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  תיאור העבודה .1
 הכוללות:  הטרנספורמצי) ומתח נמוך להקמת תחנת  24kV( םבינייעבודות חשמל מתח  

 עבודות במתח ביניים: .1.1
 תאים הארבע RMUלוח מתח גבוה  .1.1.1
 כבלים מ"ג   .1.1.2
 שנאי שמן אטום  .1.1.3
 כיול הגנות מ"ג .1.1.4

 עבודות במתח נמוך .1.2
 לוח מתח נמוך  .1.2.1
 שינוי באספקת חשמל ללוחות תאורה הקיימים בשטח .1.2.2
     275kVAהכולל חופה, בהספק פירוק, העברה והתקנת גנראטור  .1.2.3
 התקנת מערכת אל פסק שיסופק ע"י הרשות .1.2.4

 עבודות בקרה .1.3
 אספקה והתקנת לוח בקרה .1.3.1
  I/Oחיווט נק'  .1.3.2

 תקשורת .1.4
 הכנת תשתיות תקשורת .1.4.1

  
  
   

  אתר העבודות .2
  

שייתכנו שעות בהן יידרש להפסיק את עבודתו באזורים  הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך .2.1
  מסוימים.

 מתחייב לניקיון יומי של אזורי העבודה מפסולת ומאבק.הקבלן  .2.2
  צוע העבודות בתנאים מיוחדים של שטח אוויר פעיל ומבצעי.יעל הקבלן להביא בחשבון את ב .2.3

כל הפסקת הזנה לצרכנים או ביצוע ניתוק מקור ההזנה, יבוצע רק בהתאם לאישור בכתב של המזמין  .2.4
 .ביום ביצוע העבודה

  

	תקופת הביצוע .3
  

ללו"ז  לן לסיים את כל העבודה בהתאם למוגדר במסמכי החוזה ובהתאם לצו התחלת עבודה ובכפיפות על הקב
מודגש בזאת, כי עמידה בלוח הזמנים ומשך ביצוע העבודה ו/או חלקי (שלבי) העבודה באם  שיקבע ע"י המפקח.

האמצעים הנדרשים על  פורטו במסמכי מכרז/חוזה זה, הינו אחד מעיקרי החוזה ועל הקבלן יהיה לנקוט בכל
  מנת למלא דרישה זו .
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  ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע .4
  

על הקבלן לקחת בחשבון כי את העבודה יבצע בשלבים שיתואמו מראש עם המפקח כדי להימנע מהפרעות 
המפקח יהיה רשאי לשנות את  מיותרות, ולאפשר המשך ביצוע הפרויקט כולו על פי סדרי העדיפות של הרשות.

האמור לעיל לא יזכה את  העבודה שנקבעו ותואמו מראש אם סדרי העדיפויות של הנמל ידרשו זאת.סדרי 
  תקופת הביצוע. רכתאהקבלן בתוספת כלשהיא ולא ישמש עילה לה

  

  שעות העבודה .5
היה ויידרש לעבוד בשעות חריגות ו/או מפוצלות, לקבלן לא . דה תבוצע בשעות העבודה המקובלותהעבו .5.1

לתביעה לתשלום נוסף גם אם כדי למלא את הוראות לוח הזמנים יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר תהיה שום עילה 
 משמרת אחת של פועלים ליום.

לקבלן לא תהיה שום עילה לתביעה לתשלום נוסף עבור המקרים בהם יידרש להפסיק את העבודה,  .5.2
דרש כדי להבטיח עבודה יידה ויות במכלולריגות  ו/או מפוצלות, ו/או לעבוד בשעות ח ולהמשיכה בזמן אחר

 סדירה של הנמל. 
  בנושא הנ"ל הינה קובעת וסופית. פקחפסיקת המ .5.3

  

  תכניות למכרז ולביצוע .6
  

 עם תחילת עבודות, כניות, הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות "למכרז". למסמכי המכרז מצורפות ת .6.1

לאישור המזמין  shop drawingכניות גיש תהקבלן יקבל סט תכניות עם חותמת "לביצוע". באחריות הקבלן לה
כניות למכרז, הכל בהתאם לתכנון המבוסס על הציוד ניות אלה עשויות להיות שונות מהתכלפני ביצוע . ת

 שיאושר ושיותקן ועפ"י הדרישות הפונקציונאליות והאחרות של המכרז.
עדכונים לפי החלטת  או שינוי במחירי היחידה עקב יה זכות לדרוש או לקבל שום פיצוילקבלן לא תה .6.2
 שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו במכרז. זמין. המפקחהמ
ידי המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל - לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן על .6.3

 על הקבלן.לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו  מאושרותהלביצוע עבודה שתבוצע לא לפי התכניות 
ידי הרשות ללא תשלום. כל העתק נוסף שיהיה דרוש -העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על 3 .6.4

  לקבלן, יוכן על חשבון הקבלן.
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  עדיפויות בין מסמכים .7
בפרק מוקדמות במפרט הכללי, התיאורים של פרטי העבודות, כפי שהם מפורטים  007מבלי לפגוע באמור בסעיף 

מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתב(י) הכמויות, כל עוד אין במפרט וביתר 
כניות, המפרט וכתב הכמויות, סדר העדיפויות לצורכי תשלום ייקבע רה של סתירה בין התבמק סתירה ביניהם.

יותר לפי הדרישה המחמירה ביותר לדעת המנהל; לשם הבהרה, אם בתכניות מופיעות דרישות מחמירות 
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 הסתירה ו/או אי
  התאמה.

	םרשימת מסמכי .8
  מצורף/לא  שם המסמך  מס'

  מצורףלא   חוק התכנון והבניה  1
  לא מצורף  חוק החשמל  2
  לא מצורף  קובץ התקנות והתקנים הרלוונטיים לחוק החשמל  3
  משרדי ע"פ הפרקים להלן:-המפרט הכללי הבין  4

  00פרק   מוקדמות
  01פרק   עבודות עפר

  עבודות בטון יצוק באתר
  מוצרי בטון טרום

  02פרק 
  03פרק 

  07פרק   מתקני תברואה
  08פרק   מתקני חשמל
  11פרק   עבודות צביעה

  מתקני תקשורת
  מסגרות חרש

  בנייני בטון טרום

  18פרק 
  19פרק 
  21פרק 

  34פרק   מערכות גילוי וכיבוי אש
  35פרק   מערכות בקרת מבנים
   51פרק   סלילת כבישים ורחבות
   57פרק   קווי מים, ביוב ותיעול

 וכל ההנחיות הכלליות של מפרט זה כולל ההפניות ממפרטים אלו
  לפרקים אחרים שלא מצוינים לעיל

  לא מצורף

חוק הקרינה הבלתי מייננת והנחיות המשרד לאיכות הסביבה בנושא   5
  זה

  לא מצורף

הוראות נציב כבאות ראשי , מדור כיבוי אש של רש"ת ו/או כל רשות   6
    וסמכות המותרת להוצאת הוראות כיבוי אש.

  לא מצורף

  לא מצורף   IECומית אלקטרו מכניקה קובץ התקנות של הנציבות הבינלא  7

  לא מצורף EN (EUROPEAN NORMקובץ התקנות האירופאיות (  8

9  17th Edition- IEE WIRING REGULATIONS    לא מצורף  

10  VED-100-800  לא מצורף  

  לא מצורף למערכות אספקה עמידות אש DIN 4102/12תקן גרמני   11

  מצורף לא  הוראות והנחיות יועץ הבטיחות   12
  מצורף  המפרט הטכני המיוחד  13
  מצורף   כניותרשימת ת  14
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  סתירות במסמכים .9
 

הקבלן יבדוק אם ישנה התאמה בין המסמכים השונים המהווים את החוזה ו/או בין מסמך ממסמכי  .9.1
תקבע הדרישה המחמירה. בכל  ,במידה ויש חוסר התאמה .החוזה ובין הנתונים המעשיים במקום העבודה

חייב הוא להודיע על כך מיד למנהל  - שעל הקבלן לגלות במסגרת בדיקתו  - מקרה של סתירה או אי התאמה 
 ולנהוג בכל הנוגע לעניין זה לפי הוראות המנהל.

בכל מקרה של סתירה בין הוראה של מסמכי החוזה, יפסוק המפקח לאחר התייעצות עם המהנדסים  .9.2
  שיקול דעתו הבלעדי והסופי איזו מההוראות תחייבנה את הצדדים לחוזה. היועצים לפי

יה המיוחד של העבודה, יתכנו פריטי ביצוע שונים שתיאורם ת לב הקבלן מופנית לכך שבגין אופתשומ .9.3
נתן להם ביטוי גרפי בתכניות, ויהיו ייבוא ברשימות ובמפרטים ו/או בהוראות ביצוע ביומן העבודה מבלי שי

  פרטים המפורטים בתכניות מצורפות.שונים מ

לפיכך ימציאו המתכננים לקבלן באמצעות המפקח מזמן לזמן תוך כדי ביצוע המבנה, לפי שיקול דעתם,  .9.4
  הוראות, עדכונים, לרבות תכניות לפירוט והסברת ביצוע המבנה. הוראות אלה תחייבנה את הקבלן.

התאמה - יף זה או לא גילה סתירה או אימקרה ויתברר שהקבלן לא קיים הוראה כלשהי מהוראות סע .9.5
התאמה שבמסמך כלשהו, יהיה על - פי טעות או אי- שהיה עליו לגלות ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על

הקבלן לשאת בכל ההוצאות שיידרשו לתיקון המעוות. המפקח יכריע בלעדית וסופית בנוגע להתאמה או 
  לסתירה כאמור לעיל.

	נציגי הקבלן .10
שנים  10מהנדס מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בעל ניסיון של כמנהל פרויקט ק הקבלן יעסי

שנים בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה והמורשה מטעם משרד  10לפחות ומנהל עבודה בעל ניסיון של 
באתר בכל מנהל העבודה יהיה  בודה טעון אישור מוקדם של הרשות.ומנהל הע מנהל פרויקטהעבודה. מינוי 

לאישור רק לאחר קבלת אישור דה הקבלן יגיש שם של מנהל עבו שעות העבודה במשך כל תקופת הביצוע . 
  צוע העבודה נשוא מכרז/חוזה זה.יהמפקח המחוזי של משרד העבודה המאשר את הסמכתו של המנהל הנ"ל לב

  ת  י ראשי" לפחו"חשמלאשיון תקף של ימנהל העבודה  לעבודות החשמל באתר יהיה חשמלאי בעל ר
  קורת מהנדס חשמל.יויהיה כפוף להנחיות וב      

	תיאום ועדיפות בביצוע העבודה .11
בנוסף על האמור בחוזה והאמור בפרק מוקדמות במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה תוך  .11.1

תיאום, מתן שירות ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות קבלנים נוספים, נציגי הרשות וכו', כפי 
 שיורה המפקח.

וכי המפקח רשאי לקבוע נים אחרים עם עבודת קבלעל הקבלן לקחת בחשבון כי העבודה תבוצע במקביל  .11.2
סדר עדיפויות לפי ראות עיניו. הביצוע לפי עדיפויות לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה 

 להארכת תקופת הביצוע.
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	התארגנות בשטח .12
מקום ההתארגנות יקבע ע"י המפקח ו/או הנהלת הנמל סמוך לתחילת העבודה. ככלל שטח ההתארגנות  .12.1
 בתחום העבודה של הקבלן. יהיה
הקבלן חייב להגיש למפקח, תוך שבוע מצו התחלת העבודה, תכנית לארגון השטח. תכנית זו מחייבת אך  .12.2

  ורק את הקבלן והיא תכלול:
  שטחי עבודה ואחסנה של הקבלן וקבלני המשנה.   א)
  מבנים זמניים לשירותי העובדים.  ב)
  ביוב וכו'. סימון קווי הזנה זמניים לחשמל, למים, ל  ג)
  משרד הקבלן והמפקח.  ד)

כן מתחייב הקבלן לא להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה להפריע את תנועתם  .12.3
החופשית של הולכי רגל ו/או כלי רכב. על הקבלן לתאם מראש מיקום העמדת כלים שונים, מנופים וכו', לרבות 

 .דרכי גישה ופריקה ולקבל את אישורו של המפקח
דרש ובכל מקרה יעל הקבלן להחזיר המצב לקדמותו בהתאם להוראות המפקח בכל שלב של העבודה שי .12.4

  בתום ביצוע החוזה וזאת ללא כל תשלום נוסף.
  

  גידור והפרדת שטחים .13
  

גידור נייד לצורכי בטיחות יבוצעו ויוצבו בהתאם להנחיות המפקח ויאושר במסגרת התכנית לארגון שטחי 
הגידור והעתקתו בין שלבי העבודה ופירוקו לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול את הוצאותיו בגין עבור  העבודה.

  הגידור בהוצאותיו הכלליות.
   

  דרכי גישה .14
  על הקבלן לקחת בחשבון שבנוסף לאמור לעיל עליו למלא בין היתר גם את הדרישות הבאות:

ה של ספקי החומרים והעבודות השונות לעשות מראש בחשבון את כל הסידורים לכניסת רכבי העבוד .14.1
 שישמשו אותו לביצוע העבודות.

 וירי.ולדאוג לידע את כל הנהגים, אפילו לכניסה חד פעמית בנוהלי הנסיעה בתחום הא .14.2
אום עם מרכז התאום של הנמל, של נתיבים ילמנוע נסיעות מיותרות של הרכבים ע"י קביעה בת .14.3

 באופן ברור בשטח. מיוחדים חד משמעיים לרכבים אלה וסימונם
  הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט לרכבים אלה וסימונם באופן ברור בשטח. .14.4

  הסימון יכלול במידת הצורך צביעת נתיבים ושילוט המראה כווני הנסיעה לאתר מסוים בציון שם הקבלן.
אומים הנדרשים יבוצעו ע"י הקבלן כל האמור בסעיף זה, כולל הדרכת הנהגים והממונים עליהם, הסימונים, התי

  יחידה המופיעים בכתב הכמויות ככלולות גם ביצוע עבודה אלה.ה ועל חשבונו ורואים במחירי
על הקבלן לסדר רשת דרכים פנימיות שתבטיח גישה במכונית או במשאית לאזור העבודה שלו. הקבלן יהיה 

יעצות עם המפקח. לפני ירשת הדרכים תקבע בהת אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה מכל סיבה שהיא.
  גמר העבודה עליו לקבל הוראות המפקח אם להרוס את הדרכים הללו בכללן או בחלקן או להשאירן במקומן.

לקח בחשבון ע"י הקבלן בתוך מחירי היחידה. לא ישולם בנפרד עבור יעלות ביצוע דרכי גישה למקומות השונים ת
  ביצועם.
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	הוראות בטיחות .15
הקבלן יהיה אחראי לשמירה על כל חוקי המדינה המתייחסים לבטיחות, בטיחות אש ועל נהלי עבודה  .15.1

בטוחים ומקובלים לגבי עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם, לרבות עובדי נמל התעופה ואנשים אחרים 
 הקשורים בעבודות הכלולות בחוזה זה.

בודה על פי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות שא באחריות מוחלטת להבטחת הבטיחות בעיהקבלן י .15.2
 וכן כל עדכון בהן ועל פי כל דין. 1988בניה), התשמ"ח 

על הקבלן למנות מנהל עבודה מוסמך בגין העבודות  1988בהתאם לתקנות בדבר עבודות בנייה  .15.3
א תורשה המבוצעות במסגרת חוזה זה. הקבלן יודיע על כך במכתב רשום למפקח האזורי של משרד העבודה. ל

 נוי מאושר על ידי המפקח המחוזי של משרד העבודה כנדרש.יהעסקת מנהל עבודה ללא כתב מ
על הקבלן להחזיק פנקס כללי בו תרשמנה תאונות וכו' באתר הבנייה. על הקבלן להודיע למשרד   .15.4

 ש כחוק.העבודה על התחלת ביצוע העבודות הכלולות בחוזה זה וכן יכין ויתקין את השילוט המתאים והנדר
של התקנות). על הקבלן  77עבודות הריסה תבוצענה תחת הנהלתו הישירה של מנהל העבודה (סעיף  .15.5

 של התקנות). 80לצייד את העובדים בעבודות הריסה בכובעי מגן, נעלי בטחון ומשקפי מגן לפי הצורך (סעיף 
, איזמלים וכו'), כובעי הקבלן יספק לעובדיו כלי עבודה תקינים ויוודא שימוש בהם (סולמות, פטישים .15.6

הכל לפי  -מגן, משקפי מגן (בעבודות ריתוך, חיתוך, סיתות, שבירת בטון וכו'), חגורות בטיחות (לעבודה בגובה) 
 הצורך.

ויר, המנופים וכלי הרמה אחרים יהיו עם וכל הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה במצב תקין. קולטי הא .15.7
הציוד יופעל על ידי העובדים המוסמכים לכך, דהיינו: המנופים על  תעודות בדיקה תקפות של בודקים מוסמכים.

לא יסעו אנשים  שיונות נהיגה מתאימים וכו'.יידי עגורנאים מוסמכים, הטרקטורים, המלגזות וכו' על ידי בעלי ר
 בכלים אלה אלא אם סודר מושב עבורם.

ריסה או בניה. את הדרישה הקבלן יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורים בהם יבצע עבודות ה .15.8
 כוחו.-לניתוק החשמל עליו להעביר באמצעות המפקח לידי מהנדס נתב"ג או באי

ידי חשמלאי מוסמך. כמו -הקבלן לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא נבדק קודם לכן על .15.9
כוחו באמצעות  יאו באידי האחראי לחשמל בנמל התעופה - כן, על הקבלן לשמור על כל ההוראות הניתנות לו על

 המפקח.
בתחום נמל התעופה חל איסור חמור לגבי השימוש באש פתוחה כלשהי, לרבות עישון. הקבלן לא  .15.10

ישתמש באש גלויה לריתוך, חיתוך, ועבודות אחרות, אלא אם נדרש הדבר במפורש בתכניות ונתקבלה מראש 
. הקבלן ימסור הוראות מתאימות בנושא זה רשות מפורשת לכך מאת המפקח לגבי ביצוע העבודה ואופן ביצועה

לכל עובדיו, קבלני משנה מטעמו ועובדיהם. בלי לפגוע באמור לעיל, באחריות הקבלן ועל חשבונו, להצמיד כבאי, 
 לרבות ציוד נדרש, שיהיה נוכח למשך כל זמן ביצוע העבודות הבאות:

 חיתוך מתכות באמצעות דיסק. .15.10.1
 ריתוך אוטוגני. .15.10.2
 ריתוך חשמלי. .15.10.3
 הדלקת כל מקור אש לצרכים שונים. .15.10.4
 כל פעולה היוצרת גיצים והולכת אש. .15.10.5

ידי גורמי הכבאות בנתב"ג. הקבלן יתאם -ידי הקבלן יהיה איש מקצוע אשר ימונה על-הכבאי שיועסק על .15.11
 שעות טרם ביצוע העבודה. 72עם מנהל יחידת הכיבוי בנתב"ג הזמנת כבאי כנדרש לפחות 
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הקבלן לא יתחיל בביצוע חפירות עד לאחר אישור המפקח ולקבלת הוראותיו לגבי אופי ומהלכי ביצוע  .15.12

החפירות. כמו כן הרשות בידי רש"ת להורות כיצד יבוצעו עבודות החפירה, היכן תונח פסולת העפר, הגובה 
 .המקסימלי של הערמת הפסולת וכיו"ב

תחייב את הקבלן  -ג גם במקרה והמפקח אינו נוכח הוראת יועץ הבטיחות או אחראי הבטיחות בנתב" .15.13
  לביצועה המיידי.

ידווח הקבלן על כך למפקח, הוראות אחראי הבטיחות ויועץ הבטיחות תינתנה בכל  -לאחר ביצועה  .15.14
  מקרה בכתב ובחתימתם.

 ידי גורמי הבטיחות למיניהם.- לא ישולם כל תשלום עבור ביצוע הגנות כלשהן שיידרשו על .15.15
  

  לוח זמנים .16
  

  הקבלן יגיש עם הצעתו לוח זמנים כללי לאספקה וביצוע (קצר ככול הניתן )
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 על היעדים  והעקרונות של לוח הזמנים הנ"ל.
  הזמנים יהיה יומי ויתאר בצורה ברורה את העבודות המתוכננות לביצוע בכל יום עבודה.לוח 

בלוח הזמנים יהיו משולבים כל עבודותיו, לרבות עבודות קבלני משנה וקבלנים המופעלים ישירות ע"י הרשות 
פריטים/חומרים שיש וכו'. לוח הזמנים יכלול גם את מועדי התקשרות הקבלן עם קבלני משנה, מועדי אישור 

  להגישם לאישור ומועדי הגשת תכנון לפריטים שעל הקבלן להכין על פי דרישות מכרז/חוזה זה.
הקבלן מתחייב לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש. העדכון החודשי יהווה תנאי להעברת חשבונות ביניים 

לוח הזמנים, לרבות ההוצאות לתשלום. כל ההוצאות הכרוכות בהכנת לוח הזמנים והמעקב האוטומטי אחר 
הכרוכות בהכנת הדוחות השונים לפי סעיף זה, תיאום והכנת לוח הזמנים עם הקבלנים האחרים, תשלומים 

  עבור עיבוד במחשב, תשלומים עבור עדכון לוח הזמנים וכיו"ב יחולו על הקבלן.

של  MsProject 4.0ת תוכנית העתקים בצירוף דיסקט בגרס - 3לוח הזמנים המעודכן יסופק למפקח מדי חודש ב
  חברת "מיקרוסופט".

   
  

  דו"חות וישיבות תיאום .17
  

המפקח יזמן אליו לעתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום ביצוע. על הקבלן להתאים את עצמו לזמנים 
ב הכל כפי שיידרש לכך בכת -ידי המפקח וכן עליו להביא לדיונים אלה את הדו"חות ובעלי המקצוע - שייקבעו על
  ידי המפקח.-מראש על
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	אופייני מדידה .18
  הנחיות למציע לפני הגשת הצעתו .18.1

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 התאמה, עליו להסב את תשומת ליבו של המזמין להם. 

על המציע לפנות למזמין בכל הנוגע  בתו בכתב של המזמין תהווה חלק בלתי נפרד של מסמכי המכרז.תשו
ספקתם של החומרים, האבזרים והציוד אלברורים ביחס למפרט, לכתב הכמויות ולתכניות וכן לגבי מקור 

 המפורטים. רק תשובה בכתב של המזמין תחייב את המזמין.
  עדיפות בין מסמכים .18.2

של פרטי העבודות, כפי שהם מפורטים במפרט וביתר מסמכי החוזה, משלימים את התיאורים התיאורים 
התמציתיים הכלולים בכתב(י) הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. אם נמצאה סתירה כזו עדיפים לעניין 

 התשלום התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות על התיאורים שבמפרט.
  דרישות .18.3

לגבי פרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב(י) הכמויות אין בו כדי לגרוע  ציון דרישה מסוימת
מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם חסר ציון זה, בתנאי שהדרישה כאמור, נקבעה באחד 

 ממסמכי החוזה או נובעת ו/או משתמעת ממנו.
 תיאורים בכתב הכמויות .18.4

בכתב הכמויות ו/או בכותרות הסעיפים של פרק זה ניתנו בקיצור לצורכי זיהוי תיאורים והגדרות של העבודה 
בלבד לנוחיות הקבלן. אין לקבל תיאורים אלה כממצים כל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל שלבי 

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

  יסוד מחיר .18.5
בכל מקום שבו נקבע בחוזה "מחיר יסוד", לגבי חומר או מוצר, פירושו: מחיר נטו במקום רכישתו של אותו 

חומר או מוצר מבלי להביא בחשבון הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזורת, פחת, רווח הקבלן, מימון 
ך אחר ממסמכי החוזה. במקרה והוצאותיו האחרות וכיו"ב כפי שאותו מחיר נקוב בכתב הכמויות או בכל מסמ

שחלף פרק זמן בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין מועד רכישתו בפועל, ובעת סיכום 
מחיר היסוד סוכם גם על תשלום התייקרות למחיר זה ישולם ההפרש שבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד 

המגיעה לקבלן עבור אותו תשלום ביניים בו כלול המחיר. סיכום המחיר לבין המדד לפיו מחושבת ההתייקרות 
לצורך חישוב שכר החוזה יוחלף מחיר היסוד שנקבע בחוזה במחיר היסוד המוסכם, בתוספת ההתייקרות כאמור 

לעיל. נתן הקבלן הנחה או ניתנה לקבלן תוספת לשכר החוזה, לא יחולו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד.  
  את אישור המפקח בנוגע למקור האספקה, לטיב החומר והמוצר ולמחירם. הקבלן חייב לקבל

  
 עבודות נוספות, סעיפים חריגים ועבודות יומיות (רג'י) .18.6

 הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה בביצוע העבודה. .18.6.1
 עבודה נוספת אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות יילקח המחיר מכתב הכמויות. .18.6.2
בודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או לקבוע את מחירה בהסתמך על סעיף דומה בכתב ע .18.6.3

הכמויות תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה במהדורתו העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא 
 .10%תוספת כשלהי ומלבד התוספות הכלולות במאגר המחירים הנ"ל, בהנחה של 

למעט פועל זר (שאינו ישראלי) ופעלים  60.2, 60.1תתי פרקים  60יהיו לפי פרק  מחירי שעות עבודה .18.6.4
 .10%של מחירון "דקל" בהנחה של  60.3אחרים שאינם נכללים בתתי הפרקים הנ"ל שיהיו לפי פרק 

 .10%במחירון "דקל" בהנחה  60.6מחירי ציוד מכני ברג'י יהיו כפופים בהתאם לפרק  .18.6.5
 .10%"דקל" ישמש מחירון מע"צ בהנחה של בהעדר סעיף במחירון  .18.6.6
 בהעדר סעיף בשני המחירונים הנ"ל ייערך לגביו ניתוח מחירים אשר יאושר על ידי המפקח. .18.6.7
 אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה. .18.6.8
ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו.  .18.6.9

 טת העבודה תקבע ע"י המפקח וזאת מבלי לפגוע בכל מחויבות שהיא של הקבלן על פי מכרז/חוזה זה.שי
רישום שעות עבודה אלו יעשה ע"י המפקח ביומן מיד יום ביומו. לא ישולמו שעות עבודה לפי סעיף זה  .18.6.10

 שלא בוצעו ולא נרשמו כאמור לעיל.
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 מוצר שווה תכונות (ערך) .18.7
ההערה "או שווה תכונות",  שם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, בציון  בכל מקום שמצוין במכרז זה

לגבי מוצרים אחרים, יש לספק את המוצר או  רשאי הקבלן להציע מוצר אחר שווה תכונות באישור המפקח.
בהעדר ציון חומר שווה תכונות לחומר המוזכר בכתב הכמויות, רואים  החומר כפי שנקבע במסמכי המכרז.

  ילו התייחס הקבלן למוצר המוצג במכרז/חוזה זה.כא

  החלפת חומרים או מוצרים .18.8
במידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר או מוצר כפי שפורט במסמכי החוזה, יגיש פרטי החומר או המוצר 

 המזמין רשאי לאשר השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים: למפקח.
 עולה בתכונותיו ואיכותו על זה שנקבע בחוזה.החומר או המוצר החדש הינו שווה ערך או  .18.8.1
החלפת החומר או המוצר לא תהווה עילה לתביעה מצד הקבלן לתוספת כספית ו/או הארכת לוח  .18.8.2

 הזמנים אף אם החומר או המוצר החדש עולה באיכותו ותכונותיו על החומר או המוצר שסוכם עליו בחוזה.
אף אם יחולו התנאים לעיל, והאישור מותנה  בכל מקרה אין המפקח מתחייב לאשר שינויים אלה .18.8.3

 בשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

  אספקת חומרים .19
הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההעמסה, ההובלה, הפריקה, האחסנה ויתר הפעולות הכרוכות בהבאת 

החומרים למקום המבנה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך שהיא. אחסנת 
  ומרים תמנע הפרעה לתנועה חופשית ובטוחה של כלי רכב והולכי רגל, או להפרעה כלשהי.הח

  

  בדיקות מוקדמות של חומרים .20
סמוך למועד אספקת חומרים יבצע הקבלן, באמצעות מעבדה מאושרת, בדיקות לטיב החומרים, ויקבל 

  מהמהנדס אישור על התאמת החומרים לדרישות במסמכי החוזה.
  ות נועדו להוכחת טיב החומרים ואמינות המקור ממנו הם יסופקו.הבדיקות המוקדמ

פקוד שלהם יהם, בהתחשב בכמויות החומרים ובתהמפקח יקבע את היקף הבדיקות המוקדמות ואת כמויות
במבנה. בכל מקרה של שינוי במקור חומרים שכבר אושרו לביצוע, יחזור הקבלן על הבדיקות המוקדמות, עד 

  יחולו על הקבלן. -וצאות על הוכחה בדבר התאמת חומרים לדרישות הה לאישור החומרים.
   

  דוגמאות חומרים ומלאכות .21
הקבלן יספק, לפי דרישת המפקח, דוגמאות של חומרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע 

עד לאחר גמר  הדוגמאות שאושרו לביצוע ע"י המפקח יישמרו במקום שיוסכם עליו במפעל או במקום המבנה.
  הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות שבוצעו.

סיוני וכד' הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים של כתב יבכל מקרה שחומר, קטע נ
הכמויות, אולם ישולם רק בעד הדוגמה שאושרה סופית לביצוע. מחיר דוגמה של חומר ללא המלאכה (מלאכת 

  בה, ההתקנה וכד') ייחשב כמחיר הקטלוגי של היצרן, אם אין מחיר בכתב הכמויות.ההרכ
  
  

  תעודות אחריות .22
על הקבלן למסור תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת 

מרות שאין לתה דרישה כזו באחד ממסכי החוזה, יחובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הי
  לגביהם חובה כזו על פי דין.
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  הדרכות     .23
שעות, במספר  4לפחות  –הקבלן ידריך את סגל האחזקה של הרשות באשר לדרך הפעלת המתקן. משך ההדרכה 

  הדרכה זו תינתן  בנוסף להדרכות ספציפיות כנדרש במפרט המיוחד.  מחזורים.
  

  ציוד .24
המכשירים וכל ציוד אחר אשר יופעל על ידי הקבלן למטרת ביצוע המבנה, יהיה בהם כדי להבטיח את  המכונות,

קיום הדרישות שבמפרט לגבי איכות המבנה, והעמידה בלוח הזמנים שאושר. הציוד יסופק ויתוחזק במצב תקין. 
  מקרה של תקלות טכניות.על הקבלן להבטיח שיהיו חלקי חילוף, או ציוד זהה נוסף, בתור עתודה (רזרבה) ל

ציוד אשר לדעת המהנדס אינו מבטיח את האיכות כאמור לעיל, או שלא יאפשר התקדמות בקצב הביצוע לפי 
הקבלן יסלקו ממקום המבנה ויביא במקומו ציוד אחר המתאים  -לוח הזמנים, או שאינו במצב טכני תקין 

  לדרישות, וזאת תוך פרק הזמן שיקבע המהנדס.
ב כי ימצא ברשותו בכל זמן הביצוע כל הציוד הנדרש לבטיחות, תאורה, סימון, שאיבת מים וכיוב' הקבלן מתחיי

  כמפורט בכל במסמכי החוזה.
  

  הגנה על המבוצע .25
הקבלן יאחז בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים והמלאכות בפני השפעות אקלימיות ופגיעות 

רים מורכבים בבנייה, כגון: לוחות חשמל, מערכות לסוגיהן, שילוט, כמו כן, יבטיח הקבלן הגנה על מוצ מכניות.
אלקטרוניקה וכו' וינקוט בכל האמצעים האחרים לשמירה על כל המלאכות ועל המוצרים עד לסיום העבודה, 

בהתאם  - וזאת בהתאם לדרישות המפרט. בהעדר דרישות כאלו במפרט לגבי חומר, מוצר או מלאכה מסוימת 
  ועית המקובלת, אך בכפיפות להוראות המפקח.לפרקטיקה המקצ
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  ניקוי מקום המבנה .26
  

הקבלן יסלק מדי יום ולפי הוראות המפקח, ממקום המבנה את עודפי החומרים והאשפה שהצטברו כתוצאה 
מביצוע המבנה. מיד עם גמר העבודה כולה או קטע ממנה ינקה הקבלן את מקום המבנה ויסלק ממנו כל מתקני 

ים המיוחדים, ציודו, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את המבנה המבנה, החומר
 -כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעות רצונו של המפקח. ניקוי ופינוי המקום תוך כדי מהלך העבודה ובסיומה 

  ייעשה על חשבון הקבלן. -הכל כמפורט לעיל 
את מקום המבנה, כאמור, הכל לשביעות רצונו של המפקח ותוך  לא ניקה הקבלן את מקום המבנה ו/או לא פינה

ידי המפקח, תהיה רשאית הרשות לעשות זאת על חשבון הקבלן ולנכות את ההוצאות -תקופה שנקבעה לו על
מכל סכום שיגיע לקבלן מהרשות. במקרה זה לא יוכל הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד הרשות ביחס לנזקים 

רים, מבנים ארעיים או כל רכוש של הקבלן ואשר הקבלן לא הוציא אותם ממקום המבנה שנגרמו לציוד, חומ
  ידי המפקח.-בתוך תקופת הפינוי שנקבעה לו על

כמו כן, הקבלן יהיה אחראי כלפי הרשות בעד כל תביעה מאיזה צד שהוא שתבוא עקב הוצאות שיירים ופסולת 
  ידי הקבלן או מטעמו ממקום ביצוע המבנה.- על
  

  וש במבנהשימ .27
הקבלן מצהיר כי הוא מודע לכך שהמזמין יוכל להשתמש במבנה בכל זמן ביצוע העבודות הכלולות במכרז/חוזה 

  זה.

  תכניות עדות, קטלוגים, רשימות חלקי חילוף וכו' .28
תכניות שלאחר ביצוע של העבודות והמערכות, וכן  DWGבפורמט הקבלן יכין בגמר העבודה במדיה מגנטית 

החומרים, הוראות הפעלה, חומר הדרכה של מערכות ומתקנים במבנה, רשימות ציוד מותקן קטלוגים של 
וימסור אותן למפקח לפני הקבלה הסופית של העבודה. התכניות יהיו , ורשימות חלקי חילוף לציוד שהותקן

ת המפקח. הכל בהתאם להחלט  -ידי מהנדס הקבלן - באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ויהיו חתומות על
כניות יכללו מידות מיקום לכל מרכיב במערכת. המידות יתייחסו למרכיבים קשיחים קבועים במבנה, והת

  כדוגמת עמודים. התוכניות יכללו את מספרי הציוד המותאמים לדרישות המספור האחיד של המזמין. 
העבודה. לא תשולם תוספת רשימות חלקי החילוף וספר מתקן היא תנאי לקבלת  הקטלוגים, מסירת התכניות, 

  מחיר עבור תכניות אלה או עבור ספר המתקן. על הקבלן לכלול הוצאה זו במחירי היחידה של מכרז/חוזה זה.
הקבלן יספק דיסקטים, אורגינל וחמישה עותקים של התכניות יחד עם ספר המתקן המפורט בנספח ב' במפרט 

  הטכני המיוחד.
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  לדרישת שירותי הכבאותאישור התקנת מערכות בהתאם  .29
 הכבאות. פק, בהתאם להוראות המפקח לשירותבסוף מסמך זה קיים נספח הכולל נוסח האישור שעל הקבלן לס

  הקבלן מצהיר כי הוא יודע שהספקת האישורים הנדרשים הינה תנאי מוקדם לקבלת העבודה ע"י המפקח.
  

  בדק ותיקונים .30
  

שנים) או תקופה אחרת שנקבעה במפרטים או  2חודשים ( 24של פירושה תקופה  -לצורך החוזה "תקופת הבדק" 
  בחוזה. מניינה של תקופת הבדק יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לחוזה.
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