקרה במרכז השליטה של אגף ה כוללת /חוזה זהעבודה במכרז            

  בתמך המזרחי שבנתב"ג            

  

  מים וחשמל  00.02

הדרושים לביצוע העבודה יסופקו והחשמל המים מוקדמות,  00של פרק  השוניםאמור בסעיפים בניגוד ל  

 ההתחברות אל מקורות המיםלקבלן ללא תשלום מנקודת התחברות אשר תקבע ע"י המפקח, אך 

השונים של בתנאים המפורטים בסעיפים הבאתם למקום העבודה יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, ו והחשמל

  דם עם המפקח ומנהלת נתב"ג.תיאום מוקתוך  00פרק 

  נקודות ההתחברות יצוינו בסיור הקבלנים.    

  יהיו לצורכי עבודה בלבד.והחשמל המים     

ל הקבלן מוטלת האחריות לבצע ניתוקים וכו', ועוהחשמל, מים העל הפסקות  היה אחראיתלא  רשותה  

  למקרים אלה.(אגירה, וכו') עצמית וחשמל ת מים ספקאמראש סידורים מתאימים על חשבונו, ל

  .ו/או ניתוק חשמל לא תוכר דרישה להארכת משך הביצוע עקב הפסקות ו/או ניתוק מים  

  

  השדה נציגמניעת הפרעות ותיאום עם   00.03

מוקדמות במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות  00בפרק בנוסף לאמור   

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים באתר העבודהמכסימלית בדרכי העבודה הסדירה המתנהלת 

על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה  דרשיככל שיבמקום, ויעשה 

  פקח.כפי שיורה לו המהאתר מלא עם נציגי 

  

כאמור. אין באמור כדי שדה , למעט נציגי השדה התעופהמנע מכל פנייה או דרישה לאנשי יעל הקבלן לה  

רם שהוא, למעט המנהל ו/או בא להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גו

  כוחו המוסמך.

  

  התארגנות בשטח  00.04

  אישור מראש ובכתב למיקום החומרים, הציוד וצורת התארגנותו בשטח. מפקחעל הקבלן לקבל מה  

מנהל האתר וכו', דרוש אישור של  , ציודן, כליםילתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי הבני  

  פקח.באמצעות המ
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, האתרלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י מנהלת מקומות א  

הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות התעופה אחראית לנזק או גניבת 

  חומרים משל הקבלן.

  

  שהות באתר  00.05

  כי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו בשדה התעופה בשעות הלילה. ,למניעת ספק, מודגש  

  

  סילוק פסולת  00.06

סילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י הקבלן על חשבונו ואחריותו אל מחוץ לשדה התעופה, למקום   

  שפך מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסולת יעשה יום יום ולפי הוראות המפקח.

  ל אתר השפיכה.אלהגיש למפקח תעודות משלוח  על הקבלן  

  

  קשר אלחוטי  00.07

ככלל לא תותר הפעלת תחנת אלחוט על ידי הקבלן מתחומי או מקרבת אתר העבודה. במידה והקבלן   

אך לא באחריותו, יהיה מעוניין בהפעלת תחנת אלחוט, יתאפשר הדבר באישורו המפורש של המפקח, 

  ים, הקבלן יגיש את אישור משרד התקשורת למפקח.וצמות ותדרלאחר קבלת נתוני ע

ינתן, יהיה כפוף לאישור תקנות מנהלת הנמל (שינויים, ביטול תדרים וכו'). לא יאישור כזה, במידה ו  

  דרש הקבלן לשנות תדרים ו/או עוצמות או לבטל את הפעלת התחנה כליל.יתוכרנה כל תביעות אם י

  

  וצוות הקבלן מנהל העבודה  00.08

עבודות נשוא חוזה זה באמצעות צוות עובדים ו/או קבלני משנה בצע את כל הל הקבלן מתחייב  .א

וימצא באתר באופן קבוע  בהרכבת ריהוטלפחות  שנים 5בעל ותק של  , מנהל עבודה  יעמוד שבראשם

  .לאורך כל תקופת ביצוע העבודה

  

-רש"תבלו את אישור ישק הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים  .ב

עובדים אשר לא קבלו  אישור לא יועסקו על ידי החברה במתן שירות ו/או בקשר   .חטיבת הביטחון

  עמו.

על הקבלן להגיש רשימת עובדים למפקח לאישור. למפקח הסמכות לבטל אישור שניתן ולהפסיק 

  רותו של עובד.יש

  

סיק שירות של עובד מעובדיו ששירותו, הקבלן מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפ  .ג

אינה רצויה לדעת  אתרמיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות המפקח, או שנוכחותו ב

המפקח, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים כלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעובדי הקבלן. 

רך במתן נימוקים כלשהם וחובת הקבלן דרישת המפקח, כאמור, תהא לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צו

  לפי סעיף משנה זה היא ללא זכות ערעור.
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סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד אחר שהעסקתו אושרה   .ד

  .חטיבת הביטחון-רש"תע"י 

  

/או מכל עדרותם מפאת מחלה, מילואים והיעל הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של   .ה

  סיבה אחרת.

  

על הקבלן להגיש לפני תחילת העבודה, למשרד התמ"ת טופס מינוי מנהל עבודה ולקבל את אישורו   .ו

  של המפקח על העבודה. 

  

  ממונה בטיחות וגהות    00.09

  הקבלן יעסיק ממונה בטיחות וגהות מטעמו שיבצע את הפעולות הבאות:  

 סקר סיכונים לפני תחילת העבודות.  .א

     ביקור שבועי באתר, תדרוך מנהל העבודה והעובדים, פיקוח על יישום הוראות הבטיחות השונות   .ב

  הנקובות בחוק, וכן הוראות שלו ושל ממונה הבטיחות מטעם הרשות.

  

  קבלני משנה  00.10

  ידי הרשות והאישור יהיה תנאי להעסקתם.-קבלני המשנה שיעסיק הקבלן יאושרו על  .א

  שר או לפסול כל קבלן או קבלן משנה מטעם הקבלן הראשי.בידי הרשות הזכות לא  .ב

  

  חומרים  00.11

  כללי  

כל החומרים בהם ישתמש הקבלן בביצוע, יעמדו בדרישות התקנים הישראליים או בתקנים בין לאומיים   

  לפני השימוש בהם. מפקחויקבלו אישור ה )בהעדר תקן ישראלי(ש"ע 

  

  החלפת חומר או מוצר לאחר אישור המפקח  

אישור זה יינתן  .קבלת אישור חדש מהמפקחחייבת מ שאושר ע"י המפקחכל החלפת חומר או מוצר   

  בהתאם לעקרונות הבאים:

  

וכו')  DINבמידה שהקבלן יציע שימוש בחומרים שהוכח לגביהם שהם עומדים בתקנים בינלאומיים (  .א

  מהתקנים הרלוונטיים המצוינים במכרז זה. לן הוכחה שתקן זה זהה או מחמיר אזי חלה על הקב

  יותר.לא תשולם כל תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע, גם אם טיבו טוב   .ב

    

  דרישות המפרט  00.12

   .הדרישות הכלולות במפרט המיוחד הן בבחינת דרישות מינימום  

שבכוונתו להשתמש בהם מוצרים ולחומרים יידרש טרם הביצוע לקבל את אישור המפקח ל הקבלן               

  המפרט הטכני.בתנאי  והעומדים 
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תוספת מחיר עבור  כללא תשולם  . המציע רשאי להציג חומרים ומוצרים מעל רמת המפרט הטכני  

  יותר. טוב חומרים אלה  גם אם טיבם

  

  מתקנים ומערכות  00.13

אחריות למניעת פגיעות במתקנים תחול על הקבלן לוודא מראש קיומם של מתקנים ומערכות שונות. ה  

על הקבלן בלבד ונזקים שיגרמו להם יתוקנו על חשבונו, גם אם לא נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על 

  מיקומם בתוכניות.

  הוראות סעיף זה יחולו על הקבלן ועל חשבונו.  

  

  עבודות בשעות חריגות  00.14

כדי לעמוד בלוח זמנים יהיה עליו לעבוד מחוץ לשעות הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל תשלום נוסף, אם   

  העבודה הרגילות, יותר מאשר משמרת אחת ליום.

  

  התאמה בין מדידות בשטח לתוכניות  00.15

מידות ל מתאים בדיוק שהתכנון כדי לוודא בשטח לפני תחילת העבודה מדידות לבצע העל הקבלן   .א

למפקח  ולבקש בכל מקרה של אי התאמה, על הקבלן להודיע   .בתוכניותהמסומנים והגבהים 

  .ממנו הבהרות בכתב 

  

טעות   . כל העבודה שתעשה ותמצא בה להתאמת תכניות הביצוע למצב בשטחהקבלן לבד אחראי   .ב

וכל  –האחריות לכך תחול על הקבלן והעבודה תיהרס ותיבנה בצורה נכונה על חשבון הקבלן  –דיוק 

  וח הזמנים המקורי.זאת מבלי לסטות מל

  

יה, ייחשב הדבר יבכל המקומות שליד מידה או גובה המסומנים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על סט  

  כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש לפי המתוכנן.

  

  דמי בדיקת דגימות –טיב החומרים והמלאכה   00.16

לביצוע, יבוצעו באחריות הקבלן ועל חשבונו ע"י מעבדה דמי בדיקת דגימות, לרבות בדיקות כשל   א.

  מוסמכת לפי דרישת המזמין.

  

  :ההוצאות המפורטות להלן לא תחשבנה ככלולות במסגרת דמי הבדיקות הנ"ל  ב.

  

  דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות אספקה.  .1

  

  (נוחות בעבודה, חסכון וכו').דמי בדיקות אשר הקבלן הזמין למטרותיו   .2

  

  החוזה. דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים לדרישות   .3
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  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.  .4

  

  לעיל, תחולנה על הקבלן בכל מקרה. 1-4ההוצאות הנזכרות בסעיפים 

  

  מתוצאות הבדיקה למפקח. באחריות הקבלן להעביר עותק אחד  ג.

  

מבלי  המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין את ביצוען   ד.

כנדרש בסעיפי  –שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים והמלאכה 

  ההסכם.

  

  רש"ת באמצעות המפקח.כל הבדיקות הנ"ל יבוצעו במעבדה מוסמכת ומאושרת ע"י   ה.

  

הקבלן מביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הבדיקות ולחייב את חשבון   ו.

  הקבלן תמורתן.

  

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה. חובה זו לא   ז.

חיד שמוצריו וחומריו הינם בעלי תו תקן או בעלי חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן י

אלה גבוהות מדרישות אם גם סימן השגחה. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט 

  תו התקן או סימן ההשגחה המתאים.

  

  תנאי העבודה  00.17

הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה ומודע לכל המגבלות והאילוצים כפי שהובאו לידיעתו בכתב ובעל פה   

את תנאי העבודה באתר וכל כיר מהיטב דרכי הגישה אליו, מיקומם של מתקנים שכנים, כיר מוכן 

  המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע עבודתו.

  

ת התנאים, המפרטים, התוכניות וכתבי הכמויות הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים א  

  .םוכרוח םהמצורפים וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונ

  

בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף  נקובותכי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות ה ,הקבלן מצהיר  

, עפ"י הרשמית אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה ,מטעם כל רשות מוסמכת

  תקנות התכנון והבניה.

  

הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופרטיה ולא תוכרנה כל תביעות אשר   

  תנומקנה באי הכרת התנאים באתר או הפרטים.
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  עבודה שלא תימדד  00.18

ולא ישולם עליהן בנפרד מדדנה יהעבודות המפורטות מטה לא תבנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט   

  של הקבלן.י היחידה והן יכללו במחיר

  

כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכנים, עבודות לוואי וחומרי עזר,   א.

  הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

  

  זמין.תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין, וכן תאום קבלני משנה של המ  ב.

  

תאונות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים, לרבות סידורי  ,אמצעי זהירות למניעת הפרעות  ג.

  ניקוז ארעי.

  

ותמרור, אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט   ד.

כבתם, החזקתם באתר העבודה, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הר

  פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

  

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר לאתר העבודה,   ה.

  החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.

  

  גנה עליהם.אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם וה  ו.

  

מדידה וסימון מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות, לרבות פירוקו   ז.

  וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

  

  כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.  ח.

  

  ניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכ  ט.

  

  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  י.

  

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס,  מיסים, אגרות  יא.

  .םוהיטלים מכל מין וסוג שה

  

לרבות פנסים מהבהבים בעלי ספק כח עצמי  ,ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה  יב.

  ומחסומי ניו ג'רסי.

  

  ללא תוספת תשלום.תהא ביצוע העבודות בשעות הלילה   יג.
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  .לרבות תאום מול משטרת ישראל ,שוטרים להכוונת תנועה  יד.

  

  ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף. טו.

  

  אספקת וצריכת חשמל. טז.

  

העתקים + דיסקים ומסירתם למזמין. הכול לפי נהלי  5-עדות ממוחשבות לעבודות ב הכנת תוכניות  יז.

  רש"ת חתומות ע"י מודד מוסמך.

  

  כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. יח.

  

  רווחי הקבלן. יט.

  

  עבודה.דרכי גישה סביב אתר העבודה או בסביבתו הקרובה לצורך ביצוע ה  כ.

  

  גידור ושילוט לפי דרישת המזמין. כא.

  

כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו, על כל פרטיהם, או  כב.

הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות 

ות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן תיוודענה הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצא

  להם בעתיד.

  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לעכב, לחלט,   

  פי כל דין.-לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל

  

  בטיחות וגהות  00.19

לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג', כנדרש בתקנות על הקבלן   

נות הבטיחות של רשות שדות התעופה (נספח בטיחות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות תק

  רש"ת המצורף).

  

ם, או לא המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים גרועי  

  מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר יגרמו למבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו,   

  הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.
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  תיאום ביצוע  00.20

" במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה 00פרק "בבנוסף לאמור   

וכן על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו  הנהלת רש"תמלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

  .באתר העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמיןבמקביל יעבדו קיימת אפשרות ש

ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא כל הפרעה וכן  עולה עם הגורמים האחרים הנ"לעל הקבלן לשתף פ               

    לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.

  על הקבלן לתאם את עבודת גורמים אלה כך שישתלבו בעבודתו ללא פגיעה בלוחות הזמנים שנקבעו.             

לא כספית ולא בהארכת  -ידי הקבלן לא יזוכה הקבלן בכל תמורה  עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על              

  תקופת הביצוע.

  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.21

הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם כתוצאה   

  מביצוע עבודותיו.

  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא משחרר את המנהל מכל אחריות לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים   

לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל התוצאות, הן הישירות והן ומתחייב קיימים, 

  העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק האמור.

  

  העסקת עובדים  00.22

הקבלן יעסיק רק עובדים אשר העסקתם תאושר על ידי הגורמים המוסמכים ברש"ת, לאחר בדיקה   

  מוקדמת.

שיונות כניסה לאתר יעל הקבלן להגיש למפקח רשימה של כל העובדים שבכוונתו להעסיק, לקבלת ר  

  העבודה, לא יאוחר משבוע ימים מתאריך משלוח צ.ה.ע. 

שיון מיד עם סיום ייון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הרשיהקבלן מתחייב להחזיר למפקח את ר  

עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שידרוש המפקח את החזרתו. לא תותר בשום מקרה 

  לינת עובדים באתר.

  

  כללייםאופני מדידה   00.23

מישורים וכל עבודות לא תשולם כל תוספת בגין: עבודות בשטחים/קווים/נפחים קטנים, עבור התאמת   

  .כתב הכמויות או/ו במפרט הטכניהנדרשות להתחברות טובה בין הישן לחדש, אלא אם צוין אחרת ב

  

ימסרו  לא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם צוין ל"סילוק" ורכיבי הפירוקהיה ו              

  כפסולת.לנציג השדה באתר. רכיבים שצוין לגביהם לסילוק ייראו 

  

לא  מיועד לסילוק. רשאי לדרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם צוין לגביו שהוא מפקחה

  מכרז/חוזה זה. גוונים, שילוב בין גוונים, לכל מרכיבי בגיןתוספת כל תשולם 
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  עבודות חריגות  00.24

אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות  /חריגה שאינה מופיעה בכתב הכמויות החוזיעבודה נוספת        א. 

  כתב הכמויות.כ"פרורטה" לסעיפי  יילקח מחירה

  

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

ידי חברת דקל המתייחס - הכמויות, תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה המתפרסם על

ובהפחתה של המקדמים המצוינים במחירון "דקל" (פרט למקדמי קבלן ראשי) תוספת ללא ודש עדכני לח

10%.  

  

 מאגר מחירי שיפוצים –עבודה שאינה דומה לעבודות המפורטות במחירון הנ"ל תשולם לפי מחירון "דקל    ג.

(פרט  מיםתוספת המקדללא " המתפרסם ע"י חברת דקל, המתייחס לחודש עדכני אחרון ותחזוקה

  .15%המצוינים במחירון ובהפחתת  למקדמי קבלן ראשי) 

  
  מאגר  –או במחירון "דקל  בודה שאינה דומה לעבודה בכתב הכמויות ואינה נמצאת במחירון "דקל"ע  ד.

  ידי המפקח.- ייערך לגביה ניתוח מחירים אשר יאושר עלמחירי שיפוצים",    

  העבודה.את בצע ללא ש לקבלן הליעאי הסכמה בדבר המחיר לא תהווה   

  קביעתו של המפקח היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.  

  

  אישור חשבונות חלקיים וסופיים  00.25

המפקח יתנה את אישורו של כל חשבון ביניים וחשבון סופי בהגשת דפי מדידה, סקיצות תכניות   

נדרש התשלום ואשר מסומנות, חישובי כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו 

  עבורו ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל. החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון החלקי.

במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות מסוימות על בסיס   

  אומדנים או חישובים וחומר כנ"ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

  :בעת הגשת החשבון יחויב הקבלן    

  .CDלהגיש חשבונותיו בתכנת בנארית באמצעות דוא"ל או   .1  

הוצאות המחשוב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי החשבונות (כולל   .2  

  הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות לאישור המפקח) יהיו ע"ח הקבלן.

    

  זמניםלוח   00.26

  התחלת העבודה, לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה.צו הקבלן יגיש למפקח, תוך שבוע מיום   

לוח הזמנים יראה את כל התהליכים והשלבים של הביצוע, לרבות מועדים להגשת דוגמאות ותוכניות   

העבודות עם ייצור לאישור המזמין, הזמנת ציוד וחומרים ואספקתם, הפעלת ציוד מכל סוג שהוא, שילוב 

  קבלני המשנה ואת הנתיב הקריטי של הפרויקט.

ובשלושה תדפיסים לידי  מדיה מגנטיתויועבר ב MS PROJECTהלוח יוכן לפי שיטת גנט בתוכנת   

  המפקח, לאחר עדכונו בהתאם להתקדמות העבודה באתר, עדכון כל שלושה שבועות.

  .הגשת לוח זמנים ואישורו הינו תנאי להגשת חשבון ראשון  
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ס"מ) ובצבעים. בנוסף לגנט יצוינו בתדפיס גם  90(רוחב  A0הלוח יודפס בפורמט שבועי ב"פלוטר" על דף   

הנתונים הבאים בצורת טבלה: שם הפעילות, משך, התחלה בסיסית, סיום בסיסי, התחלה בפועל, סיום 

ווח חופשי, בפועל, התחלה מוקדמת, סיום מוקדם, התחלה מאוחרת, סיום מאוחר, מרווח כולל, מר

  פעילויות קדם, בצוע (באחוזים).

  למפקח שמורה הזכות לדרוש תיקון והתאמת לו"ז עפ"י אבני הדרך שיוכתבו ע"י הזמנים.  

במידה ולוח הזמנים לא יוגש עד למועד הנקוב לעיל יערוך המפקח את לוח הזמנים ולקבלן ינוכה סך של   

  עבור אי ביצוע הנ"ל.₪  15,000

  

  ר העבודהניקיון את  00.27

וסביבתו מכל פסולת לכלוך,  על הקבלן לנקות את המבנהכל יום עבודה ובגמר העבודה כולה  בגמר  

חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה, חומרים מיוחדים אחרים וכד', וימסור את האתר וסביבתו 

  הסמוכה נקים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

הצבע והנוזלים האחרים וכן סימני ועקבות לכלוך אחרים  הקבלן ישפשף, ישטוף וינקה את כל כתמי  

מחלקי העבודה השונים. על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות ונקיות לחלוטין ואת המבנים 

  וסביבתם מוכנים לשימוש מיידי.

  עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.  

  

  רה על איכות הסביבהשמי  00.28

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסכמות ו/או ייקבעו ע"י המפקח, כדי   

  למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, לשביעות רצון המפקח. 

  

  "המונח "שווה ערך     00.29

הקבלן להציע "שווה ערך". המונח "שווה לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה בשם מסחרי כלשהו רשאי                

ו/או בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים  כתב הכמויותערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או ב

הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות 

טעונים אישורו  ,תו ואופיו של המוצר "שווה ערך"צור, האחרות למוצר הנקוב. טיבו, איכותו, סוג

המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה סופית מוחלטת ואין לקבלן 

ין קביעה זו. החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש גולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב

כתב או איכותו פחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או בבמוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הכמויות

  .כתב הכמויותהקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע במפרטים ו/או ב

  תקופת הביצוע  00.30

  :זה בהתאם ללוחות הזמנים הבאים ודה במכרז/חוזהעל הקבלן לסיים את כל העב  

 ) מקבלת צו התחלת עבודה.Shop Drawingsביצוע תוכניות יצור (ימי עבודה ל 37    .א

 ימי עבודה לייצור אספקה והרכבה של הריהוט, מאישור תוכניות הייצור. 45   .ב
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  אחריות 00.31

מקבלת אישור המפקח על סיום  ,שיםחוד 24 תקופה בתישא באחריות בדק לטיב הרכיבים ליהקבלן                

  .העבודות לשביעות רצונו

  

  

  

  

  חתימת הקבלן: _________________
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  2-מסמך ג'
  מפרט טכני מיוחד

  המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה
                    

  עבודות ריהוט – 30רק פ

  

   תכנון        30.01

, את חומרה, קובע מפרטים טכניים מאפיין את הההתקנ, צורת השולחן הנדרשמפרט מגדיר את ה  .א

 , את עבודות ההתקנה ואת אופן ביצוע בדיקות הקבלה. םמרכיביההשילוב של 

" ולכן אין בשום פנים ואופן לראות אנושכוללת של "הנדסת ההנושאים השונים במפרט מוגדרים ברמה   .ב

  .שולחןשל הסופי במפרט תכנון 

י מהנדסים ומתכננים בעלי ניסיון בעבודה נשוא מפרט זה, עבודת התכנון הקבלן יבצע את התכנון על יד  .ג

והוראות החוק  םתהייה בהתאמה לכלים המקובלים בתחום נשוא המכרז, בהתאמה לתקנים הרלוונטיי

 הרלונטית.

כל פריטי  את. במסגרת התכנון המפורט עליו להבטיח שולחןהקבלן חייב לבצע תכנון מפורט לביצוע ה  .ד

  המוגדר במפרט זה. בשולחןשילובם ו חומריםה

לא יפטור את הקבלן  המזמיןהקבלן ישא באחריות מלאה לתכנון. אישור המסמכים והתוכניות על ידי   .ה

ליקויים אחרים העלולים להתגלות במועד מאוחר לדיוקים ו/או - אילטעויות, למאחריותו לשגיאות, 

  יותר, בכל זמן מן הזמנים. כל נזק הנובע מליקויי תכנון יתוקן מיידית על ידי הקבלן ועל חשבונו.

  

  :תכנון לפי כללי הנדסת אנוש               

בשלב התכנון יינתן דגש מרבי להיבטיה השונים של הנדסת אנוש על מנת לאפשר נוחות הפעלה   .א

  . נושאים אליהם חובה להתייחס באספקט הנדסת אנוש הם:השולחןותחזוקה של 

  מיקום ציוד כך שיאפשר מרחק ראיה נוח וברור.  .ב

  מיקום ציוד כך שיאפשר הפעלה נוחה וקלה.  .ג

  שליטה ובקרה.  .ד

  לצורך תחזוקתיות נוחה.גישה קלה לציוד   .ה

 בניה מודולרית, ואפשרות לפרוק והחלפה קלה.  .ו

  

  .הקבלן נדרש להפעיל מתכנן מומחה ומאושר לתחום זה
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  התקנות 30.02

  מזמין.תחילת ההתקנות באתר מחייבת אישור מוקדם של ה              

בסיור הקבלנים. כל , וכפי שהוצג לקבלן לאחר גמר הבינוי, השולחן באתרהקבלן מתחייב לבצע את התקנת 

 מזמיןמה שקיים בתחום התשתיות (חשמל, מיזוג אויר, תעלות כבלים, מקום לציוד וכד') הנו נתון קבוע וה

(ימסרו לקבלן תוכניות ביצוע אך למען הסר ספק באחריות הקבלן לבצע  אותם לצורך פרויקט זה ישנהלא 

  .מדידות סופיות ולהתאים את השולחן לתצורת חדר הבקרה הסופית)

  ת כוללת את הפעולות הבאות:והנדרש שולחןעבודת ההתקנה של ה

  , הובלתו, פריקתו והכנסתו למתקן (לוגיסטיקה, שינוע)., חומריםאריזת הציוד  .א

, הצבתו וקיבועו במקום, אספקה והתקנה של כל הפריטים המכניים ואביזרי , חומריםציודהתקנה של ה  .ב

וכל יתר הדרוש להשלמת העבודות המכניות הקשורות  -שלא פורטו בנפרד במפרט זה  -חיזוק הדרושים ה

  בהתקנה זו.

שאר העבודות וכל תעלות ומובילים עבודות גימור מכניות כגון תיקוני צבע, חיזוקים מכניים, קשירת   .ג

  הנדרשות על מנת לסיים את עבודות ההתקנה לפי הסטנדרטים המוגדרים.

בכל מקרה גם אם לא פורט אחרת כוללת עבודת ההתקנה הנדרשת את כל פעולות התכנון, יצור, התקנה   .ד

כולל אספקת כל אביזרי ההתקנה הנדרשים, בדיקות, הפעלה וכל פעולה אחרת הנדרשים על מנת להביא את 

  השונים לפעולה תקינה ומלאה בהתאם למפרטים הטכניים שלו. חומריםד מפריטי הכל אח

כל פריט ציוד, כל חומר ואביזרי התקנות, ושאר מרכיבי המערכת שיסופקו על ידי הקבלן יעמדו   .ה

מכון התקנים הישראלי, חברת חשמל, משרד התקשורת, חברת של בתקנים/דרישות רלוונטיות של בטיחות, 

(כגון תקן צה"לי או  אם הוזכר במפורש במפרט לפריט ציוד מסוים ,סטנדרט אחרשל כל וכן  בזק, ומכבי אש

Mill spec .(אמריקאי  

  הקבלן חייב יהיה לקבל מאת המזמין אישור מוקדם להתחיל בביצוע שלב התקנת השולחן באתר.

עבודת ההתקנה תבוצע על פי דרישות המפרט ובהתאם לתכנון מפורט של ההתקנות אשר יעשה על ידי 

  המזמין.הקבלן ואושר על ידי 

 שולחןבמצב התשתיות או במקום המיועד להתקנת מרכיבי ה הפרויקטכל שינוי שיגרם ע"י הקבלן במהלך 

טיח, ציפויים וכד') יתוקן מידית ע"י הקבלן  (קירות, דלתות, חלונות, צנרת, חשמל, גמר ארכיטקטוני: צבע,

ללא כל תשלום נוסף אלא אם ניתנה לקבלן רשות מזמין של ה הויוחזר במדויק לקדמותו ולשביעות רצונ

  .הפרויקטלבצע שינויים כאלה כחלק בלתי נפרד של  מזמיןמפורשת בכתב מאת ה

או המפקח. ע"פ הוראת  זמיןרצון המהקבלן ישמור בשלבי ההתקנה על הניקיון באתר, ברמה שתשביע את 

המפקח וככל שיידרש יפנה הקבלן את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים הקשורים לעבודתו למקום 

  פינוי פסולת מורשה מחוץ למתקן.

  דרישות התקנה ספציפיות ביחס לכל פריט ציוד מפורטות בפרקים הרלוונטיים של המפרט.
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  אישורים מוקדמים 30.03

הגיש לאישור מוקדם את הנושאים הבאים ונושאים נוספים שידרשו מעת לעת, וזאת כתנאי על הקבלן ל 30.03.1

  מוקדם לביצוע או ליישום של כל נושא כמפורט להלן:

  .שולחןהמפורט של ה התכנוןעיקרי   .א

  .השולחןסכמות של   .ב

  .שולחןתכנון ראשוני של ה  .ג

  לוחות זמנים לביצוע.  .ד

יח' קצה, מחשבים, תכנון מכני וחשמלי) כולל מיקום  את אשר מציג בנוסף גם( שולחןתכנון מפורט של ה  .ה

  ציוד, תוואי כבלים, חיווט ומסגרות סעף.

  שיסופקו כולל החומרים והאביזרים לעבודות ההתקנה. חומריםפרוט ודוגמאות של כל פריטי ה  .ו

  ושמות ספקים ביחס לכל הפריטים שאין להם נתונים טכניים במפרט. , חומריםמקורות הציוד  .ז

  התקנות. תכנון   .ח

  כל שלב ושלב של ביצוע עבודות.   .ט

  על ידי הקבלן. יםהמסופק חומריםרשימה סופית ומעודכנת של ה  .י

  .שולחןשילוט וסימון לכל פריט ב  .יא

  מפרט בדיקות קבלה.  .יב

  הטכני. דהתיעוטיוטת   .יג

  להגיש לאישורו נושאים נוספים. הפרויקטו/או המפקח לדרוש במהלך  זמיןרשימה זו לא תגביל את המ  .יד

לעיל לפסול תכנון, ציוד, חומרים ועבודות ברשימה ד, ביחס לכל הנושאים המפורטים יהא רשאי מזמיןה

 יפונקציונאלאשר לדעתו אינם עומדים בתקנים, מסמכים ישימים, הצעת הקבלן, מפרטים טכניים, תפקוד 

  ו/או דרישות המפרט.

 דש ו/או להחליף את הציודבמקרה של פסילה יחויב הקבלן לבצע (ללא כל תשלום נוסף) את המטלה מח

  המלאה. ושביעות רצונמזמין לבאחר כל זאת עד עמידה בדרישות ה החומרים

 

  דיקות קבלהב 30.04

  :(במצב בו ידרש ) בדיקות הקבלה תבוצענה בשני שלבים נפרדים           

  במפעלו של הקבלן. -עם סיום הייצור, הרכבה   .א

  .מסירה - עם סיום ההתקנות בשטח   .ב

  שסופק ע"י הקבלן לדרישות המפרט הטכני ושאר מסמכי הפרויקט. שולחןלבדוק את התאמת ההבדיקות מיועדות 
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"מפרט בדיקות הקבלה" אשר יכלול  מזמיןימים לפני מועד תחילת בדיקות הקבלה יכין הקבלן ויגיש לאישור ה 10

שיטת ביצוע הבדיקות, ציוד הבדיקה  הדרוש, הגדרת שיטת רישום התוצאות ודוגמה של הטפסים לפיהם  רתיאו

  ובהם ירשמו תוצאות הבדיקות לכל פריט בנפרד, תקלות שנתגלו ופעולות שננקטו לתיקונן.  שולחןה ייבדק

את  ושומר לעצמ מיןמזטופס את ביצוע הבדיקה ותוצאתה. הוהבדיקות תבוצענה ע"י המפקח בנוכחות הקבלן 

  הזכות שלא להיות נוכח בחלק מהבדיקות. במקרה כזה על המבצע לספק הוכחה מספקת לביצוע הבדיקות כנדרש.

את כל האינפורמציה הנמצאת ברשותו והדרושה לצורך ביצוע בדיקות  הלפי דרישת מזמיןבאחריות הקבלן לספק ל

  יים וכדומה.הקבלה. כגון: מפרטים שרטוטים, תוכניות, נתונים טכנ

  לתשומת ליבו של הקבלן יצוין כי במסגרת "בדיקות הקבלה" יבדקו לפחות הנושאים הבאים:

  בדיקה חזותית -

  במסגרת בדיקה חזותית יבדקו:

  שלמות הרכיבים שסופקו.  .א

  .החומריםתקינות   .ב

  פונקציונליות וטיב הסימונים.  .ג

  טיב המחברים.  .ד

  .חומריםטיב ההתקנות המכניות של ה  .ה

  .זמיןשיקבעו ע"י המבדיקות אחרות   .ו

  

  בדיקות פונקציונליות -

הבדיקות הפונקציונליות תבוצענה על מנת להבטיח קיום כל הפונקציות אשר נדרשו במפרט. 

  הבדיקות הפונקציונליות תכלולנה בין היתר:

  .תפקוד עמדת המפעיל  .א

  .הנדסת אנוש  .ב

  

  בדיקות עמידה במפרטים הטכניים -

תבוצענה על מנת להבטיח עמידה במפרטים אשר נדרשו עבור בדיקות העמידה במפרטים הטכניים 

  . יבדקו בין היתר הנושאים הבאים:שולחןה

  תנאי סביבה.  .א

  דרישות מכניות כלליות.  .ב

  .תעלות  .ג
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  שילוט וסימון.  .ד

  חליפיות רכיבים.  .ה

  בדיקות נוספות.  .ו

  

ימים (חמישה)  5בכתב תוך  ואת הערותי יגיש המזמיןבמידה ותוצאות בדיקות הקבלה תהיינה שליליות 

לאחר קבלת המסמך ויגיש את לכל היותר ימים (עשרה)  10 בתוךמסיום הבדיקות. הקבלן יתקן את הנדרש 

  לבדיקת קבלה חוזרת. שולחןה

לקבלן  ןתינתחיובית ובתנאי שהקבלן עמד בכל יתר התנאים הנדרשים במפרט,  לאחר בדיקה חוזרת 

ועמד בהתחייבויותיו כפי שנדרש במפרט ובשאר מסמכי  הפרויקט"תעודת גמר" המציינת כי סיים את 

  .הפרויקט

  .האחריותתקופת יחשב כתחילת  מועד מסירת "תעודת גמר" 

 

  עוד טכנית 30.05

בשלושה טכני  דתיעוטיוטת  מזמיןלפני המועד המתוכנן לבדיקות הקבלה יעביר הקבלן ל מיםי(חמישה עשר)  15

  נושאים עיקריים כדלקמן:את הכלול תבשפה העברית ש הכתוב הפרויקטשל ) CDהעתקים ובמדיה מגנטית (

 הוראות הפעלה.  .א

  הוראות אחזקה.  .ב

  ".As made drawingsתוכניות עדות "  .ג

  פרק הוראות הפעלה יכלול את הנושאים הבאים:

, כולל דיאגרמות מלבניות ושרטוטים/ איורים/ תמונות של חומרים, תת מערכות, פריטי שולחןמפורט של ה רתיאו

  שסופק ו/ או הותקן ע"י הקבלן.הציוד 

  פרק הוראות אחזקה יכלול את הנושאים הבאים:

  .דרישות לתחזוקה, ניקיון, שימוש יומי וכדומה -

   זמין.מפרט לאחזקה מונעת הכולל הנחיות לבדיקה תקופתית של המ -

 רשימת תקלות אפשריות בתפעול ופרק עזרה פונקציונלי לפתרון הבעיות. -

" של כל העבודות שבוצעו על יד הקבלן. ישקפו נאמנה את המצב האמיתי של As Madeתוכניות עדות "

  . באתר שולחןה
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  מפרט טכני לייצור ואספקת עמדת בקרה 30.06

  
 

  : נתונים טכניים
  

  .בזאתמראה כללי של העמדה נא ראה בתכנית ההדמיה המצורפת 
  

  שלד עמדת הבקרה ייוצר מפרופילי אלומיניום מצופים אנודייז טבעי קשה,  .1
  מ"מ. X 30 100בסיס העמדה ייוצר מפרופיל בחתך של  מ"מ  X 30 30בחתך של     
  
 ע"ג השלד יותקן פרופיל מסילה שישמש להתקנת עמודי המסכים.  .2

  
 ע"ג פרופיל המסילה יותקנו עמודים לקליטת זרועות למסכים : .3

  
  העמודים ניתנים להזזה לאורך המסילה , והזרועות ניתנות להזזה לגובה העמוד.  -
  . עובי העץי המזמיןמשטח העבודה ייוצר מעץ מצופה פורמייקה בגוון שיקבע על יד -

  מ"מ. בחזית משטח העבודה יותקן גומי "קנט" , המיועד לכך.  28 -מינימום     
  
   מאחורי פרופיל המסילה ובמישור אחד עם משטח העבודה יותקנו "דלתיות" שישמשו למעבר  .4
  ממסכי המחשב אל תוך העמדה. בקצה הדלתיות יותקנו פרופילי "שערות" שדרכן  כבלים .5
  יעברו כבלי המסכים.   
  יותקנו דלתות ע"ג צירים. בדלתות יבוצעו פתחי אוורור. -בחזית,  -מתחת למשטח העבודה  .6
  דלתות יותקנו גם בחלק האחורי. .7
   גם תעלות לחשמל / תקשורת . התעלות יותקנו לכל רוחב  יש להתקיןעם אספקת העמדה  .8
  .סוג התעלה ואופן החיבור יאושר ע"י המזמין בלבד השולחן .9
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  תוכניות –ה'  נספח
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