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  רשימת המתכננים:
  
  
  

  רשות שדות התעופה    :הפרויקטניהול 
  חטיבת אחזקה      
  אזרחיתאגף הנדסה       
  70100, נתב"ג 7ת.ד.       
  03-9752620  טל.      

  
  

  מושלי אלדר אדריכלים                 אדריכלות:
  , ת"א,   15יוסף קארו רח'                                           

   03-5614891טל':                                             
  03-5629962פקס:                                           

  
  בע"מדר' א. ליבוביץ מהנדסים יועצים   :תכנון קונסטרוקציה

  פולג נתניה –א' 12אדמונית רח'                                           
  09-8354240טל:                                            

  09-8354239פקס:                                           
  

  בע"מ קלינפלנץ הנדסה                 תכנון חשמל:  
   03-6818881טל:                                            

  

  לאון צ'רנובלסקי - בע"מיעוץ הנדסי צל                  כיבוי אש:  
                         ירושלים 10מבוא פל ים                                          

  02-5665530טל:                                            
  

  אפי שר                  בטיחות:  
  הוד השרון 11עירית                                          
  054-7279896טל:                                            

  
  ניהול נכסים ובנין בע"מ  –י. ירדן אלון    ניהול תאום ופיקוח:      
  ירושלים ,ארנונה 9 יפה לייב                                          
  02-6733240טל:                                            
   02-6733290פקס':                                           

  
  בע"מ מסינג שרותים בהנדסת בניןא.   מפרטים וכתבי כמויות:  

  , רעננה  4רח' המסגר                                          
   09-7401463טל:                                           
  09-7437761פקס':                                          
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  רשימת המסמכים

  

  עמוד  מצורף מסמך שאינו  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    

    2008 נגרות אומן ומסגרות פלדה  06    

    2008  מתקני חשמל  08    

    2001  עבודות ריצוף וחיפוי  10    

    2005  צביעהעבודות   11    

    2000  מסגרות חרש  19    

    1995  מערכות גילוי וכיבוי אש  34    

          יוחדיםמתנאים כלליים   1מסמך ג'

מפרט מיוחד ואופני   2מסמך ג'

  מדידה מיוחדים

        

          כתב כמויות  מסמך ד'

          תוכניות  מסמך ה'

  

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

  הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון.

  

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

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, קראם והבין את 

לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש 

  המוגדרות בהם.

  

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

  

  הערה

  

  

  לצפייה באתר: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 

  

  ואופן חישוב המחיר תאור העבודה  00.01

בידוק  תחםמוהרחבת שינוי לה כוללת ביצוע עבודות /חוזה זהעבודה במכרז     א.  

ריצוף, תקרות עבודות . העבודה כוללת עבודות פרוק, 3טרמינל  – בנתב"ג

מחיצות זכוכית, קונסטרוקציה, אלומיניום, מסוגים שונים,  תותב, תשתיות

  דלתות וכן עבודות שיבוצעו ע"י קבלנים מטעם המזמין.

בהתאם למפורט בסעיפי  וזה זה הינן למדידהככלל העבודות במסגרת מכרז/ח  ב.  

   כתב הכמויות.

  

  מים וחשמל  00.02

"מוקדמות", המים והחשמל  00בפרק  04.02-ו 04.01בניגוד לאמור בסעיפים    א.  

הדרושים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ללא תשלום מנקודת התחברות אשר 

והבאתם אל מקום תקבע ע"י המפקח, אך ההתחברות למקורות המים והחשמל 

- ו 04.01העבודה תיעשה ע"י הקבלן ועל חשבונו, בתנאים המפורטים בסעיפים 

  .מנהלת נתב"ג, תוך תיאום מוקדם עם המפקח ו04.02

  נקודות ההתחברות יצוינו בסיור הקבלנים.    

  המים יהיו לצורכי עבודה בלבד.    

לן מוטלת ל הקבניתוקים וכו', ועהיה אחראי על הפסקות מים תלא  רשותה    

ת מים עצמית ספקאהאחריות לבצע מראש סידורים מתאימים על חשבונו, ל

  למקרים אלה.(אגירה, וכו') 

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

  

מכרז/חוזה זה על הקבלן לדאוג לאמצעי מקור הספקת חשמל במודגש בזאת ש  ב.  

  אחריותו וחשבונו. לטובת ביצוע העבודה וכל זאת על

  

  השדה מניעת הפרעות ותיאום עם נציג  00.03

מוקדמות במפרט הכללי,  00.04.07ובסעיף  30, 28מסמך ב' סעיפים בנוסף לאמור ב  

מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בדרכי העבודה הסדירה 

ום, ויעשה , הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקבאתר העבודההמתנהלת 

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף 

  פקח.כפי שיורה לו המגורמי הנמל פעולה מלא עם 
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כאמור.  הנמל, למעט נציגי התעופה נמלמנע מכל פנייה או דרישה לאנשי יעל הקבלן לה  

אין באמור כדי להתיר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל 

מובהר במפורש כי תיאום עם נציג השדה בכל הקשור  .המפקחגורם שהוא, למעט 

לביצוע עבודות פרוקים, הריסות, ניתוקים, סגירת נתיבים, ביצוע עבודות אשר עשויות 

הווה תנאי יסודי וכי לא תותר לקבלן האפשרות ליצור הפרעה לתנועה במקום וכו' מ

לבצע עבודות מסוג זה ללא תיאום מראש. ככלל, העבודה תבוצע בהתאם לשלבי ביצוע 

וסדר עבודה עקרוני אותו יספק מנהל הפרויקט. לקבלן יותר להציע חלופות הקשורות 

שלבי  לשינוי שלבי הביצוע אולם קביעתו של מנהל הפרויקט בקשר לאישור או פסילת

  הביצוע החלופיים אותם יגיש הקבלן תהיה סופית ומכרעת.

  

  התארגנות בשטח  00.04

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

  התארגנותו בשטח.

וכו', דרוש אישור של  , ציודלתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי הבנין, כלים  

  פקח.מבאמצעות המנהל האתר 

מקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו"ב לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י   

, הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות האתרמנהלת 

  התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים משל הקבלן.

  

  שהות באתר  00.05

ינה של הקבלן ועובדיו בשדה התעופה למניעת ספק, מודגש כי לא תותר שהות או ל  

  בשעות הלילה.

  

  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.

  משלוח של אתר השפיכה.על הקבלן להגיש למפקח תעודות   

  

  קשר אלחוטי  00.07

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

במידה והקבלן יהיה מעוניין בהפעלת תחנת אלחוט, יתאפשר הדבר באישורו המפורש 

וצמות ותדרים, הקבלן יגיש את לאחר קבלת נתוני עאך לא באחריותו, של המפקח, 

  אישור משרד התקשורת למפקח.

ינתן, יהיה כפוף לאישור תקנות מנהלת הנמל (שינויים, ביטול יאישור כזה, במידה ו  

דרש הקבלן לשנות תדרים ו/או עוצמות או יתדרים וכו'). לא תוכרנה כל תביעות אם י

  לבטל את הפעלת התחנה כליל.
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  החזרת המצב לקדמותו  00.08

סיור מקדים נציג הקבלן ו , מנהל הפרויקטפקחע"י המלפני תחילת העבודה ייערך   

 .שיועבר לצדדים ירשמו הממצאים בדו"חהסיור לאחר גמר  ותיעוד של המצב באתר.

שלושת הצדדים, יחתמו על   קיימים. והאלמנטים ה רכיביםהמצבם של בדו"ח יפורטו 

המצב באתר ישיב הקבלן לאחר עבודותיו את . ככלל, הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הבצוע

לקדמותו. אי החזרת השטח לקדמותו בשלמות לשביעות רצון המפקח תביא להשלמת 

  מחשבונו של הקבלן. תקורות 15%פת סהעבודות ע"י המזמין תוך קיזוז העלויות בתו

  

  וצוות הקבלן מנהל העבודה  00.09

עבודות נשוא מכרז/חוזה זה באמצעות צוות עובדים בצע את כל הל הקבלן מתחייב  .א

בבניה ובניה הנדסית המוסמך ע"י  מנהל עבודה  יעמוד ו/או קבלני משנה שבראשם

שנים  5בעל ותק של  מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית,  – תמשרד התמ"

  .לפחות וימצא באתר באופן קבוע לאורך כל תקופת ביצוע העבודה

  

הקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שקבלו את   .ב

לא יועסקו על  םעובדים, אשר לא קבלו את אישור  .חטיבת הביטחון-רש"תאישור 

  ידי החברה במתן שירות ו/או בקשר עמו.

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

  רותו של עובד.שניתן ולהפסיק ש

  

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

, או מפקחששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על דרישות ה

, ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים מפקחאינה רצויה לדעת ה אתרשנוכחותו ב

, כאמור, תהא מפקחדי הקבלן. דרישת הכלשהם בגין סילוקו כאמור של עובד מעוב

לפי שיקול דעתו בלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת הקבלן לפי סעיף 

  משנה זה היא ללא זכות ערעור.

  

סולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב הקבלן להחליפו, לאלתר, בעובד אחר   .ד

  .חטיבת הביטחון- רש"תשהעסקתו אושרה ע"י 

  

עדרותם מפאת מחלה, היג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של על הקבלן לדאו  .ה

  מילואים ו/או מכל סיבה אחרת.

  

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

  המפקח על העבודה.  ו שלאישורלקבל את ו
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  מהנדס   00.10

  ,על העבודה, מהנדס , לצורכי התיאום והפיקוחהקבלן יעסיקבנוסף למנהל העבודה,   

סיון ינבעל , או הנדסאי רשום בפנקס ההנדסאים רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

  .מפקחהול/בצוע פרויקטים ומאושר ע" היבנשנים לפחות  5של 

  להיות נוכח בכל הישיבות הקבועות והמזדמנות. /הנדסאיעל המהנדס  

  

  וגהות ממונה בטיחות    00.11

  יבצע את הפעולות הבאות:ש בטיחות וגהות מטעמוהקבלן יעסיק ממונה   

 סקר סיכונים לפני תחילת העבודות.  .א

על יישום הוראות  פיקוחהעובדים, מנהל העבודה וך ותדר ,באתר ישבוע ביקור  .ב

הבטיחות השונות הנקובות בחוק, וכן הוראות שלו ושל ממונה הבטיחות מטעם 

 הרשות.

  נפרד מהחוזה.כל דרישות נספח הבטיחות המהווה חלק בלתי   .ג

  

  קבלני משנה  00.12

קבלני המשנה שיעסיק הקבלן יאושרו על ידי רשות שדות התעופה והאישור יהיה   .א

  תנאי להעסקתם.

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

  וזאת ללא כל חובת נימוק.

  

  קבלני משנה -ם נוספים תנאי  

הפלדה יהיה קבלן מסגרות מתכת שהינו  תקונסטרוקצייקבלן המשנה לעבודות   .א

 .1 , סיווג150ה א', ענף  הקבלנים בקבוצ פנקסקבלן רשום ב

שנים  5כמו כן על קבלן המסגרות להעסיק מהנדס קונסטרוקציה בעל ניסיון של 

 לצורך הכנת תוכניות הייצור. - לפחות בהכנת תוכניות ייצור 

, בוצת א'קרשום בפנקס הקבלנים בקבלן הל יהיה החשמהמשנה לעבודות  קבלן   .ב

 .1סיווג , 160ענף 

 100בהן לפחות , שעבודות שלוששביצע לפחות  –קבלן עבודות נירוסטה זכוכית   .ג

 בכל עבודה. ואלומניום משולבות עם נירוסטה ,זכוכיתמ"ר מחיצות 

  

  חומרים  00.13

  כללי  

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

לפני השימוש  מפקחבהעדר תקן ישראלי ויקבלו אישור הש"ע בתקנים בין לאומיים 

  בהם.
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  אישור המפקחהחלפת חומר או מוצר לאחר   

קבלת אישור חדש מהמפקח חייבת מ שאושר ע"י המפקחכל החלפת חומר או מוצר   

  ור זה יינתן בהתאם לעקרונות הבאים:איש

במידה שהקבלן יציע שימוש בחומרים שהוכח לגביהם שהם עומדים בתקנים   .א

וכו') אזי חלה על הקבלן הוכחה שתקן זה זהה או מחמיר  DINבינלאומיים (

  מהתקנים הרלוונטיים המצוינים במכרז זה. 

תוספת מחיר עבור החומר ו/או המוצר החדש המוצע, גם אם טיבו  כללא תשולם   .ב

  יותר. טוב

    

  המפרט דרישות  00.14

   .הדרישות הכלולות במפרט המיוחד הן בבחינת דרישות מינימום  

שבכוונתו מוצרים ולחומרים יידרש טרם הביצוע לקבל את אישור המפקח להספק                

  המפרט הטכני.בתנאי  והעומדים בהם להשתמש 

תוספת  כללא תשולם  , המציע רשאי להציג חומרים ומוצרים מעל רמת המפרט הטכני  

  .יותר טוב חומרים אלה  גם אם טיבםמחיר עבור 

  

  מתקנים ומערכות  00.15

על הקבלן לוודא מראש קיומם של מתקנים ומערכות שונות, כולל מערכות תת   

. האחריות למניעת היתר חפירה מבזק לרבות קבלת קרקעיות בחלקי העבודה השונים

פגיעות במתקנים תחול 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  00.16

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

על הקבלן לקחת  לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יותר מאשר משמרת אחת ליום.

בחשבון כי יתכן ויהיה עליו לתגבר את כח האדם ו/או לעבוד בשעות עבודה חריגות 

הפסח ועד בהתאם לצורך ע"מ להגיע לעונת הנסיעות החמה (החל בשבועיים לפני חג 

כאשר  –ועד לשבוע לאחר חג שמחת תורה)  19/6-לשבוע לאחר שמיני של פסח וכן החל ב

סיים לחלוטין את שלב העבודה שבו החל. כמו כן, יתכן ויידרש ע"י המפקח/המזמין 

תיגבור כח האדם ו/או עבודה בשעות חריגות  בכל רגע נתון בהתאם לשיקול דעתם 

  קבל כל תוספת ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.הבלעדי. עבור הנ"ל לא תשולם ל

  

  התאמה בין מדידות בשטח לתוכניות  00.17

בדיוק לפי המידות והגבהים כדי לוודא שהביצוע מתאים  מדידותעל הקבלן   .א

התאמתן לשטח, ולהודיע במקרה של אי התאמה תוך בדיקתן ובתוכניות 

  בכתב מהמפקח. הבהרותלמפקח ולמתכנן ולבקש 
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 –הקבלן לבד אחראי לדיוק. כל העבודה שתעשה ותמצא בה טעות דיוק   ב.  

הרס ותיבנה בצורה נכונה על חשבון יהאחריות לכך תחול על הקבלן והעבודה ת

  וכל זאת מבלי לסטות מלוח הזמנים המקורי. –הקבלן 

  

בכל המקומות שליד מידה או גובה המסומנים בתוכניות לא יופיע מספר המצביע על   

ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש לפי יה, יסט

  המתוכנן.

  

  דמי בדיקת דגימות –טיב החומרים והמלאכה   00.18

דמי בדיקת דגימות, לרבות בדיקות כשל לביצוע, יבוצעו באחריות הקבלן ועל   א.  

  חשבונו ע"י מעבדה מוסמכת לפי דרישת המזמין.

  

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

  

דמי בדיקות מוקדמות של חומרים המיועדים לקביעת מקורות   .1    

  אספקה.

  

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

  

דמי בדיקות של חומרים ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימים   .3    

  לדרישות החוזה.

  

  הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות מכל סוג שהוא.  .4    

  

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

  

  באחריות הקבלן להעביר עותק אחד מתוצאות הבדיקה למפקח.  ג.  

  

המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות   ד.  

ולהזמין את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי 

  כנדרש בסעיפי ההסכם. –טיב החומרים והמלאכה 

  

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

  המפקח.

  

ביע בזה את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם את דמי הקבלן מ  ו.  

  הבדיקות ולחייב את חשבון הקבלן תמורתן.
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הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או   ז.  

סימן השגחה. חובה זו לא חלה על מוצרים וחומרים שלגביהם קיים רק יצרן 

תקן או בעלי סימן השגחה. בכל מקרה  יחיד שמוצריו וחומריו הינם בעלי תו

חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו 

  התקן או סימן ההשגחה המתאים.

  

  תנאי העבודה  00.19

הקבלן מצהיר כי סייר באתר הבניה ומודע לכל המגבלות והאילוצים כפי שהובאו   

הגישה אליו, מיקומם של מתקנים שכנים, לידיעתו בכתב ובעל פה וכן הכיר היטב דרכי 

וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע  ואופי העבודה הכיר את תנאי העבודה באתר

  עבודתו.

  

הקבלן מצהיר כי למד, הכיר והבין על בוריים את התנאים, המפרטים, התוכניות וכתבי   

  וכרוחן.הכמויות המצורפים וכי יבצע את עבודתו על פי דרישותיהם כלשונן 

  

הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או   

תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא 

  , עפ"י תקנות התכנון והבניה.בתחומי סמכותה הרשמית

  

רטיה ולא תוכרנה הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה ופ  

  כל תביעות אשר תנומקנה באי הכרת התנאים באתר או הפרטים.

  

  עבודה שלא תימדד  00.20

מדדנה ולא יהעבודות המפורטות מטה לא תבנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט   

  של הקבלן.י היחידה ישולם עליהן בנפרד והן יכללו במחיר

  

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

  לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

  

של  םתאום קבלניניהול ותיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין וכן   ב.  

  .לרבות האחריות עליהם מבחינה בטיחותית המזמין

  

ות סילוק מי גשם אמצעי זהירות למניעת הפרעות תאונות ותקלות, לרב  ג.  

  ושאיבת מים, לרבות סידורי ניקוז ארעי.

  

פיגומים, טפסנות, אמצעי הרמה ואספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה,   ד.  

, מחיצות דרכים זמניות, אמצעי שילוט ותמרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה

, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות זמניות ודלתות לתיחום אזורי העבודה

  ם, החזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.הרכבת
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הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד   ה.  

האחר לאתר העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת 

  עובדים לאתר העבודה וממנו.

  

  עליהם.אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם והגנה   ו.  

  

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

  לרבות פירוקו וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.

  

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

  

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

  

  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  י.  

  

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

  מכס, בול, מיסים, אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

  

נסים מהבהבים ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פ  יב.  

  בעלי ספק כח עצמי ומחסומי ניו ג'רסי.

  

  ביצוע העבודות בשעות הלילה ללא תוספת תשלום.  יג.  

  

  .לרבות תאום מול משטרת ישראל שוטרים להכוונת תנועה  יד.  

  

  ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  טו.  

  

  אספקת וצריכת חשמל.  טז.  

  

העתקים + דיסקים ומסירתם  5- ת לעבודות בהכנת תוכניות עדות ממוחשבו  יז.  

  למזמין. הכול לפי נהלי רש"ת חתומות ע"י מודד מוסמך.

  

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

  

  רווחי הקבלן.  יט.  

  

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

  

  גידור ושילוט לפי דרישת המזמין.  כא.  
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כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק   כב.  

ממנו, על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן 

העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון 

לן ידועות עתה לצדדים ובין שהן והערבויות, בין שההוצאות האמורות כו

  תיוודענה להם בעתיד.

  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או   

המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה 

  ועל פי כל דין.

  

  בטיחות וגהות  00.21

ים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג', על הקבלן לאחוז בכל האמצע  

נות הבטיחות של רשות כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות תק

  שדות התעופה (נספח בטיחות רש"ת המצורף).

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים   

  לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. גרועים, או לא מתאימים

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

  ו/או לאדם כלשהו, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.

  

  קבלן ראשי/ שרותי  ביצועתיאום   00.22

  תיאום ביצוע  א.

" במפרט הכללי, מתחייב הקבלן לבצע את 00של פרק " 00.04.07בנוסף לאמור בסעיף                

הנהלת העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, לרבות 

במקביל יעבדו קיימת אפשרות שוכן על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך עבודתו  רש"ת

  .באתר העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמין

  

ולאפשר להם לבצע את  הגורמים האחרים הנ"ל ולתאם את לשתף פעולהעל הקבלן               

כמו כן   עבודתם ללא כל הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.

  יהא הקבלן אחראי עליהם מבחינת בטיחותית וניהול העבודה.

  

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

  הזמנים שנקבעו.

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

  ולא בהארכת תקופת הביצוע.

  

  שרותי קבלן ראשי ב.        

במסגרת מכרז / חוזה זה ישמש הקבלן כקבלן ראשי. כקבלן ראשי ידרש הקבלן                

רותים יכללו את יהש יק שרותים לקבלנים/ספקים שיועסקו ישירות ע"י המזמין.להענ
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ובין היתר גם: תיאום, ממונה בטיחות, שימוש במתקני הרמה של  חוזהכל האמור ב

עד למסירה סופית נתנו לאורך כל משך ביצוע הפרויקט ויישרותי הקבלן הקבלן וכו'. 

כללו את כל ינקוב הקבלן י היחידה שבהםי מחיר לפרויקט. סיוםלמזמין וקבלת תעודת 

   שרותי הקבלן הראשי למיניהם והם לא ימדדו בנפרד.

  

  בגובה עבודה  00.23

המצריכים עבודה על פי במסגרת עבודה זו יהיה על הקבלן לבצע עבודות בגובה רב   

עליו להצטייד בפיגומים ניידים, מתקני הרמה וכו' וזאת ללא תקנות עבודה בגובה. 

הקבלן יכשיר את  תמורה נוספת. על הקבלן להתחשב בכך בעת מלוי הצעתו.כל 

, תמורשים על ידי משרד התמ"העובדיו לעבודה בגובה באחד ממתקני ההכשרה 

ויציג אישורים אלו לפני תחילת העבודה. כמו כן מודגש הצורך בשימוש במתקני 

בטוחה בגבהים  ידרש על מנת לעבוד בצורהיהרמה, פיגומים, מנופי סל וכל מה ש

  שיש לעבוד בהם במבנה. 

לרבות מתקני הרמה, פיגומים, מנופים וכל מה שדרוש לעבודה העבודה בגובה              

  .כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות בטוחה
  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים  00.24

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

  להם כתוצאה מביצוע עבודותיו.

  

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

ומתקנים קיימים, לתקנם על חשבונו לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל התוצאות, הן 

  הישירות והן העקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק האמור.

  

  עובדים העסקת  00.25

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

  לאחר בדיקה מוקדמת.

על הקבלן להגיש למפקח רשימה של כל העובדים שבכוונתו להעסיק, לקבלת רשיונות   

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

שיון ישיון הכניסה של כל עובד שבשמו ניתן הריח את רהקבלן מתחייב להחזיר למפק  

מיד עם סיום עבודתו של אותו עובד בביצוע המבנה, וכן בכל עת שידרוש המפקח את 

  החזרתו. לא תותר בשום מקרה לינת עובדים באתר.

  

  כללי -תכולת העבודה   00.26

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

 מישורים וכל עבודות הנדרשות להתחברות טובה בין הישן לחדש, אלא אם צוין אחרת

  .כתב הכמויות או/ו במפרט הטכניב מפורשות
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לא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהיר למעט אם צוין ל"סילוק" ורכיבי היה ו              

  לסילוק ייראו כפסולת. ימסרו לנציג השדה באתר. רכיבים שצוין לגביהם הפירוק

  

  או לידי נציג השדה גם אם צוין  ים כלשהםמפורק יםרכיברשאי לדרוש מסירת  מפקחה

  גוונים, שילוב בין גוונים,  בגיןתוספת כל לא תשולם  לגביו שהוא מיועד לסילוק.משתמע 

  לכל מרכיבי מכרז/חוזה זה.

  

  עבודות חריגות  00.27

בכתב בתוכניות ושאינן מפורטות במפרט ו/או /חריגה שאינה מופיעה עבודה נוספת  

 אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות יילקח מחירה הכמויות החוזי

  כתב הכמויות."פרורטה" לסעיפי כ

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

ירים לענף הבניה המתפרסם דומה בכתב הכמויות, תשולם לפי מחירון "דקל" מאגר מח

המקדמים המצוינים במחירון תוספת ללא ידי חברת דקל המתייחס לחודש עדכני - על

  .10%של  הפחתהוב (פרט למקדמי קבלן ראשי)  "דקל"

 –עבודה שאינה דומה לעבודות המפורטות במחירון הנ"ל תשולם לפי מחירון "דקל   

" המתפרסם ע"י חברת דקל, המתייחס לחודש עדכני ותחזוקה מאגר מחירי שיפוצים

המצוינים במחירון ובהפחתת  (פרט למקדמי קבלן ראשי)  תוספת המקדמיםללא אחרון 

15%.  

או במחירון  בודה שאינה דומה לעבודה בכתב הכמויות ואינה נמצאת במחירון "דקל"ע  

ידי -יאושר עלייערך לגביה ניתוח מחירים אשר מאגר מחירי שיפוצים",  –"דקל 

  המפקח.

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

  קביעתו של המפקח היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.  

  

  אישור חשבונות חלקיים וסופיים  00.28

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

חישובי כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע עבורו  תכניות מסומנות,

נדרש התשלום ואשר 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   

או חישובים וחומר כנ"ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי  מסוימות על בסיס אומדנים

  של המפקח.

    

  יחויב הקבלן:החשבון הגשת בעת   

 –פלט נייר ו CDלהגיש חשבונותיו בתכנת בנארית באמצעות דוא"ל או    .1  

  בהתאם להנחיות המפקח.
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הוצאות המחשוב הקשורות במיכון ריכוזי הכמויות המאושרות ואישורי   .2  

(כולל הוצאות הקשורות בהגשת החשבונות וריכוזי הכמויות החשבונות 

  לאישור המפקח) יהיו ע"ח הקבלן.

  

  תקופת הביצוע  00.29

הפסקת  הכוללים(שתבוצע בשלבים במכרז/חוזה זה  על הקבלן לסיים את כל העבודה  

 עשרים וארבעה) 24לא יאוחר מאשר בתום ( עבודה מוכתבת של כארבעה חודשים)

  חודשים מהתאריך שנקבע על ידי המנהל להתחלת ביצוע העבודה (צו התחלת עבודה).

  

  עבודה בשלבים   00.30

מובהר בזאת שהעבודות מבוצעות באתר פעיל ולכן העבודות תתבצענה בשלבים               

בהתאם למפורט בתוכנית שלבי הביצוע של (הכוללים הפסקת עבודה מוכתבת) 

  .האדריכל

 .2- ו 1שלבים  - 2018עד יוני  2017נובמבר   .א

 הפסקת עבודה. –(כולל)  2018עד אוקטובר  2018יולי   .ב

 .4- ו 3שלבים  - 2019עד יוני  2018נובמבר   .ג

                

 /מבצעיים ייתכנו שינויים בשלבי העבודה ו/אותפעוליים שינוייםמובהר בזאת שעקב                

  בהתאם להנחיות המפקח.ת ו/או נוספוהפסקות עבודה יזומות 

המפקח לא יתיר לקבלן לעבור משלב לשלב באם יוטל ספק כלשהו לגבי יכולת סיום 

   .השלב הבא

וכן באם יידרשו  בגין ביצוע העבודה בשלבים ובגין הפסקות העבודה היזומות               

בהצעת כלול לא תשולם כל תוספת מחיר, תמחור השלביות  שינויים בשלבי העבודה

  . במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות -הקבלן 

   

  לוח זמנים  00.31

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

  המבטא את שלביות הביצוע המוכתבת. לביצוע העבודה

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

דוגמאות ותוכניות ייצור לאישור המזמין, הזמנת ציוד וחומרים ואספקתם, הפעלת 

ציוד מכל סוג שהוא, שילוב העבודות עם קבלני המשנה ואת הנתיב הקריטי של 

  הפרויקט.

ובשלושה  מדיה מגנטיתויועבר ב MS PROJECTהלוח יוכן לפי שיטת גנט בתוכנת   

תדפיסים לידי המפקח, לאחר עדכונו בהתאם להתקדמות העבודה באתר, עדכון כל 

  שלושה שבועות.

  הגשת לוח זמנים ואישורו הינו תנאי להגשת חשבון ראשון.  

ס"מ) ובצבעים. בנוסף לגנט  90(רוחב  A0הלוח יודפס בפורמט שבועי ב"פלוטר" על דף   

רת טבלה: שם הפעילות, משך, התחלה בסיסית, יצוינו בתדפיס גם הנתונים הבאים בצו
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סיום בסיסי, התחלה בפועל, סיום בפועל, התחלה מוקדמת, סיום מוקדם, התחלה 

  מאוחרת, סיום מאוחר, מרווח כולל, מרווח חופשי, פעילויות קדם, בצוע (באחוזים).

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

  מנים.הז

במידה ולוח הזמנים לא יוגש עד למועד הנקוב לעיל יערוך המפקח את לוח הזמנים   

  עבור אי ביצוע הנ"ל.₪  15,000ולקבלן ינוכה סך של 

  

  ניקיון אתר העבודה  00.32

וסביבתו מכל פסולת לכלוך, חומרים  העבודה על הקבלן לנקות את המבנה בגמר  

וחדים אחרים וכד', וימסור את האתר עודפים, ציוד, אשפה, אדמה, חומרים מי

  וסביבתו הסמוכה נקים לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

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

לכלוך אחרים מחלקי העבודה השונים. על הקבלן להשאיר את כל העבודות מושלמות 

  סביבתם מוכנים לשימוש מיידי.ונקיות לחלוטין ואת המבנים ו

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

  הצעתו.

  

  שמירה על איכות הסביבה  00.33

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     00.34

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

ו/או  כתב הכמויותהמונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או ב

בתוכניות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן, פירושו 

שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיבו, 

ערך" טעונים אישורו המוקדם והבלעדי  איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר "שווה

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

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

לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו פחותים מהמוצר 

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר כתב הכמויותצוין במפרט ו/או בש

שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך 

  .כתב הכמויותהקבוע במפרטים ו/או ב

  

  

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

  ממכרז/חוזה זההמהווה חלק בלתי נפרד 
  

  נגרות אומן ומסגרות פלדה – 06פרק 

  

  כללי  06.01

יתאימו בכל לתוכניות, למפרטים ולדרישות התקנים. אם  פרטי המסגרות  .1

ברצון הקבלן לספק מוצרים שפרטיהם שונים מהמתוכנן, עליו להגיש תוכנית 

  של השינוי המוצע ולקבל את אישור המתכנן.

  

המסגרות. על הקבלן דו ע"י הקבלן לפני תחילת ביצוע ימד מידות הפתחים  .2

להודיע למפקח על כל סטיה בין מידות הפתחים בבנין למידות בתוכניות. 

  האחריות על התאמת המוצרים לפתחים חלה בלעדית על הקבלן.

  

אושר מראש ע"י המפקח. המפקח תש יבוצעו רק במסגריה מסגרותהמוצרי   .3

  ק את החומרים וביצוע העבודה.רשאי לבקר בהם בכל עת ולבדו

  

מכל מוצר גמור על כל חלקיו  דוגמאלפי דרישת המפקח ירכיב הקבלן באתר   .4

  מחיר הרכבת הדוגמא ייכלל במחיר המוצר.  לאישור המפקח ו/או המתכנן.

  

באופן שתימנע כל פגיעה  יוגנו ויישמרושיאוחסנו או יורכבו בבנין  ב"ממוצרי פל  .5

  בהם. 

לפי המפרט הכללי לעבודות מסגרות  -החומרים, תכונותיהם ועיבודם הביצוע,   .6

, בהתאם למפרט המיוחד 06(פלדה) ונגרות אומן של הועדה הבינמשרדית, פרק 

כל מוצרי הפלב"מ יהיו  ולפי רשימת המסגרות והנגרות והפרטים בתוכניות.

  .316מסוג 

  

לאדריכל + דוגמאות  )shop drawings( על הקבלן להגיש תוכניות לביצוע  .7

  הפירזול לאישור.

  

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות המפרט הכללי לבין המפרט המיוחד   .8

וחוברת הפרטים הסטנדרטיים לבין התקן הישראלי ורשימת מסגרות, הדרישה 

  הקובעת תהיה המחמירה מבין הדרישות השונות.

  

העבודה וברשימה. במקרה כיוון פתיחת הדלתות יהיה כפי שמסומן בתוכניות   .9

  של סתירה על המבצע להודיע מיד למתכנן.

  

  .מנירוסטה כל מוצרי המסגרות יבוצעו   .10
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  בדיקות ודוגמאות  06.2

על הקבלן יהיה לספק, בכל מקרה שיידרש, דוגמאות לעבודות שהוזמנו   א.

ולצורך  אצלו, עוד לפני התחלת הייצור, לצורך בדיקתן במעבדה מוסמכת.

  קבלת אישור האדריכל.

מיד עם קבלת צו התחלת עבודה דוגמאות לכל אביזרי  -על הקבלן לספק   ב.

 םמחזירי"ידיות בהלה", הפרזול הנכללים בעבודתו (ידיות ומנעולים, 

 וכו')  לאישור, ומעצורי רצפה, צירים, בריחים עליונים הידראוליים

  האדריכל והמהנדס.

ות (בלוח זמנים אשר יאפשר למזמין לדרוש על הקבלן לספק דוגמא  ג.

לפי בחירת האדריכל לאישור  זמנים של הקבלן)שינויים ללא פגיעה בלוח ה

  האדריכל והמהנדס.

, תשמשנה המהנדסהאדריכל/הדוגמאות האלה, לאחר אישורן על ידי   

  לבדיקת ההתאמה של יתר העבודות שיבוצעו על ידו.

  

  דלתות פלדה –כללי  –פרזול   06.3

באם לא נדרש אחרת כל הפרזול  .ברשימותהפרזול יהיה בהתאם למפורט   .1

יהיה לפי בחירת האדריכל ובכפוף לאישור האדריכל ע"פ דוגמאות. סוג 

  וגוון חומרי הגמר לפי בחירת האדריכל ובאישורו.

  בכל מקרה אחראי הקבלן לכך שחלקי הפרזול כגון: צירים, מסילות, 

  גלגלים, ידיות וכו' 

  מותאמים בטיבם, חוזקם וצורתם לעבודה הנדרשת ותפעולה התקין יהיו 

  ויהיו מחומרים בלתי מחלידים. הברגים לקביעת הפרזול יהיו מחומר 

  מתאים לפרזול.

פרפר עם מיסבי אוקולון  צירי 3אם לא יצויין אחרת לכל כנף דלת יותקנו   .2

  תואמים למשקל הכנף כפי שנדרש ברשימות. 

כל הצילינדרים . לא יצויין אחרת יותקנו מנעולי צילינדרבכל הדלתות אם   .3

מפתחות  3יותאמו למידות ציר של כל הידיות הנ"ל. לכל מנעול יסופקו 

  מושחלים מעל טבעת הנושאת דיסקית זיהוי מאבץ.

  .3סדרה תואמת טרמינל רב מפתח מ- קיי"-לכל הדלתות יהיה "מסטר  .4

יצי מאושר ע"י האדריכל, לכנפיים יותקן מעצור רצפה/קיר דגם קפ  .5

   מסוגים כנדרש ברשימות ו/או לפי הוראות המהנדס.   

המפורטים ברשימה, בדלתות משוכללים  מחזירים הידראוליים עליונים   .6

מאושרים ע"י יועץ הבטיחות, הכל כנדרש " DORMA" תהינה מתוצרת

  ברשימות.

  ה.בכנפיים הלא פעילות יותקנו בריחים סמויים כנדרש ברשימ  .7

  .מדגם לבחירת האדירכל או ש"ע "DORMAידיות בהלה תהיינה מתוצרת "  .8

  הידיות תהיינה מצד אחד (פנימי) וידית לפי בחירת האדריכל בחוץ.

  

  



  

  תחם הריבועמ

  

19

  אופני המדידה והתשלום  06.4

  שיטת המדידה  א.

, כאשר המוצר בהתאם למפורט בכתב הכמויותמוצרי המסגרות יימדדו   

המוצרים ממויינים בהתאם ולכינוי הטיפוס מושלם ומורכב במקומו. 

  המתאים בתכניות.

  המחיר  ב.

  המחירים של מוצרי המסגרות כוללים בין היתר גם את העבודות הבאות:  

את הפרזול הדרוש לרבות כל אביזרי הקביעה, צירים   )1

האטמים, המתאימים למשקל הכנף, לרבות כל אביזרי הקביעה, 

ריים, ידיות, לרבות ידיות בהלה מנעולים לרבות מנעולים צילינד

וידיות מיוחדות מכל הסוגים, עצרים, בריחים, מחזירים 

  הידראוליים עליונים וכד', הכל מושלם כפי שצויין ברשימות.

) לרבות דוגמאות הפרזול SHOP DROWINGהכנת תכניות ביצוע (  )2

  לכל הרכיבים לאישור האדריכל והמהנדס.

  הבדיקות והכנת דוגמאות ביצוע לאישור.    )3

) למנעולים הצילנדרים KEY-MASTERאת המפתחות "מסטר" (  )4

  שיהיו בהתאם לדרישות המהנדס.

      

  הערות    

ה אחוזים) פלוס או עשר(  10%שינוי מידות שטח הפתח בגבולות   א.

  מינוס כלול במחיר הפריט.

לזוג ידיות  בכל מקום בו מוזכרת המילה ידית הכוונה היא  ב.

  בדלת, פרט אם צויין אחרת.
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  מתקני חשמל – 08פרק 

  כללי

  לביצוע תשתיות חשמל ומתח נמוך מאוד בתקרת הפרויקט  מכרז/חוזה זה מתייחס 

  

  העבודה תכלול : 

  

 ביצוע נקודות מאור  .1

התקנה בלבד של גופי התאורה בהתאם לתכנון יועצת התאורה ד'ר אינה ניסנבאום ,  .2

 הגופי יסופקו במסגרת מכרז אחר . 

 ביצוע נקודות גילוי אש וכריזה בהתאם למתוכנן  .3

  

   - מובילים ותעלות כבלים

  

 מ"מ    5תעלות הרשת בפרויקט יהיו מברזל עגול בחתך   - תעלות רשת          08.3.1

  לפחות ויגולוונו בגילוון חם לאחר הריתוכים.                       

התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים, מגולוונים חיזוקים אלו יותקנו                      

 1.5במרחקים המתאימים לחתך התעלה המרחק המקסימלי בין החיזוקים יהיה 

  .                                                     מטר

  התעלות יחוברו בינהן  ולחיזוקים באמצעות מחברים המיועדים לשם כך .                      

 מ"מ     1.5תעלות הפח במתקן יהיו מפח מגולוון בעובי  –תעלות פח            08.3.2

  צר עם שוליים פנימיים בחלק הפתוח  לפחות , ויכללו מכסה התעלה תיו       

  לצורך חיזוק המכסה .       

מכסה התעלה ייוצר מפח זהה לזה של התעלה ,למכסה יהיו שוליים כך שיכסה                  

  מ"מ. 15את דפנות התעלה (השוליים יהיו באורך 

ו התעלות יחוזקו למבנה בעזרת חיזוקים מתועשים,מגולוונים חיזוקים אלו יותקנ

 1.5במרחקים המתאימים לחתך התעלה כך שהמרחק המקסימלי לא יעלה על 

מטר, התעלות יחוברו בינהן באמצעות ניטים (לא ריתוך) ויחוזקו לחיזוקים עם 

  ברגים ואומים.

  

        החיבורים,לות אלו יהיו מתוצרת ידועה כל  תע –תעלות מפח מגולוון מחורר           08.3.3

  הסתעפויות ,קשתות יהיו מקוריים בלבד .חיזוקים, 

במקומות שתעלות אלו ידרשו למכסה גם המכסה יהיה מקורי של אותו היצרן 

  שייצר את התעלה. 

    רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקטעים            08.3.4                 

  צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16ובכל הפניות וההסתעפויות במוליך                                       
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  התעלות יהיו בגוון  –תעלות פלסטיות/ תעלות אלומיניום/ תעלות פח דקורטיביות          08.3.5

  ס"מ . 50בחירת המתכנן, ויכללו מכסה התעלות יחוזקו לקיר כל  לפי                      

  הסתעפיות יהיו מקוריים של היצרן (לא יותר חיתוך התעלה  ,הקשתותכל                  

  בסיבובים).                 

  

 מגולוון ,הסולמת עצמה תיהיה מתועשת  Uסולמות כבלים יהיו מברזל         08.3.6

 והחיבור בין שלבי הסלמת לבין העמודים המרכזיים יהיה בברגים ו/או                         

  .   הגילוון יהיה בשיטת הגילוון החם.לפני הגילווןבריתוך שיתבצע                       

  תעלות כבלי חשמל ע"ג הקירות הפנימיים (במידה וידרשו) יהיו תעלות         08.3.7

                  PVC   לפי המצויין בתכניות עם מכסה, ויהיו מחוזקות לקיר כל  

  "חשמל" או תקשורת  בשלט  -. יש לשלטן בהתאם ליעודן ס"מ 40                   

  מטר. 2סנדביץ' חרוט, כל                    

  

                          כל הנקודות אשר יבוצעו תה"ט  יבוצעו בצנרת מריכף כבה         08.3.8

  ר יבוצעו מאליו בחתכים ע"פ המצויין בכתב הכמויות. כל הנקודות אש                    

  עה"ט , יבוצעו בצנרת מרירון בחתכים ע"פ המצויין בכת הכמויות,למעט                    

  המקומות אשר שם יש לבצע נק' כמוגנות התפוצצות.                   

  

  כל הסתעפויות התעלות, לרבות אבזרי קצה, אבזרי עליה וירידה ופניות    08.3.9

  ים בלבד.יהיו אוריגינלי                  

  

רציפות ההארקה של תעלות המתכת תישמר ע"י חיבורים מגשרים בין הקטעים  08.3.9

 צהוב.-בצבע ירוק PVCממ"ר מבודד  16ובכל הפניות וההסתעפויות במוליך 

  

יימדדו במ"א, כאשר המחיר כולל את המכסים, האביזרים הפנימיים, כל  -  מובילים ותעלות

אביזרי ההסתעפות, זוויות, סופיות, אביזרי התלייה והתמיכות מכל סוג שיידרש, יצירת רציפות 

  הארקה וכו'.

  

  -תקנים ישראליים רלוונטים למובילים

     1,2.1חלקים  1381, ת"י 858, ת"י 728, ת"י 444ת"י 
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  ליםכב  8.4

  

כל הכבלים שיותקנו במסגרת עבודה זו  יהיו כבלים טרמופלסטיים עם מוליכי   .08.4.1

  בלבד.  XY2Nנחושת, מסוג 

  

  הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה, ללא חיבורי ביניים.  .08.4.2

  

הכבלים יותקנו בתעלות רשת  לכבלים בחלל התקרה האקוסטית  ו/או יושחלו   .08.4.3

  בצינורות, כמצוין בתכניות.

  

בלבד,  כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה" אחת  .       08.4.4

כבלים נוספים  פרושים וקשורים כל כבל בנפרד. כ"כ תאופשר התקנה נוחה של

  בעתיד.

  

  ס"מ לאורך כל התוואי. 40יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל   .08.4.5

  

מ' בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות עם  5הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל   .        08.4.6

  מספר המעגל וייעודו.

  

ובטחון, יהיו מהסוג המצוין בכתבי הכמויות  הכבלים המשמשים למערכת הכריזה     08.4.7

  ) לפי המלצת ספק המערכת. dbעם שטחי חתך ועוצמות הפחתת הגבר( 

  

 חיבור אל  , קופסת הסתעפות,לול חיבור בשני קצותיו בלוח חשמלחיר כל כבל יכמ     08.4.8

 , לכל אביזר סופי או חיבור אחר .דקי מכונה או אל לוח שרות ניסקומה

  

 מחיר כל כבל יכלול  את התקנתו המושלמת במוביל מכל סוג שהוא .       08.4.9

  

יימדדו במ"א, רק הכבלים בתוואים ראשיים בין לוחות חשמל (אלה שאינם נמדדים  -  כבלים

  במסגרת "נקודות").

  

  –תקנים ישראליים רלוונטים לכבלים 

 547, ת"י 1155, ת"י 1-10וחלקים 473ת"י 

  

  מפרט מיוחד לנקודות      08.06

 

יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל כבלים בכל אורך שהוא   - נק' מאור  .א

בכל סוג התקנה, מלוח החשמל ועד לנקודת הקצה, קופסאות הסתעפות, 

פזי -מהדקים, מוליכי פזות, אפס והארקה בכמות הדרושה, במעגל הזנה חד

פזי וכן כל הנדרש מהלוח ועד לנקודה, כולל קופסאות ההרכבה עבור - או תלת
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פסק מכל סוג שהוא או לחצן מאור מכל סוג שהוא . נקודת מאור אביזר מ

תכלול התקנה מושלמת של גוף תאורה אותו היא מזינה . התקנת גוף תאורה 

תכלול תליתו , חיבורו אל המעגל המזין וחיבורו אל החלקים 

 הקונסטרוקטיביים של המבנה . 

בכתב כוללים הספקה בלבד בהתאם למפורט בתכניות ו –גופי תאורה   .ב

 הכמויות . 

כוללת כל אשר יידרש לחיור מכני וחשמלי של הגוף  –התקנת גוף תאורה   .ג

בהתאם להנחיות היצרן , לפי חוק החשמל ותקנותיו , חיבור לתקרה 

קונסטרוקטיבית לפי הנחיות הג"א . ההתקנה תכלול עבודה בכל גובה 

ניים בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות לעבודה בגובה כולל אמצעי הרמה תק

כגון במות הרמה , צוות עובדים מאושרים לעבודה בגובה לפי משרד העבודה 

ובהתאם להנחיות הבטיחות של רשו"ת , כול עבודות העזר וכל אשר יידרש 

 להתקנה מושלמת של כל גוף מכל סוג 

יימדדו לפי "נקודה", כאשר המחיר כולל צינור מסוג מריכף  - נקודת כריזה   .ד

 בל כריזה תקני לפי המערכת הקיימת במבנה  . מ"מ עם כ 20בעל קוטר 

יימדדו לפי "נקודות " , כאשר המחיר כולל צנור מריכף  – נקודת גילוי אש  .ה

מסוכך ומתאים  2X0.8מ"מ עם כבל גילוי מסוג  20בצבע אדום בעל קוטר 

למערכת גילוי כתובתית לכל אביזר מערכת גילוי האש לרבות השארת לפחות 

 מהצינור .  מטר כבל ביציאתו 1.5

 

  -תקניים ישראליים רלוונטים לנקודות

  , 1149, ת"י 1109, ת"י 145על חלקיו, ת"י  62, ת"י 2.1חלק  33ת"י 

   ,1-3-חלקים 1154ת"י 
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   עבודות ריצוף וחיפוי -  10פרק 

  

  שיש ריצוף באריחי  10.01

  

  האריחים יהיו מסוג ודגם כמפורט בכתב הכמויות מסוג א'.    -

לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי הריצוף אשר   -

  בכוונתו להשתמש. 

  הדגמים המאושרים ישארו בידי המפקח עד לאחר קבלת העבודה.   

כל חומרי הריצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה   

  יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות כאמור. 

חים לפני ביצוע הריצוף ולסלק כל מרצפת שאינה יש למיין את הארי  -

  מתאימה בשל גודל, גוון או פגם.

 בהדבקה על תשתית מוחלקת יודבקו האריחים   יישום האריחים יעשה                  -                

    " l FLEX 335 LATICRETE" או דבק "MAPEIבאמצעות דבק מתוצרת "                

    " תוצרת "מיסטר פיקס". הדבק C2T   114או "דבק קרמיקה עבה                  

  ויישומו בהתאם להנחיות היצרן.                 

  מחיר הריצוף באריחי שיש כולל את כל האמור לעיל.                     -                

  

  אופני מדידה ותכולת מחירים     10.02

בין היתר גם את כל האמור לעיל, את אספקת דוגמאות  ויכלל והחיפוי ריצוףה עבודות  

ו/או  ביצוע הריצוף בצורת בניהחומרים לצורך בדיקה ואישור, את כל החיתוכים, 

העיבודים וההתאמות סביב אביזרי ניקוז קיימים מרצפה וכדומה, וכל , בקוים מעוגלים

               ת לקבל ריצוף וחיפוי מושלם.יתר העבודות, החומרים וחומרי העזר הנדרשים על מנ
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 מסגרות חרש – 19פרק 

  

  כללי –קונסטרוקצית פלדה   19.01

קונסטרוקציית הפלדה תהיה עשויה מפרופילי פלדה מקצועיים בחתכים שונים, פחי   

  קשר, פלטה, חיבור וכו', מגולוונים בטבילה חמה וצבועים כמפורט להלן. 

  

  ריתוךחיבורי   19.02

, ולפי 2000, פרק משנת 19הריתוך יבוצע לפי הדרישות המצויינות במפרט הכללי פרק   

  הדרישות הנוספות להלן:

סוג הריתוך ואורכו יבוצעו על פי המסומן בתכניות. אם לא סומן אחרת, הריתוך יהיה   

 5- רציף ויתאים לעובי האלמנטים המתחברים בכל מקרה לא יקטן עובי הריתוך מ

כל מקומות הריתוך ינוקו היטב לפני הביצוע וגמר הריתוך, בביצוע תפרי השקה מ"מ). 

  מ"מ, יש לקטום את המקצועות (פאזות). 5בין האלמנטים שעוביים עולה על 

הריתוכים יבדקו ע"י מכון התקנים ועל הקבלן יהיה להביא למפקח אישור מכון   

  התקנים על בדיקת הריתוכים.

  

  גילוון  19.03

קונסטרוקציה יהיו מגולוונים בטבילה חמה, עובי שכבת הגלוון לפי תנאי כל חלקי ה  

מיקרון. גילוון אגדי הפלדה יבוצע רק  80-אך לא פחות מ 918התקן הישראלי מ.פ. 

לאחר ייצורם.  במידה וידרשו תיקוני גילוון יבוצע התיקון ע"י ניקוי במברשת פלדה 

ד לאחר מכן צביעה בצבע עשיר אבץ ס"מ לפחות מעבר לאזור התיקון ומי 5במרחק של 

מיקרון על העובי הקיים של הגילוון  30-כדוגמת "גלבצינק"  עד לעובי העולה לפחות ב

  באותו רכיב.

  

  צביעת קונסטרוקציית פלדה מגולוונת 19.04

מיקרון  50" (תוצרת "טמבור") בעובי גלבקוטשכבה ראשונה של צבע מקשר דוגמת "  

  לפחות.

 כל אחתמיקרון  50" בעובי של סופר עמידשל צבע דוגמת " שכבות 2-צביעה עליונה ב  

לפחות. הצבע יהיה בגוון עפ"י בחירת האדריכל. הביצוע והכנת השטח יעשו בהתאם 

למפרט היצרן. הקבלן יידרש להמציא אישור של מעבדה מורשת על  עובי שכבות 

זיבית, הצביעה. אחריות הקבלן לצביעה, בהתאם להנחיות יצרן הצבע לסביבה קורו

  שנים לפחות. 5תהייה לתקופה של 

  

  יים מחייביםרשימת מסמכים טכנ  19.05

  ורפיםצהמסמכים שאינם מ  .1

בהשתתפות משרד  תהמיוחד תעדה הבין משרדיוצאת הוהכללי שבה המפרט  .2       

, 2000 - ש רעבודות מסגרות ח 19פרק  -וי והשיכון ומע"צ נהבטחון, משרד הבי

  "ל.נל תומוקדמ - 00כולל פרק 
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  ).1225(דה להתקן הישראלי לפ  .3

  

  לקביעת הפלדות. ISO-630-1980התקן הבינלאומי   .4

  

  הברגים. תעיקבל 1-1878/150-898 ימואהתקן הבינל  .5

  

  לקביעת האומים. 2-1980/150-898ומי אן הבינלקהת  .6

 
  לסל עבודה לניקוי קיר מסך פנימי מערכת מונורייל   19.06

  
  תכנון, אספקה והתקנה למסילת מונורייל תלויה לתקרת האולם ובתוכה העבודה כוללת 

  מ'. 2.5שתי קרוניות לתליית סל עבודה ברוחב 
  מרכיבים של חברה בעלת תו תקן אירופאי .  :המערכת כוללת

  
  אלומיניום אנודייז  המחוברת לתשתית פלדה בתוך אגד הגגמ מסילת מונורייל 

  מ'. 2למסילה כל  בעזרת זרוע יעודית. מרחק התליה
  ק"ג. 1200. עומס לנקודת עגינה ימדדו בנפרדתשתית הפלדה 

  
  קרוניות לתנועה על גבי המסילה: 2

  חשמלית. טפסת קרונית מ
  

  עובדים. 2מ' לעד  2.5ברוחב  סל עבודה 
הסל רחב בכדאי ליצר מצב בו הוא מתגלגל על גלגלים מרחיקים בקו פרופיל האלומיניום 

  הזכוכית.בין שדות  המפריד
  

תוך שהוא  מנועים עם כננת איסוף כבלי התליה.  מיצר עליה וירידה 2:  סל העבודה בעל השיטה
  בעזרת גלגלים מרחיקים מתגלגל על קיר המסך.

  קרוניות  חשמליות ויאפשרו התנועה האופקית  2העולה בשיפוע קל ינועו  מסילת המונוריילעל 
  של סל העבודה.

  וך סל העבודה .השליטה על כל התנועות מת
  

שנים לפחות  5על ידי מהנדס מכונות רשוי, בעל ניסיון מוכח של  המחיר כולל תכנון המערכת
לאישור המזמין  ההגשכן ו של הקבלן בתכנון מערכת מהסוג הנדרש שיועסק על ידו ועל חשבונו

  טרם ייצור באמצעות המפקח.
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  עבודות הריסה ופרוק  -  24פרק 
  

  כללי     24.01

  הערות   . 1  

לפני התחלת הפרוק וההריסה יש לנקוט באמצעי הגנה וכיסוי חלקי   א.     

  בניין קיימים שאינם מיועדים להריסה. 

על הקבלן לסייר במקום וללמוד היטב  את כל האובייקטים המיועדים   ב.     

  להריסה עוד בטרם יגיש את מחיריו.

ינהג בתאם לכתוב, אך לא  במקרה בהם מוגדרים שלבי ביצוע, הקבלן  ג.     

  תשולם כל תוספת במקרה של שינוי סדר שלבי הביצוע.

אין להתחיל עבודות הריסה או פרוק של חלקי בנין קונסטרוקטיביים,   ד.     

  בטרם יתקבל אישור המהנדס.

עבודות פרוק והריסה למיניהם, כוללות את כל הכלים הדרושים לביצוע   . 2  

  מקום שפך מאושר על ידי הרשות המקומית.העבודה, וכן הרחקת הפסולת ל

כל נזק שיגרם למבנים או למתקנים סמוכים למקום העבודה, יתוקן ע"י הקבלן     .3

  לשביעות רצונו של המפקח וללא תשלום.

במחיר ההריסות והפרוקים כלולים כל האלמנטים המפורטים בכתב הכמויות,     .4

בתוכניות, ובסיור הקבלנים. מודגש כי עבודת הפירוק וההריסה כוללת את כל 

  האלמנטים הקיימים 

  עד לקבלת מעטפת קונסטרוקטיבית מוכנה לביצוע עבודות הבניה והתגמירים.           

כים לחלקים המיועדים להריסה. אופן תימוך על הקבלן לתמוך אלמנטים סמו  .5  

  לפני התחלת ההריסה. פקחהאלמנטים יקבל את אישור המ

  עבודות פרוק והריסה  . 6  

האלמנטים הראויים לשימוש חוזר לפי דעתו הבלעדית של המפקח יפורקו     

    במקסימום זהירות ויאוכסנו במקום שיידרש ע"י המפקח.

יגרם נזק לאלמנטים שאינם מיועדים להריסה ו/או במידה ותוך כדי עבודתו         

  פרוק יהיה על הקבלן לתקנם על חשבונו ולשביעות רצונו של המפקח.

הפרוק וההריסה יבוצעו בהתאם לפרוגרמה מוסכמת, ע"י צוות שיכיל מספר         

מספיק של עובדים מאומנים ובהשגחתו המתמדת של מומחה בעל ידע וניסיון 

  מקיף.

י ההרמה וכל ציוד אשר יופעל למטרת הפרוק יהיו במצב תקין וראוי מכשיר        

  לשימוש להנחת דעתו של המפקח.
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  עבודות יומיות רג'י -  29פרק 

  

  שונות  29.01

עבודות רג'י תבוצענה אך ורק לפי הזמנת המפקח ובאישור המפורש בכתב עם פירוט   

שהוא נקבע על ידי הארגון תיאור העבודה, סוג העבודה, פירושו, סווג מקצועי כפי 

  המקצועי המתאים המעסיק את המספר הגדול ביותר של העובדים באותו מקצוע.

  

  מחירים לעבודות כח אדם בתנאי רג'י  29.02

  המחירים לשעת עבודה ייחשבו ככוללים:  

  שכר יסוד, תוספת וותק, תוספת משפחה, תוספת יוקר.  א.  

  

  וההטבות הסוציאליות. כל ההיטלים, המיסים, הוצאות הביטוח  ב.  

  

  הסעת עובדים לשטח העבודה וממנו.  ג.  

  

  זמני הנסיעה (לעבודה ומהעבודה).  ד.  

  

 דמי שימוש בכלי עבודה, לרבות ציוד הקבלן (לרבות הובלת הכלים למקום  ה.

  העבודה וממנו).

  

  הוצאות הקשורות בהשגחה וניהול העבודה, הרישום והאחסנה.  ו.

  

  הישירות והן העקיפות של הקבלן.הוצאות כלליות, הן   ז.

  

  מדידה וסימון וכל שיידרש על ידי המפקח לביצוע העבודה.  ח.

  

  רווח הקבלן.  ט.

  

  ברג'י  אופני המדידה לעבודות  29.03

  

המחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות כח אדם בתנאי רג'י יהיו   .1  

  א החוזה.ונשמסגרת בלכל סוגי המקצועות שיועסקו  - נכונים עבור הפועלים 

  

בתנאי  ציוד מכל סוג שהואהמחירים המוצגים בסעיפי כתב הכמויות לעבודות   .2  

  .(לדוגמא: רתכת, קונגו, טרקטור, משאית וכו') הציוד ומפעילו רג'י יהיו  עבור
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שעות העבודה תרשמנה בסיום אותו יום עבודה בו הועסקו האנשים ותוגשנה   .3  

. הרשימה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, באותו יום לאישור המפקח

  שעות העבודה, שמות הפועלים ומקום העבודה המדוייק.

  

עבור שעות נוספות לא תינתן כל תוספת ולצורך התשלום הן תחושבנה כשעות   .4  

  רגילות.

  

התשלום יהיה עבור שעות העבודה הממשיות נטו, ללא תוספת עבור שעות לא   .5  

  אחרות כלשהן.ריאליות או תוספות 

  

דו"ח לעבודות רג'י חתום על ידי המפקח יצורף לחשבון וישמש אסמכתא   .6  

  לתשלום.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________          _________________________  

 חתימת וחותמת הקבלן                    תאריך  
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  מסמך ה'

  רשימת תכניות

  שם תכנית מס תכנית       

  אדריכלות

00-00-00-PL   בידוק ידני תכנית מערך / תכנית ריצוף  

00-00-01-PL   חזיתות מערב ומזרח  

00-00-02-PL   תכנית בועה  

002-DT             תכנית, חתכים, פרט – 01טיפוס  –שולחן אריזה לאחר בידוק  

003-DT             יםפרט – 01טיפוס  –שולחן אריזה לאחר בידוק  

004-DT            ים, פרטחזית, חתךתכנית,  – 02טיפוס  –ה לאחר בידוק שולחן אריז  

005-DT            מקומיים , חתכיםחזית – קטע קונסולי -מחיצה מזרחית  

006-DT             ים, פרטך, חתחזית -שער חסימה מסתובב  

007-DT             ים, פרטחזית, חתך –מחיצת זכוכית נמוכה  

008-DT             ים, פרטך, חתחזית –דלת מעבר במחיצת זכוכית נמוכה  

009-DT             חזית, חתך, פרטים –דלת מעבר במחיצת זכוכית גבוהה  

010-DT             חלופה  –פרטי מחיצת זכוכית גבוההA חזית, חתך, פרטים  

011-DT             חלופה  –פרטי מחיצת זכוכית גבוההB חזית, פרטים  

013-DT             חלופה  –פרטי מחיצת זכוכית גבוההC חזית, פרטים  

014-DT            יםפרט – מעקה הגנה נמוך  

  קונסטרוקציה

A01M               תכנית כללית –מתקן לניקוי חלונות  

B02M               פרט חיבור למסבך קיים –מתקן לניקוי חלונות  

C02M               1- פרטי אביזר חיבור  –מתקן לניקוי חלונות  

D02M               תרשים סידור קורות לאורך המבנה –מתקן לניקוי חלונות  

E01M               פרטי חיבור בתפר –מתקן לניקוי חלונות  

E02M               פרט חיבור בין הקורות, פרט חיבור ביניים –מתקן לניקוי חלונות  

A01M               תכנית כללית –מתקן לניקוי חלונות  

  

וכן תוכניות נוספות אשר תתווספנה לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים אשר המפקח רשאי 

  להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

  

  

  חתימת הקבלן:  ___________
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