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 :לכבוד
 מכרזב שתתפיםהמ

  החברה"ל מנכ לידי
 

 דוא"לבאמצעות     
 

 א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה לאספקה ואחזקה של מדחס נייח  2017/070/0155/00 מכרז פומבי מס' :הנדון
 לבנק אוויר למחלקת הצלה וכיבוי אש בש"ת רמון, עבור רשות שדות התעופה 

 ועדכון במסמכי המכרז מענה על שאלות -3מספר הבהרה  תהודע

 :שאלות ותשובות .1
טופס )להלן: " לטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון 24בהתאם להוראות סעיף 

 מהמשתתפים"( לשאלות מי הרשות, תשיב רשות שדות התעופה )להלן: ""ההזמנה
 במכרז, כדלקמן:

. מבוקש לעדן את למפרט הטכני אינו ברור 'א 2.3סעיף הדרישה ב נוסח: שאלה .1.1

 הנוסח.

 הבקשה מתקבלת. נוסח הסעיף יעודכן. תשובה:

  באי אילו מסעיפי המפרט הטכני טעות סופר נפלהלעניין זה תבהיר הרשות כי 

לפיכך מצ"ב  .26/06/2017, אשר פורסמה ביום 2אשר צורף להודעת הבהרה מס' 

מפרט טכני מעודכן אשר יבוא במקומו של המפרט הטכני שפורסם זו להבהרה 

. המציעים נדרשים במסגרת הצעתם למכרז להגיש 2מהודעת הבהרה מס' כחלק 

 מלא וחתום כנדרש. את המפרט הטכני המעודכן כשהוא

מוצגת דרישה להצגת מידע טכני לגבי מיכל איסוף למפרט ב'  2.3בסעיף : שאלה .1.2

במסגרת עדכון המפרט  מסעיף זה הנוזלים. הדרישה למיכל איסוף הנוזלים הוסרה

 , לפיכך מבוקש להסיר את הדרישה להצגת המידע הטכני לעניין זה.2בהבהרה מס' 

הבהרת הרשות לעניין המפרט הטכני המעודכן נא ראו : הבקשה מתקבלת. תשובה

 לעיל. 1.1כאמור בסעיף 

צוין כי תינתן האפשרות להצגת  2להבהרה מס'  1.10בתשובה לשאלה בסעיף : שאלה .1.3

על גבי תצוגת בקר המדחס הממוחשבת, בנוסף לאפשרות  בעמדת ההפעלה חיוויים

 2.6את סעיף ם באמצעות נוריות/שעונים. מבוקש לעדכן בהתאם ילהצגת החיווי

 למפרט.



 

 

 

נא ראו הבהרת הרשות לעניין המפרט הטכני המעודכן הבקשה מתקבלת.  תשובה:

 לעיל. 1.1כאמור בסעיף 

למפרט, מוצגת דרישה להצגת מידע טכני לגבי מנגנון תיקון כיוון  2.6בסעיף  שאלה: .1.4

או הסיבוב. הדרישה להתרעה על כיוון סיבוב שגוי והפיכת כיוון הסיבוב באופן ידני 

, לפיכך מבוקש להסיר את 2אוטומטי הוסרה במסגרת עדכון המפרט בהבהרה מס' 

 הדרישה להצגת המידע הטכני לעניין זה.

נא ראו הבהרת הרשות לעניין המפרט הטכני המעודכן : הבקשה מתקבלת. תשובה

 לעיל. 1.1כאמור בסעיף 

לתקן את ישנה טעות במספור סעיפי המשנה. מבוקש  2.6-ו 2.4בסעיפים  שאלה: .1.1

 המספור בסעיפים אלו. 

נא ראו הבהרת הרשות לעניין המפרט הטכני המעודכן הבקשה מתקבלת.  תשובה:

 לעיל. 1.1כאמור בסעיף 

לעיל כי להבהרה זו  1.1יובהר בשנית, בהתאם לאמור בסיפא של סעיף שאלה: 

הקודמים ים המפרט שני של םמצ"ב מפרט טכני מעודכן אשר יבוא במקומ

. המציעים נדרשים במסגרת הצעתם למכרז להגיש את המפרט הרשות שפרסמה

הטכני המעודכן כשהוא מלא וחתום כנדרש, וכי עליהם לעמוד בכל דרישות המפרט 

למפרט הטכני המעודכן( וזאת  2הטכני המעודכן )לרבות אלו הנקובות בפסקה 

 לצורך הוכחת עמידת הצעתם בדרישות הטכניות למכרז.

  

 

 . 

 

 

 מיכאל גרינברג, קניין
 
 

 אגף לוגיסטיקה
  שדות התעופהרשות 

 

 

 

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -על  םא חתווכשה הז מסמך

 



 

 

 

 

 

 נספח א' – מפרט מעדכן 29/06/2017

 נספח א' – מפרט דרישות טכניות

 מדחס נייח למילוי גלילי אוויר למערכות נשימה פתוחות 

 אפיון טכני  – 1פרק  .1

 כללי. – 1 פסקה .2

 דרישות טכניות למערכת המדחס. – 2פסקה  .3

 חומר ומידע טכני שעל המציע לצרף להצעתו – 3פסקה  .4

 הדרכות וספרות טכנית   – 2פרק  .5

 חלפים, אחזקה ואחריות   – 3פרק  .6

 אבטחת איכות ובדיקות קבלה  – 4פרק  .7

 

 

בהמשך את עמודת "עומד  2למען הסר ספק מובהר בזאת שעל הספק למלא בפסקה 

/ לא עומד" ואת עמודת "פירוט המידע הטכני על ידי המציע" במקומות בהם נדרש 

 לעשות כן.

 

 במפרט זה "המזמין" הכוונה הינה לרשות שדות התעופה. בכל מקום שמוגדר

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 מערכת מדחס  נייח למילוי גלילי אוויר –אפיון טכני – 1פרק 

 כללי - 1פסקה 

 כללי  .1
מערכת המדחס  מיועדת  לספק אוויר דחוס לצורך מילוי גלילי האוויר של  1.1

 ה.מנפי"ם  )מערכות נשימה פתוחות( בתחנות הכיבוי בנמלי התעופ

 :המערכת כוללת את המרכיבים העיקריים הבאים 1.2

 אטמוספרות. 330 ליטר כל אחד ובלחץ 80מיכלי בנק אוויר בנפח לפחות  2 1.2.1

 מדחס לחץ גבוה ספק האוויר הדחוס למערכת. 1.2.2

 מנוע חשמלי תלת פאזי להנעת המדחס מופעל ממתח הרשת. 1.2.3

 מערכת סינון וטיהור האוויר. 1.2.4

 עמדת הפעלה ומילוי. 1.2.1

בתחנת הכיבוי בנמל תהיה באחריות הספק ועל חשבונו כאשר התקנת המערכת  1.3
ההכנה והתשתית הנדרשת להתקנה תבוצע באחריות המזמין על פי ההנחיות של 

 הספק.

מערכת הדחיסה תותקן  על גבי מסגרת קשיחה שתורכב על בולמי זעזועים  1.4
 למניעת רעידות בעת הפעלה כמפורט בהמשך.

 :ות לעמוד בהםתקנים ישימים שעל המערכות המסופק .2

 .DIN 3188או  EN 12021תקן אוויר לנשימה  2.1

 .IP54תקן בטיחות  2.2

תקנות משרד הבריאות והרשויות השונות בישראל שיהיו בתוקף בזמן מסירת  2.3
 המערכת למזמין.

אפיון זה ישמש כבסיס לתכנון טכני עקרוני של המערכת שיוגש כחלק מההצעה למכרז  .3
 בהמשך(. 4בפסקה )פירוט החומר הטכני הנדרש מוגדר 

היצרן שיזכה במכרז ישלים את התכנון של המערכת על בסיס התכנון העקרוני אותו  .4
הגיש למכרז. התכנון המפורט הסופי יוגש לאישור הרשות וזו תהיה  רשאית להכניס 

 בו שינויים במידה ואינו עונה לדרישות האופיון הטכני.

 ן הסופי על ידי הרשות.היצרן יחל בייצור המערכות רק לאחר אישור התכנו .1

ללא כשל מכל  º41עד  5ºCעל המערכות להתאים לעבודה בטמפרטורות סביבה של   .6
 סוג שהוא וללא ירידה בביצועים. המערכת מיועדת להתקנה באילת.



 

 

 

 דרישות טכניות למערכת המדחס – 2פסקה 

 

 

מס. 

 סעיף

דרישת  פירוט הדרישה הנושא

 חובה

 עומד

/לא 

 עומד

 פירוט המידע הטכני על ידי המציע מידע טכני נדרש שקלול

מיכלי אוויר מפלדה  2 -בנק האוויר יהיה מורכב מ .א בנק אוויר 2.1
ליטר כל אחד  80לפחות  מחוברים ביניהם בנפח

 אטמוספרות כל אחד.  330ולחץ 

  חובה  כן
 

   חובה  כן המערכת תצויד בברז בכניסה לכל מיכל .ב

מילוי המערכת ללחץ הנדרש יהיה באמצעות  .ג
 מדחס אוויר עצמאי  כמפורט בהמשך.

  חובה  כן
 

יחידת  2.2

הדחיסה 

ואביזרים 

 נלווים

ליטר/לדקה  110אוויר בעל ספיקה של מדחס  .א
 לפחות.

  יצרן ודגם המדחס חובה  כן

  ספיקת המדחס בליטר/ לדקה

  יצרן ודגם המנוע החשמלי חובה  כן מנוע חשמלי הפעלת המדחס תהיה באמצעות  .ב

  סוג חיבור הנעה בין המנוע למדחס

 10וולט ,  380המנוע החשמלי יהיה תלת פאזי,  .ג
 הרץ ויופעל ממתח הרשת בתחנת הכיבוי. 

 קווא"ט -הספק מנוע חשמלי ב חובה  כן
 

 IP54המנוע יהיה מוגן כנגד מים ואבק בדרגת  .ד
 לפחות.

 דרגת הגנה  חובה  כן
 

עם המערכת יסופק כבל חשמלי תלת פאזי  .ה
מטר בקירוב לחיבור המנוע  3מתאים באורך 

החשמלי למתח הרשת התואם את השקעים 
 התלת פאזיים על פי התקן הישראלי.

  חובה  כן

 

 

 



 

 

 

 

מס. 

 סעיף

דרישת  פירוט הדרישה הנושא

 חובה

עומד 

/לא 

 עומד

 הטכני על ידי המציעפירוט המידע  מידע טכני נדרש שקלול

יחידת  2.2

הדחיסה 

ואביזרים 

נלווים 

 )המשך(

המערכת תצויד בשסתום ביטחון אחרי כל דרגת  .ו
דחיסה ושסתום ביטחון ללחץ עבודה סופי  

 למניעת חריגה מהלחץ המותר.

 מספר דרגות דחיסה חובה  כן
 

המדחס יכלול חיישן גובה שמן או לחץ שמן  .ז
בעמדת ההפעלה בעת במדחס עם התראה קולית 

ירידת מפלס השמן או לחץ השמן מתחת לגבול 
 המותר.

 סוג החיישן )לחץ או מפלס(  חובה  כן

 

המדחס יצויד במדיד שמן או חלונית זכוכית  .ח
 המאפשרים בדיקה תקופתית של מפלס השמן.

  סוג אמצעי למדידת מפלס שמן  חובה  כן

של  כונס האוויר של המדחס יותקן בחלק העליון .ט
המערכת למניעת כניסת אבק הנוצר סמוך 

 לקרקע.

  חובה  כן
 

המערכת תצויד במשאבת שמן לשימון מרכזי של  .י
 יחידת הדחיסה

   חובה  כן

   חובה  כן המערכת תכלול מסנן אוויר מקרוני .יא
המערכת תכלול מצנני אוויר בין דרגתיים. ומצנן  .יב

 אוויר סופי
  מספר מצננים והיכן חובה  כן

  מספר מפרידים והיכן חובה  כן המערכת תכלול מפרידי מים ושמן .יג
המערכת תצויד בשסתום מחזיק לחץ ושסתום אל  .יד

 חוזר ביציאה מהמפריד הסופי.
   חובה  כן

מערכת סינון  2.3

 וטיהור
המערכת תכלול מערכת סינון לספיחת אדי  השמן  .א

והמים במהלך הדחיסה אל בנק האוויר או אל 
הגלילים ישירות,  להבטחת אוויר נשימה על פי 

 .DIN 3188 / EN 12021תקן 

  חובה  כן

 

מערכת הטיהור תכיל אלמנט סינון המכיל פחם  .ב
 פעיל בר החלפה

  חובה  כן
 

 

 

 



 

 

 

 

מס. 

 סעיף

דרישת  הדרישהפירוט  הנושא

 חובה

עומד 

/לא 

 עומד

 פירוט המידע הטכני על ידי המציע מידע טכני נדרש שקלול

מערכת סינון  

וטיהור 

 )המשך(

קיבולת מסנני יחידת הטיהור עד לצורך  .ג
-מטר מעוקב )מילוי של כ 1,200בהחלפתם תהיה 

 ליטר( 6.8מיכלים  600

  חובה  כן
 

   חובה  כן למטהר המערכת תכלול שסתום אל חוזר בכניסה .ד

המערכת תכלול מד לחץ וברז שחרור לחץ לטיפול  .ה
 והחלפת קרב מטהר האוויר.

  חובה  כן
 

 המערכת תכלול נוריות חיווי כמפורט להלן: .ו
 תקין. -נורית ירוקה (1
מסנן פחם לקראת החלפה  -נורית כתומה (2

 שעות עבודה(. 1 -)זמן נותר כ
 נדרשת החלפת מסנן הפחם. -נורית אדומה (3
אי החלפת המסנן, במצב נורה אדומה ,תגרום  (4

 להפסקת פעולה אוטומטית של המדחס.

  חובה  כן

 

מערכת ניקוז  2.4

 אוטומטית

המערכת תצויד במערכת ניקוז אוטומטית  .א
מופעלת פניאומאטית והמנקזת את כל המפרידים 

 הבין דרגתיים והמסנן הסופי .

  חובה  כן
 

 11-אחת למערכת הניקוז האוטומטית תופעל  .ב
 דקות.

   חובה  כן

בזמן הפסקת פעולת המדחס המערכת נשארת  .ג
 פתוחה ומאפשרת התנעת המדחס ללא עומס.

   חובה  כן

המערכת תצויד במערכת להשתקת הרעש הנוצר  .ד
בפעולת הניקוז  כמו גם למניעת פליטה של ריחות 

 ואוויר מזוהם לסביבה.

  חובה  כן
 

ה. המערכת תכיל מיכל איסוף נוזלים הנוצרים 
בתהליך ייבוש האוויר מלחות ונוזלים אחרים בנפח 

 ליטר לפחות  10

  חובה  כן
 

 

 



 

 

 

 

 

מס. 

 סעיף

דרישת  פירוט הדרישה הנושא

 חובה

עומד 

/לא 

 עומד

 פירוט המידע הטכני על ידי המציע מידע טכני נדרש שקלול

בורר אוטומטי  2.5

להספקת 

 המילויאוויר 

המערכת תכיל בורר אוטומטי כך שכאשר לחץ  .א
האוויר בבנק האוויר יורד לערך מסוים יוזנו 

המיכלים מהמדחס עצמו. פעולה זו תבוצע באופן 
 אוטומטי ללא התערבות המפעיל

לחץ האוויר בבנק האוויר להפעלת   חובה  כן

  הבורר האוטומטי )בר(

מתגי ואמצעי א. עמדת ההפעלה תכלול את  עמדת הפעלה 2.6
 ההפעלה הבאים:

 מפסק חירום ראשי. (1
מתג הפעלת מנוע חשמלי עם נוריות חיווי  (2

 -מופעל, אדום -הפעלה בצמוד אליו )ירוק
 מנותק 

 ברז ראשי לניתוק בנק האוויר. (3
ברזי מילוי אוויר דחוס מסודרים בשורה  4 (4

 לרוחב עמדת ההפעלה . 

  חובה  כן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

מס. 

 סעיף

דרישת  הדרישה פירוט הנושא

 חובה

עומד 

/לא 

 עומד

 פירוט המידע הטכני על ידי המציע מידע טכני נדרש שקלול

עמדת הפעלה  

 )המשך(
.עמדת ההפעלה תכלול את אמצעי / נוריות החיווי  .ב

והשעונים הבאים )לחלופין ניתן להציג ע"ג תצוגת 
 בקר אלקטרוני(:

נוריות ביקורת מפלס שמן מדחס או לחץ שמן  (1
מפלס/לחץ נמוך  -תקין, אדום -)ירוקמדחס 

 מהמותר( + התראה קולית .
נורית התראת עומס יתר במנוע החשמלי.  (2

בעת הגעה לעומס יתר המערכת מדוממת 
אוטומטית ללא יכולת הפעלה )ממסר הגנה 

 כנגד עומס יתר(.
נוריות חיווי פעולת מנוע חשמלי כמצוין לעיל  (3

 )פועל, מנותק(.
 רצוי(התראת טמפרטורה גבוהה ) (4
נוריות חיווי למערכת סינון וטיהור האוויר  3 (1

 כמצוין לעיל.
שעון לחץ דרגה ראשונה של המדחס + שעון  (6

לחץ דרגה שנייה+ שעון לחץ ביציאה מיחידת 
שעוני הלחץ לדרגות המדחס  2הסינון. )

יותקנו בסמיכות למדחס במקום נוח לצפייה 
 ללא צורך בפירוק מכללים(.

 שעון לחץ בנק אוויר. (7
עון לחץ המצביע על לחץ האוויר הדחוס ש (8

 בגלילי האוויר.
 שעון שעות עבודה מדחס. (9

קיימת התראת טמפרטורה גבוהה   חובה  כן

 )כן /לא( אם כן מה סוג ההתראה

 

 



 

 

 

 

 

מס. 

 סעיף

דרישת  פירוט הדרישה הנושא

 חובה

עומד 

/לא 

 עומד

 פירוט המידע הטכני על ידי המציע מידע טכני נדרש שקלול

התקנת  2.7

 המערכת
המערכת הייעודית )מדחס, מנוע ובנק האוויר(  .א

 תותקן על גבי מזבח משלדה קשיחה.
  חובה  כן

 

השלדה תהיה מוגבהת מהרצפה ותאפשר הרמת  .ב
 היחידה מלפנים או מאחור באמצעות מלגזה.

  חובה  כן
 

המדחס יהיה בנוי אנכית כדי להקטין את שטח  .ג
 הרצפה הנדרש להתקנת המערכת.

  חובה  כן
 

השלדה תהיה מורכבת על גבי בולמי זעזועים ללא  .ד
 צורך בחיבור לרצפה או יסוד כלשהו.

  חובה  כן
 

ניתן יהיה להציב את המדחס שחלקו האחורי  .ה
 .צמוד לקיר

  חובה  כן
 

המדחס יותקן בתוך מעטפת להפחתת הרעש עם  .ו
פתחי שירות בצדדים סגורים במכסים הניתנים 

 לצורך גישה לאחזקה וטיפול. להסרה בקלות

  חובה  כן
 

רמת הרעש נמדדת בעמדת ההפעלה והמילוי  .א רמת רעש  2.8
מטר מהקרקע כאשר המערכת פועלת  1.7בגובה 

 .80dBAבעומס מלא לא תעלה על 

  חובה  כן

 

בעברית כל מתגי/אמצעי ההפעלה, נוריות  ישולטו .א שילוט 2.9
ושעונים באמצעות תוויות קשיחות על גבי פנל 
עמדת ההפעלה. גודל האותיות יבטיחו שילוט 

ברור וקריא גם בתנאי לילה. אורך חיים של 
 שנים. 7הדבקת השילוט למשך 

  חובה  כן

 

 

 

 



 

 

 

 פסקה 3- חומר ומידע טכני שעל המציע לצרף להצעתו

 

 
 פרופיל ספק וניסיונו בתחום נשוא המכרז. .1

מתווה כללי של המערכת הייעודית בפירוט מיקום המכללים העיקריים )מדחס, מנוע חשמלי   .2
 וכו'( ומידות עיקריות כולל אורך כללי, רוחב כללי וגובה כללי. 

 מפרט טכני ופרוספקט טכני מסחרי של המכללים העיקריים: מנוע חשמלי ומדחס. .3

אישור מעבדה מוסמכת על עמידת מערכת הסינון והטיהור בתקן                                          .4
DIN 3188 / EN 12021 .לאוויר נשימתי 

ממולאת על ידי המציע לגבי עמידתו בכל  2טבלת הדרישות הטכניות למערכת המדחס בפסקה  .1
 דרישה.

 רשים מערך ההתקנה.פירוט ההכנות הנדרשות לצורך התקנת המערכת ות .6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הדרכות וספרות טכנית – 2פרק 

 

 הדרכות .1

במעמד מסירת המערכת למזמין )הרשות( תינתן הדרכה למפעילים וטכנאי אחזקה   1.1
 במתקן המזמין כפי שייקבע על ידו. 

היכר ותפעול המערכות השונות, מערכות בטיחות והגנה, איתור תקלות  -מפעילים 1.1.1
 המפעיל והיבטים בטיחותיים כלליים בהפעלה. בדרג

 היכר ותפעול, טיפולים מונעים, סיכה, איתור תקלות. -טכנאי אחזקה 1.1.2

יודגש כי מתן ההדרכה יחשב כחלק מהדרישות כלפי הספק לשם קבלת אישור מסירה  1.2
 מאת המזמין.

 בתום ההדרכה תונפק על ידי הספק לחניכים תעודת הסמכה להפעלת המערכת. 1.3

 :טכנית ספרות .2
 במעמד מסירת המערכת למזמין תסופק בספרות הטכנית הבאה:

 עותקים. 2 –הוראות הפעלה בעברית של המערכת הייעודית   2.1

 עותקים. 2 -שגרת טיפולים מונעים )מועדים ותכולה( וטבלת סיכה בעברית  2.2

מנוע חשמלי ומדחס באנגלית או    -ספר אחזקה מקורי של יצרני המכללים העיקריים 2.3
 עותק אחד. -ת ע"פ החלטת הספקבעברי

קטלוג חלקי חילוף של יצרני המכללים העיקריים לעיל  ורשימת חלקי חילוף לשאר  2.4
המערכות )או קטלוג חלקי חילוף במידה וישנו( בעותק אחד באנגלית או בעברית ע"פ 

 .ROM-CDעותק אחד. רצוי גם עותק נוסף על גבי  –החלטת הספק 

 .2013גרסה  WORDנוסף בקובץ החומר הטכני  בעברית יוגש ב 2.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 אחזקה ואחריות חלפים, – 3רק פ

, לציוד  על כל רכיביו ומכלליותמיכה ואספקה של חלקי חילוף  למזמיןהספק מתחייב לספק  .1
למזמין וקבלת  המדחסשנים ממועד מסירת  10זה, לתקופה של  הסכםהמסופקים על ידו במסגרת 

 -שנים נוספות 1עד -לרשות תהא שמורה האפשרות להאריך תקופה זו באישור המסירה, כאשר 
 .הכול בהתאם ובכפוף להוראות החוזה

 הסכםבמסגרת  שבמערכת המסופקתאיכות של החלקים רמת באותה זהים או חלקי החילוף יהיו  .2
   ולשביעות רצונו של המזמין. זה

שירותי אחזקה לתיקון תקלות )בין בתקופת האחריות או מעבר לה( וביצוע טיפולים תקופתיים  .3
כמפורט בהמשך, יינתנו על ידי הספק באמצעות ניידת שירות באתר הרשות )כהגדרתו בחוזה( 

למעט מקרים בהם נדרש תיקון עמוק המחייב ניוד המדחס למתקן הספק )לדוגמא תיקון המחייב 
 א ניתן לשנעו בניידת השירות( כל זאת במהלך תקופת ההתקשרות המוגדרת בחוזה.כלי ייעודי של

 המזמיןשנציג  ובלבד פגומים, החלקים הציוד או האו החלפה של ו/קון  יהספק יהיה אחראי לת .4
דרישה לתיקון כאמור, על ידי המזמין תינתן בכתב לספק )פקס( או  הודיע על התקלה לספק.

 באמצעות דואר אלקטרוני.

 :זמינות השירות .1

 מדרישה לתיקון. שעות 48לתיקון עד הגעת טכנאי  -תקלה משביתה  1.5

 שעות מדרישה לתיקון. 72הגעת טכנאי לתיקון עד  –תקלה לא משביתה  1.5

מובהר כי המזמין רשאי אך לא חייב לפנות אל הספק לצורך ביצוע הטיפולים התקופתיים  .6
 במערכת  ו/או רכישת חלקי חילוף.

 טיפול תקופתי .7

הטיפול יבוצע בהתאם להוראות יצרן אך לא פחות מתדירות של אחת לשנה ויכלול  1.5
בדיקות והחלפת חלקים באופן יזום, בהתאם להוראות היצרן ובכדי לשמור על פעילות 

 שוטפת ותקינה של המדחס.

 מועד ביצוע הטיפול יתואם ביזמת המזמין עם הספק בהתראה של שבוע מראש. 1.5

למעט מקרים חריגים בהם במהלך הבדיקות נמצא שיש צורך  הטיפול יסתיים באותו יום 1.7
 לתקן ליקויים שהתגלו במהלך הבדיקות.

את אחריות  ותהמשקפ ת אחריותותעוד למזמיןימציא הספק  המערכת למזמין,במועד מסירת  .8
 בפרק זה להלן.הספק על פי המפורט 

חת או על פי למשך שנה אתהיה  ה למזמיןמסירת למערכת המדחס ממועד אחריות הספק  .9
  של יצרני המכללים הראשיים ) מדחס ומנוע חשמלי( לפי הארוך מביניהם. האחריות הסטנדרטית

 שנים. 7 -אחריות לצבע ועמידה כנגד קורוזיה .10
 

המכרז בין דרישות ותנאי במערכת המדחס, אי התאמה  ,היה ותתגלה במשך תקופת האחריות .11
, מתחייב המזמיןאישור הינתן , הרי על אף שסופקהבמערכת המדחס למצוי  וההסכם על נספחיו 
בלי לגרוע מ, וזאת מהמזמיןהתאמה מיד עם קבלת הדרישה בכתב ההספק לתקן את אי 

 זה. הסכםמהתחייבויות הספק על פי 

 :תקופת האחריות המפורטת לעיל לא תחול על הנושאים הבאים .12

  הציוד. בלאי טבעי של חלקים שיש להחליפם במסגרת האחזקה היזומה של 55.5

 רצועות 55.5

 נורות 55.7

 מסננים 55.1



 

 

 

 שמנים 55.1

עקב מחדל של המזמין או מי מטעמו, לרבות, אך לא רק, תפעול פריט שניזוק כל  55.1
ו/או אחזקה שאינו תואם את הוראות היצרן כפי שנמסרו במסגרת הספרות 

 הטכנית כמצוין לעיל.

כל פריט שניזוק עקב אבידות, פריצות, חבלות ושריפות שלא כתוצאה מתקלה  55.1
 ערכת ו/ או כוח עליון.במ

 פעמים במהלך תקופת האחריות, יוחלף על ידו בחלק חדש. 3כל חלק אשר יתוקן על ידי הספק  .13

פעמים  במהלך תקופת האחריות, תוגדר כתקלה אפידמית,  3בנוסף לאמור לעיל, תקלה החוזרת  .14
 והספק ינקוט בצעדי המניעה והתיקון הבאים:

יבותיה, השיטה למניעתה ותיקונה, חקר התקלה במטרה לאתר את מקורה, ס 51.5
 .למזמיןימסר יכולל דו"ח ניתוח תקלה ש

הנדרש על פי דו"ח חקר התקלה ביצוע מיידי ויזום של הטיפול המונע או התיקון  51.5
  לעיל,

 האחריות לפריט בו נתגלתה תקלה אפידמית תוארך בשנה נוספת.  .7

תטופל כמו תקלה  ראשונה(בעלת השלכה בטיחותית ממדרגה בנוסף לאמור לעיל, תקלה  .11
 אפידמית.

הספק יהיה אחראי לטיב ולאיכות העבודה שבוצעה על ידו, ולרבות על הנזקים שיגרמו, ככל  .16
שיגרמו, עקב ביצוע העבודה. מובהר כי במקרה בו הספק לא יבצע את שירותי האחזקה בהתאם 

 שניזוקו. לדרישות כאמור, כי אז הוא ישא בעלויות לנזקים  לחלקים במערכת המדחס

בתיקונים, ובטיפולים לרבות תיקוני תאונות, ייעשה שימוש בחלפים מקוריים בלבד. הרכיבים  .17
המוחלפים ילוו בתג זיהוי, ויוצגו בפני נציג המזמין על פי דרישתו. על הספק לקבל הסכמה מראש 

 ובכתב מאת נציג המזמין במידה וירצה להשתמש בחלקים שאינם מקוריים.

ליות האמור, ובתקופות האחריות של הספק, הספק יהא אחראי לכל התיקונים מבלי לגרוע בכל .18
 חודשים לאחר מועד ביצוע התיקון.  6שבוצעו על ידו לתקופה של 

 

יובהר ויודגש כי אין באמור לעיל לעניין האחריות בכדי לגרוע מהוראות האחריות של הספק  .11
 הנקובות בחוזה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ובדיקות קבלהאבטחת איכות   - 4פרק 

המזמין רשאי לבקר בכל עת במתקן הספק לצורך ביצוע בדיקות איכות בתהליך בניית מערכת  .1

 המדחס .

 אבטחת איכות והגשה לבחינת קבלה .2

בעת הגשת המערכת לבחינה  , על הספק להמציא את האישורים, המסמכים והתיעוד  2.1

 הבאים:

לעמידה בלחץ הדרוש על פי דו"ח בדיקה של מיכלי בנק האוויר והאביזרים הנלווים  2.1.1

 או מקביל לו. DINתקן 

 DINאישור מעבדה מוסמכת לגבי עמידת האוויר המסונן בתקן                                  2.1.2

3188 / EN  12021. 

דו"ח בדיקה של מעבדה מוסמכת לגבי עצמת הרעש בעמדת הפעלה  בעומס מלא  2.1.3

 .2כמצוין בטבלת הדרישות שבפסקה 

 דו"ח בדיקה סופית של מערכת המדחס  על ידי הספק כולל בדיקת ספיקות ולחצים.  2.1.4

בחינת הקבלה למערכת המדחס תבוצע בתחנת הכיבוי בנוכחות נציג הספק.  - בחינת קבלה .3

 הבדיקות יכללו את הנושאים הבאים:

 בדיקת תכולה על פי האופיון הטכני. 3.1

 בדיקת הפעלה פונקציונאלית של כל המערכות. 3.2

 קת ספיקות ולחצים.בדי 3.3

זמן מילוי גלילי אוויר וכמות גלילי אוויר  -בדיקת ביצועי יחידת הדחיסה באופן מעשי  3.4

 שהמערכת מסוגלת למלא ללא יניקת אוויר מבחוץ כמוגדר לעיל.

 בדיקת תקינות אמצעי ההפעלה, הבקרה והחיווי. 3.1

 בדיקת תפקוד מערכות ההגנה והבטיחות. 3.6

דו"ח ממצאים בכתב. על הספק לתקן את הליקויים,  בתום בחינת הקבלה יועבר לספק 3.7

 ימי עבודה מרגע מסירת הדו"ח לידיו. 10במידה ויימצאו, בתוך 

 הספק יסייע בכ"א מקצועי ואמצעים לביצוע הבחינה. 3.8
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