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  זה רשימת המסמכים למכרז/חוזה

  

עמוד שאינו מצורף מסמךמסמך מצורף מסמך
  הצעת הקבלן מסמך א'
  תנאי החוזה לביצוע העבודה  מסמך ב'
  חוברת "דקל שיפוצים" במהדורתה האחרונה  מסמך ג'

 "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה
 

  מיוחדיםותנאים כלליים  1מסמך ג'
   תיקוניםלבצוע  מפרט מיוחד 2מסמך ג'

 דלתותוהתקנת מפרט לייצור   3מסמך ג' 
  נגללות

  

  מחירון מסמך ד'
  מפת אזורי הארץ מסמך ה'

  

  

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

  

  הצהרת הקבלן

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

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

  המוגדרות בהם.

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

  

  הערה

ניתנים לרכישה  ,שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ,לעיל המצויניםהמפרטים הכלליים 

  אביב.-, תל24בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 

  

  

  

  שם הקבלן: _____________________

  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1- מסמך ג'

  0060/073/007201/ מס' המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

  

  מיוחדיםותנאים כלליים 

  מוקדמות - 00פרק 

  אור העבודהית  00.01

תיקונים לפי  ,ת שבר מתוכננתשרותי אחזקכוללת  ,ה/התקשרות מסגרת זהעבודה במכרז  

גוריון ושדות -בנמל התעופה בן עבור דלתות נגללות ומתרוממות ,קריאה והתקנות חדשות

 ,והניווט), מעברי הגבול היבשתיים, מתקני הבקרה "שתפ"א"תעופה הפנים ארציים (להלן: 

ניהם ומתקניהם וכל המתקנים האחרים שבאחזקת רשות שדות יעל כל שטחיהם, בני

  כולם ו/או מי מהם. ,התעופה

 בלבד. אין המזמין מסגרת הסכם שהסכם זה הינו ליצירת  ,למען הסר ספק, מודגש בזאת

  ובכל זמן שהוא. מתחייב לבצע עבודה בכל סכום שהוא

  האתר  00.02

או מתקני רשות שדות  יבשתי נתב"ג, שדה תעופה פנים ארצי, מסוף גבול - אתר משמעו  

  התעופה השונים.

  שדות תעופה  

  , שדה דב, הרצליה, חיפה ומחניים.עובדה/רמון/נתב"ג, אילת  

     בקרות  

  צפון ודרום.  

  הצעת הקבלן  00.03

את הצעתו הכספית, בהתאם למפורט בטופס הזמנת ההצעות ותנאי על הקבלן לתמחר 
  המכרז, לרבות האמור בטופס ההצעה הכספית, הרצ"ב כנספח לטופס הזמנת ההצעות.

 
  מקדם אתר לעבודות ההתקנה  אחזקה מונעת ותקלות שבר  – חלוקה לאזורים 00.04

 .כנספח) מפת חלוקה לאזורים מצורפת( יש חלוקה לאזורים ,זהמסגרת במפה המצורפת למכרז/

המרכז (המוגדר כאזור א'  באזורלעבודות  מתייחסת  מחירוןשהצעת הקבלן ב ,מובהר בזאת

  .המחירון תוספת אחוזית  בהתאם לטבלהיתווספו למחירי  ,אחרים באזוריםלעבודות  .במפה)

  לפי מחירי יחידה בסיסיים של החוזה    האזור

  המחירוןמחירי     א' 
  8% +לא' תוספת מחיר     ב'             
  15% +לא'תוספת מחיר     ג' 
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  תנאים כלליים- 01פרק 

  

  חשמל  01.01

יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל מקור החשמל והבאתם  ,החשמל הדרוש לביצוע העבודה  

זמין יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום מוקדם עם נציג המי ,למקום העבודה

  באתר.

מראש המזמין לא יהיה אחראי על הפסקות החשמל ועל הקבלן מוטלת האחריות לבצע   

במקרה של תקלות או  ,סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית (גנרטור וכו')

  הפסקות באספקת החשמל. כנ"ל במקרה שרש"ת לא תוכל לספק מקורות חשמל.

  

  י המזמין באתרמניעת הפרעות ותיאום עם נציג  01.02

מאוכלסים, אשר יהיו מובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם במבנים   

  פעילים במהלך בצוע העבודה.

מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בדרכי העבודה הסדירה הקבלן   

, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה כמיטב באתר העבודההמתנהלת 

יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם 

  כפי שיורה לו המנהל.האתר נציגי 

, למעט נציגי המנהל כאמור. אין המזמיןמכל פנייה או דרישה לאנשי  עלהימנעל הקבלן   

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

  שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.

  

  אחריות למתקנים קיימים  01.03

 ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים הקיימים ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם  

עם גילוי מתקן המפריע למהלך החופשי של עבודות הקבלן, על  כתוצאה מביצוע העבודה.

  הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו.

  

  אתרתנועה בשטח ה  01.04

(כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו ביוזמת האתר בשטח  -נתיבי תנועה   

  , והמנהל.אתרהקבלן ובאחריותו עם נציג ה

  בשדות התעופה, חלים גם על הקבלן ועובדיו.במתקנים/החלים על הנהגים  -תנועה חוקי   

כניסה ויציאה של כלי רכב של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשערי   

  שדות התעופה.המתקנים/

  תוגבל לאתר העבודה בלבד.ו/או המתקנים האחרים, עבודתו של הקבלן בתחום נתב"ג 
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אל מקום העבודה וממנו, יתואמו עם  ,נתב"גובמיוחד ב .י מתקן/ש.תבשטחנתיבי תנועה 

הן לצרכי ציוד, חומרי בנין וחומרים אחרים, והן לצרכי כל מטרה  ,תב"גהמתקן/נ נהלתימ

  .םפניאומאטייבגלגלים  המצוידיםתנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב  -אחרת שהיא 

ו/או למשטחים קיימים יתוקן על ידי הקבלן ועל כל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים 

מסלולי  ,בזאת מודגש  .הממונה על ההתקשרות חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המנהל

חד והמתקן ובדגש מי נהלתימהנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי 

עה, אפשרות נתב"ג. הוראה זו מתייחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני נסיב

  .להכתבה של מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'

  סילוק פסולת  01.05

, אתראל מחוץ ל ,על חשבונו ואחריותו ,עשה ע"י הקבלןיי ,סילוק פסולת מכל סוג שהוא  

ולפי הוראות  יום מידיעשה ילמקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפסולת י

  המנהל.

  

  שהות באתר  01.06

בשעות הלילה  אתרכי לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו ב ,למען הסר ספק, מודגש  

  ומעבר לשעות העבודה.

  

  התארגנות בשטח  01.07

למיקום החומרים, הציוד וצורת התארגנותו  ,על הקבלן לקבל מהמנהל אישור מראש ובכתב  

  בשטח.

 תוכו', דרוש אישור של מינהל, כלים ןהבניילתשומת לב הקבלן, למקומות החסנת חומרי   

  באמצעות המנהל.האתר 

קבעו ע"י ילרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, י ,בצ"מקומות אלה, מיקום כלים שונים וכיו  

הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות  .האתרנהלת ימ

  התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים משל הקבלן.

  

 מקום העבודהב בטיחות  01.08

   זהרה בולטים איציב הטכנאי שלטי  ,הנגלל/ת דלתתריס/הההחל מרגע הגעת טכנאי לתיקון
בכדי להגן בפני שריפה או  ,וידאג לבטיחות הציוד בכל חלקיו. הקבלן ינקוט בכל האמצעים

 כל מפגע בטיחותי אחר.

 פעולות בטיחותיות גרמו כתוצאה מאי הצבת שילוט או יכל פגיעה ברכוש ו/או אדם שי
 נדרשות, יהיו באחריות מלאה של הקבלן.
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  בטיחות וגהות  01.09

י הבטיחות של כל העובדים וצד ג', יעל הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנא  

כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות תקנות הבטיחות של רשות שדות 

  .והאמור בנספח הבטיחות התעופה

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

  או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.

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

  בהתאם למפורט בהסכם הכללי. לאדם כלשהו, הכל

  

  אחרים גורמים עם תאום  01.10

תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הנוגעים  ,הקבלן מתחייב לבצע את העבודה  

שבמהלך  ,, אשר בו תבוצע העבודה. וכן על הקבלן לקחת בחשבוןהנהלת רש"תבדבר, לרבות 

  .העבודה קבלנים אחרים מטעם המזמיןבאתר במקביל יעבדו קיימת אפשרות שעבודתו 

על הקבלן לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם ללא כל   

  הפרעה וכן לאפשר להם שימוש במים וחשמל, במידת הצורך.

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

  הביצוע. בהארכת תקופת

  
  אתר העבודה ניקיון  01.11

 לכלוך,  ,מכל פסולת ווסביבתה ו/או התשתית על הקבלן לנקות את המבנ ,בגמר העבודה

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

לשביעות רצונו המלאה של המפקח. על הקבלן להשאיר את כל  ,וסביבתו הסמוכה נקיים

  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.

  
  אחריות הקבלן  01.12

מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון  רואים את הקבלן כאדם היודע את  א.

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, סוגי 

י העבודה יחומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם ובתנא

המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך, רואים את הקבלן כאחראי לפעולה 

תקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו ה

כל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר לשל המפקח והמתכנן 

עלולים לגרום, לדעתו, לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו 

  והאחרת. כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית

   מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל  הקבלן     ב.

שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע 
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העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את הקבלן 

ערכות והן בתקופת האחריות. על הקבלן לבצע אחראי לה, הן בזמן הביצוע של המ

באם לא ימלא  .שיינתן לו ע"י המפקח ,תוך זמן מתקבל על הדעת ,תיקונים אלה

הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או ע"י קבלן 

אחר. המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שהיו לו וההפסדים שנגרמו לו 

לנכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה או 

  שניתנה לו ע"י הקבלן.

על הקבלן לקבל תכנית תשתיות חתומה מהמפקח. בכל מקום באתר עבודתו שבו   ג.

ובזהירות קרקעי, יבצע הקבלן חפירה בעבודת ידיים -מסומן בתכנית מכשול תת

גרמו יבמתקנים תחול על הקבלן בלבד ונזקים שי. האחריות למניעת פגיעות מרבית

יתוקנו על חשבונו, גם אם לא נמסרה לו אינפורמציה מוקדמת על מיקומם  ,להם

  בתוכניות.

  

  כוח אדם כלים וחלפים -02פרק 

  

  חומרים ומוצרים   02.01.01 

  :בנוסף למפורט בחוזה  

 בפרק הזמן הקצר  ,במטרה לפתור כל תקלה ,הקבלן מתחייב להחזיק במלאי חלקי חילוף

  ביותר ותוך הספקת חלפים מקוריים לכל פריט ופריט.

 מהסוג המשובח ביותר הנמצא  ,האביזרים, חלקי הציוד והחומרים יהיו חדשים ומקוריים

  לתקני החוץ המקובלים/או בשוק ויתאימו לתקן הישראלי ו

 ערך, אלא תכונות/ או שווה ,שהוחלפו זהים מבחינת יצרן ודגם לאלוחדשים,  כל החלפים יהיו
  אם יאושר אחרת מראש ע"י המזמין  בכתב.

 בצירוף רשימה מפורטת של החלפים.  ,את כל החלפים שהוחלפו ,הקבלן ישאיר בידי המזמין
  בו בוצע התיקון. מתקןההרשימה תכיל את מספר 

  חודשים לכל  6-על כל חלק חדש שהחליף, ו ,חודשים לפחות  12הקבלן יספק אחריות בת

 חלק ששיפץ או תיקן.

 רשימת כל סוג חומר או חלקי ציוד שברצונו להתקין  ,המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן

  קיבל האישור לכך.לפני כל עבודה והקבלן מתחייב שלא להתקינם טרם 

  .ברשות המזמין הקבלן יגיש לאישור המזמין רשימת אביזרים שבדעתו להשתמש בהם
לפסול כל חומר ו/או אביזר הנראים לו כבלתי מתאימים. על הקבלן יהיה להחליפם במיידי 

קביעת המזמין בעניין זה תהיה סופית  קבע ע"י  המזמין ועל חשבון הקבלן.ילו"ז שי פ"יאו ע
 ובלתי ניתנת לערעור.

 החלפים, אשר עליו הקבלן מתחייב, אם יידרש לכך ע"י המנהל, לספק דוגמאות מהחומרים ו

  לספק במסגרת מכרז/חוזה זה.
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 לבדיקת מכון או  ,אם יידרש לכך ע"י המנהל, ימסור הקבלן חומרים, חלקי ציוד ורכיבים

אדם מקצועי לביצוע בדיקות באתר, לרבות כל הציוד -חומעבדה מאושרים ו/או יזמן כ

  והמכשירים הנדרשים לבדיקות המיוחדות שתתבקשנה.

 ת כנ"ל נכללות במחירי היחידה השונים ולא תשולם כל תמורה נוספת מודגש, כי הבדיקו

  עבורן לקבלן.

  הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות

הכרוכות בהבאת החומרים והמוצרים לאתר הבניה, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם, או 

  הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.

  

  העברת חומרים וציוד  02.01.02
  

  י ישתנא על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה
המקום ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה 

 שתאפשר הכנסת הציוד למקום המיועד.
 רת ציודו טרם שיועבר הציוד הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעב

 למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו.
  להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות.  ,יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק ,כל הציוד שיובא

- על הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן
 ידי המפקח.

  .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור 
   לא יועבר ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת

  אבק, לכלוך וכדומה. 

 ידי המפקח. -לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על 
  
  בפני חלודההגנה   02.01.03
  

מנת לוודא שכל חלקי המתקן -על ,הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר
בין  ,בכל מקרה שהדבר אפשרי ,יפריד הקבלן ,יהיו מוגנים באופן יעיל בפני חלודה. לשם כך

  מתכות שונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגולוונים.
  

  ציוד וכלים לצורך ביצוע השרות    02.02.01
  

 המכשירים  ,הציוד ,על כל החלפים ,יתאים לשינוע הצוות ,רכב השירות שיקצה הקבלן
 כגון פיגום וסולמות. ,ואמצעי הרמה

  הקבלן מתחייב כי כל עובדיו יהיו מצוידים בכלי עבודה וחלפים הנדרשים לשם ביצוע
 ים הדרושים.ללא צורך בנסיעה נוספת להשגת החלפ ,השירות

  בסולמות תקניים ואביזרי בטיחות לעבודה בגובה. בפיגום, ,יצייד את עובדיו הקבלן  

 כך שניתן  ',ווכדמירס  אמצעי תקשורת דו כיוונים כגון פלאפון, ,הקבלן יעמיד לרשות עובדיו
וגם  במשך כל שעות העבודה ,יהיה לשוחח עימם בכל עת. המכשירים יהיו תקינים ופעילים

 לשעות העבודה הרגילות.מעבר 
  לפני תחילת עבודתו, את רשימת העובדים  לפי חלוקת רש"תהקבלן מתחייב להגיש לנציג ,

באחריות  לרבות ראשי צוותים וכן את מספרי הפלאפון/טלפון אשר ניתן להשיגם. ,האזורים
 הקבלן לעדכן רשימה זו באופן מיידי עם כל שינוי שיחול בה.
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   מינוףעבודות    02.02.02

לתקנות הבטיחות בעבודה עבודות אשר יבוצעו באמצעות מתקני הרמה, ייעשו בהתאם              

 .על כל נספחיו להוראות המפורטות לשם כך בחוזהו
  
  

  בכלי עבודה המהווים פוטנציאל לסכנה לסביבה ששימו    02.02.03

    ללא  ,עבודות במסגרת הסכם זהצוע יבב ,חל איסור מוחלט לרתך או להשתמש בדיסק חיתוך
  באזור העבודה.ו/או המורשה מטעם כיבוי אש תאום ונוכחות כבאי 

 באקדח מסמרות, אלא במקרים מיוחדים ,במסגרת הסכם זה ,צוע עבודותיאין להשתמש בב, 

  רק לאחר קבלת אישור המנהל ורשום ביומן העבודה.

  צוות הקבלן   02.03.01

  צוות עובדים מיומן ומקצועי   ,עפ"י מכרז/חוזה זה ,השירותהקבלן יפעיל לצורך ביצוע
  הנדרש במכרז זה. פ"יובמספר הדרוש לשם ביצוע שירותי התיקונים ע

 שיון יבעלי רויועסקו אך ורק עובדים מקצועיים בעלי הסמכה  ,לביצוע העבודה המקצועית
 עבודה מתאים לסוג העבודה המבוצע. 

  העובדים הבטיחות בעבודה ונספח הבטיחות,  תקנותכהגדרתן בבעת בצוע עבודות בגובה
 יהיו בעלי הסמכה ממשרד העבודה לעבודה בגובה.העוסקים במלאכה, 

 בלו את אישור יהקבלן מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים שק

במתן שירות  הקבלן, לא יועסקו על ידי ,בלו את אישור המנהליהמנהל. עובדים אשר לא ק

 ו/או בקשר עמו.

 בהתאם לשיקוליו   ,מזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש החלפת כל עובד מעובדי הקבלןה

וללא כל עיכוב בזמני הביצוע שנקבעו וללא שנוי   ,על חשבונו ,והקבלן מתחייב להחליפו באחר

 במחירי החוזה.

 כהודעה חדשה  ,רישההיה והמזמין דרש החלפת עובד קבלן, הקבלן יתייחס למועד הד

בזמנים המצוינים במפרט זה. ראוי לציין,  ,לפתיחת התקלה וישלח עובד אחר לתיקון התקלה

בגין אי מתן שרות טכני טוב, הרשות  תראה בזאת כהפרה  ,כי מעבר להחלפת שני עובדים

  יסודית של תנאי המכרז.

 מחלה, מילואים ו/או  מפאת היעדרותםבמקרה של  ,על הקבלן לדאוג למחליפים לאנשי צוותו

  מכל סיבה אחרת.

  סמכויות המפקח   02.04.01

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט ו/או   

  החוזה.

  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש  את התוכניות, המפרט הטכני

וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במקרה של סתירה או חילוקי  המחירוןו

דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת של המפקח והמתכנן. חוות דעת או הוראה זו היא 

  סופית ולא ניתנת לערעור.



  

  
  נתב"ג ובמתקני רש"ת השוניםבהתקשרות לדלתות נגללות ומתרוממות 

  

9

 לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או צריכות  ,המפקח הוא הפוסק הבלעדי

  להתבצע.

 .הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה לקבלני משנה  

  המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם, ללא תוספת

או מסוימת מחיר לקבלן. המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה 

ות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות חלק ממנה לגבי עבודות אחר

  שנקבע ע"י המפקח.

 אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות  ,כיצד לבצע עבודה כלשהי ,המפקח רשאי להורות לקבלן

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי 

שתבוצע לא לפי התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה 

  יחולו על הקבלן.

  פיקוח וביקורת העבודה    02.04.02

בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  ,ולמפקח יםננהקבלן יאפשר גישה חופשית למתכ

והמפקח את כלי העבודה וכוח  ניםלבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המתכנ הםבידי

  העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.

  

  אישורי ציוד וחומרים  02.04.03

  המפרט שלהלן מהווה הנחיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים
גם . הקבלן חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים לשימוש, מכרז/חוזה זהלשימוש ב

  אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

  הקבלן יגיש לאישור, בשלושה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטים מדויקים, קטעי
קטלוג וכדו'. אלמנטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכנת דוגמה באתר. הקבלן 

עתו הם שווי ערך לנדרש רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שיקול ד
במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו נתונים בלעדית לשיקול דעתו של המתכנן 

  והמפקח.

  
  דגמים של מוצרים ואביזרים  02.04.04

  
  דגמים מכל המוצרים, חומרים ואביזרים, שבדעתו להשתמש בהם  ,על הקבלן להמציא למפקח 

. הדגמים המאושרים יישארו במשרד בכתבלביצוע העבודה ולקבל עליהם את אישור המפקח 
הוצאות פירוק עבודות, בהן בגין שולם לקבלן שום תמורה תשל המפקח עד לסיום העבודה. לא 

  מאושרים בכתב ע"י המפקח. שאינםהשתמשו בחומרים 
  

  הבטחת אספקת חומרים והציוד  02.04.05
  

ת החומרים והציוד במועדים מוקדמים מספיק בהתחשב במועדי האספקה על הקבלן להזמין א
של היצרנים, כדי לא לגרום לפיגורים בלוח הזמנים שייקבע. הקבלן יהיה אחראי לנזקים 

על ידי שיבוש בלוח הזמנים, בגלל אספקת חומרים וציוד במועדים  ,שייגרמו לאחרים
  מאוחרים.
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  חומרים ומוצרים ללא מפרט  02.04.05
  
חומרים ומוצרים שלא פורטו במפרט זה, יהיו בהתאם לתיאורים בתוכניות. אם אין תיאור  

 מחירון. חומרים שאינם מפורטים במפרט הטכני או במחירוןבתוכניות הם יהיו לפי תיאורים ב
אך נדרשים לביצוע העבודות השונות, יובאו לאישור המפקח כולל תיאורים טכניים, מפרטים, 

  וכו'. , אישורי תקןןתעודות, תו תק
  

  שם היצרן  02.04.06
  

תן לצרכי קביעה נוספת ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצרן י, נמחירוןשם היצרן הנקוב ב
מסוים כלפי אחרים. כדי למנוע הפליית יצרנים אחרים, תינתן לקבלן אפשרות, באישור 

יותר  /ותמוצריהם גבוהטיב תכונות/ים, שרמיצרנים אח תכונותהמפקח, לספק מוצרים שווי 
או  מחירוןו/או שמועדי האספקה נוחים ובטוחים יותר. אישור מוצר תחליפי לרשום ב

  ללא אישור בכתב לא יתקבל שום מוצר חליפי. .בכתב בלבדבתוכניות יינתן 
  
  

  "שווה ערך""שווה תכונות" ו/או המונח   02.04.07
  

מוצר "שווה רשאי הקבלן להציע  ,בשם מסחרי כלשהו ,לכל מוצר הרשום במסמכי החוזה
"שווה ערך". המונח "שווה ערך" כרשום לעיל ו/או נזכר במפרטים ו/או תכונות" שיכונה גם 

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או בשם היצרן,  ,ו/או בתוכניות מחירוןב
חרות למוצר הטיב והדרישות האהתכונות, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת 

 ,"שווה ערך" )תכונות שווה מוצר(כלומר  טיבו, איכותו, סוג, צורתו ואופיו של המוצר ,הנקוב
טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המתכנן והמפקח. קביעתו של המפקח מהווה קביעה 

ין קביעה זו. גסופית מוחלטת ואין לקבלן ולא תהיינה לו כל עילות לדרישת תוספת או פיצוי ב
החליט המפקח לאשר לקבלן להשתמש במוצר שלדעת המפקח טיבו ו/או מחירו ו/או איכותו 

, יהיה המפקח רשאי לקבוע את שוויו של המוצר מחירוןפחותים מהמוצר שצוין במפרט ו/או ב
שהקבלן עשה בו שימוש כאמור ולחייב את הקבלן בהפרש שבין ערך זה לבין הערך הקבוע 

בהר, כי אישור מוצר כשווה ערך, לא יתבצע בשלב הגשת ההצעות מו .מחירוןבמפרטים ו/או ב
   למכרז.

  
  

  חומרים פגומים ועבודה לקויה   02.04.08
  

יהיה רשאי המפקח להורות לקבלן להחליף תוך זמן מתאים שייקבע  ,במהלך ביצוע העבודה
את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות מאושרות או  ,ע"י המפקח

ם של ושהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות הריסה, פירוק וסילוק מהמק
עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של המפקח אינה ניתנת לערעור ועל 

  הקבלן לבצע את ההוראות ללא דיחוי.
  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים      02.04.09   

חומרים ומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של הקבלן לפני הרכבתם וכל חומר או   

מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד הקבלן מהאתר תוך שבוע. כמו כן יורחקו 

  מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

  

  אישורים חלקיים     02.04.10  

טעון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם במפורש  ,ביצוע כל שלב או חלק העבודות  

כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את הקבלן מאחריותו המלאה ובהתאם להסכם והדין 
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תיגרע . קבלת חלק מהעבודה ע"י המפקח לא האחריותלכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת 

  מאחריות הקבלן לטיב העבודה.

  מידות וסטיות אפשריות    02.04.11   

מודגש בזאת שמידות של עבודות שונות, מוצרים, אלמנטים מתוכננים וכד' כפי שהם ניתנים   

ות ובכל מקום אחר, הינן תיאורטיות ועל הקבלן לקחת מראש ובחשבון יו/או בתכנ מחירוןב

העבודות ו/או לספק את המוצרים על סמך מדידות את הסטיות האפשריות ולבצע את 

מדויקות שיעשה הוא עצמו ועל חשבונו בלבד. ביצוע הוראות סעיף זה הינו בתחום אחריותו 

הבלעדית של הקבלן, ולא תתקבל כל דרישה או טענה או הסתייגות מצד הקבלן בדבר עבודה 

התאמות במידות כאמור  לקויה שביצע או מוצר לקוי שסיפק ושלדעתו הינם תוצאה של אי

  לעיל.

  

  

  התקנות חדשות -03פרק 

  כללי   03.01

  מגוונות בהתאם מגוונים/דלתות  תריסים/במסגרת החוזה הנ"ל על הקבלן לייצר ולהתקין
  לצורך ולהזמנת הרשות. 

בהתאם   ,מכל סוג שהוא ,דלת נגללתתריס/הצעת הקבלן הינה עבור הספקה והתקנה של 
המפרטים את הדרישות הטכניות , ובכפוף  למפרטים המתאימים כפי שנקבעו ע"י המזמין

  .דלתות נגללות, דלתות חסינות אש, דלתות מתרוממות, תריסי סורגתריסים/המאפיינות 

  וכיוצ"ב  יםייונחההמחיר הינו סכום סופי וכולל את כל העבודות האביזרים, החלפים
 לשביעות רצונו של המזמין.  ,ינה של הדלתהדרושים לשם עבודתו התק

  ידביק המתקין מדבקה הנושאת את שם החברה, מס'   ,דלתתריס/כמו כן, בתום התקנת
 הטלפון להזמנת תיקון ותאריך סוף האחריות.

  
  אספקה והרכבה   03.02

מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא אם  ,כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות  

. המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, החסנה, מיקום, במפורשנאמר אחרת 

למצב פעולה תקין  ,התקנה, חבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת הפריט הנדון

  קבלני וכד'. צוע באופן מושלם, רווחיובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בב

 מרכיבי  לכל  ,עבור: גוונים, שילוב בין גוונים מחירוןלא תשולם תוספת מחיר מעבר למוצע ב

 מכרז/חוזה זה.

  דלת חדשהבהתקנת  עבודות בשעות חריגות  03.03

ידרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת למנוע יתכן ויי ,במסגרת הסכם זה  

מעבר לשעות משמרת אחת של פועלים ליום, או לעבוד בשעות הפרעות מבצעיות, כמו עבודה 

  נוספות, או בלילה, או בשבתות וחגים.

תכנו מקרים בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, בהתאם לדרישות יוכן י  

  המבצעיות/תפעוליות של הרשות.
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על  .מחירוןחידה בעל מחירי הי ,כל תשלום נוסףזכאי ללא יהיה הקבלן  ,עבור הגבלות אלה  

  בזמן מתן הצעתו. ,הקבלן לקחת סעיף זה בחשבון

  

  (לאחר ביצוע) AS MADEתוכניות  -תיק מתקן   40.03

  :  עותקים ספר המתקן יכלול שניהקבלן יערוך תיק עבודה ב  

   דלת.התריס/השרטוטי הרכבה ופירוט חלקים של רכיבי 

 לוחות החשמל והפיקוד. תוכנית מערכת החשמל כולל תוכניות  

 ,רשימת הספקים כתובתם ומספרי  רשימת החלקים והציוד של כל  מוצרי המדף הקטלוגים

  הטלפון.

 .הוראות תפעול והוראות לאחזקה תקופתית  

 רשום ונמדד. -דוח הפעלה שיכלול: שם  יצרן, מבצע, תאריך ושעת מסירה, זרמי מנוע 

 ם רשימת ספקים.עבור כל אביזרי הבטיחות יסופקו קטלוגים ע 

  + העתקים של תכניות שלאחר ביצוע של  2הקבלן יכין בגמר העבודה דיסק + אורגינל

 לפניהעבודות והמערכות, לרבות מתווה היסודות שבוצעו על ידו וימסור אותן למפקח 

  הקבלה הסופית של העבודה.

ל ידי מודד ינה חתומות עיהתכניות תהיינה באותו קנה מידה כמו התכניות המקוריות ותה  

 תוספת תשולם לאמוסמך ומהנדס הקבלן. מסירת התכניות היא תנאי לקבלת העבודה. 

  . על הקבלן לקחת סעיף זה בחשבון בזמן מתן הצעתו.תכניות עבור מחיר

בהוצאת רשות  "ותכנון ספרתי רש"ת"מפרט טכני למיפוי התכניות והדיסקים יוכנו עפ"י   

שדות התעופה/חטיבת תכנון ופיתוח עסקי. ניתן לעיין במסמך זה במשרדי רש"ת לאחר 

  תיאום מראש.

    

  הדרכה   03.05

 הקבלן יבצע הדרכה לתפעול נכון, איתור בעיות ותקלות. ,לפני מסירת העבודה  

 .ההדרכה תתבסס על ההנחיות בספר המתקן  

   אחריות   03.06

  ,חודשים. 12על כל חלקיו ומרכיביו הינה כוללת ומלאה לתקופה של אחריות הקבלן למתקן 

  ההפעלה הסדירה של המתקן. קבלת המתקן ללא כל הסתייגויות והאחריות תתחיל מיום 

כנדרש בהוראות  ,יבצע הקבלן כל הפעולות של האחזקה המונעת ,במשך תקופת האחריות

  האחזקה בספר המתקן. 

  חילוף במחסניו.הקבלן יחזיק מלאי מתאים לחלקי 

    ותדלתתריסים/כל האמור לעיל כלול במחיר ה. 
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   ת שבר מתוכננתאחזק– 04פרק 

  
  שעות עבודה   .04.01

  :שעות עבודה רגילות במסגרת חוזה/הסכם זה הןא.             

  בערב. 17:00בבוקר עד  7:00 -ה' מ- בימי א'                

  בצהריים. 14:00בבוקר עד  7:00 -בימי ו' וערבי חג מ                

  :שעות עבודה במועדים חריגים במסגרת חוזה/הסכם זה הןב.           

  שבתות, חגים, שעות שלא במסגרת השעות הרגילות של העבודה.               

  

  מתוכננת שבר תאחזק -שיפוצים    04.02 

  אשר המפקח מטעם המזמין יחליט כי ניתן לדחותן ולא  ,במתקןשונים תקלות וקלקולים

, מוגדרות כאחזקת שבר ולכלול אותן במסגרת עבודות שיפוץ במתקן לתקנן באופן דחוף

  מתוכננת.

 מטעם המפקח עם ביצועה מועד את ויתאם האמור יקוןתשיפוץ/הקבלן  יכין תכנית עבודה ל 

 .המזמין

  ח"דוצוות הקבלן חייב להודיע למזמין על הגעתו ועל עזיבתו את המתקן, להחתימו על 

  להישמע להוראותיו וכן לתאם עמו את כל הפעולות.  ),למפרט 'א – נספח( הביצוע

 שבוצע. שיפוץתוחלף המדבקה למדבקה חדשה עם תאריך מועד ה ,"להנ שיפוץלאחר ביצוע ה 

 שנקבעו  ,על פי תמחור שעות עבודה חלקי חילוף ,האת שבר מתוכננת תתמורה לאחזקה

 בהסכם ההתקשרות.

 

  פירוק זהיר של רכיבים    04.03

  ל"סילוק"  צויןלמעט אם  ,לא נאמר אחרת, כל פירוק יחשב כפירוק זהירהיה ו

  לגביהם לסילוק ייראו  שצויןבאתר. רכיבים  מנהלתנציג המפקח/מסרו ליורכיבי הפירוק י            

   המנהל רשאי לדרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם כפסולת.           

  שהוא מיועד לסילוק. צוין לגביו           

  

  

  דו"ח מצאי ואחריות הקבלן   04.04

  לפני תחילת העבודה ייערך ע"י , מנהלמפקח/הה החלטת י"עפבמידת הצורך

המיועד  המתקןהמנהל, בנוכחות נציג הקבלן, דו"ח מצאי מפורט של מצב המפקח/

(או חלק ממנו). בדו"ח יפורטו האלמנטים הפגומים שעליהם יוחלט לתקנם או  /תיקוןלשיפוץ

  להחליפם בחדשים.
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  צוע ודו"ח זה ישמש כמסמך יחיד, יהצדדים, יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחילת הב שני

  הקבלן בגין ביצוע עבודות התיקון או ההחלפה.לצורך התחשבנות עם 

 .המנהל בלבד רשאי להורות על תוספת עבודות למפורט בדו"ח הנ"ל במהלך העבודה  

 .המנהל לא יכיר בכל תביעה, כספית או אחרת, שתחרוג מהכלול בדו"ח המאושר  

  

  :בצוע אחזקת שבר מתוכננתח "דו  04.05 

  
 להלן.  05.02סעיף , בהתאם לאמור בהפרטיםכלול את יהא כאמור בסעיף ח "הדו      

  

  הזמנת העבודה   04.06      

שר תכלול ו הזמנת עבודה מרכזת לכמה עבודות, אנפרדת, א לכל עבודה תונפק "הזמנת עבודה"        

  את הפרטים הבאים:

 שם העבודה.  

 .אתר העבודה  

 יםמחיר.  

 צוע.יתקופת ב 

  הזמנת עבודה בנפרד.קבע ע"י המזמין עבור כל יתקופת הביצוע ת

  

  

  אחזקת שבר - 05פרק 

  קריאות לאחזקת שבר   05.01

  קריאות לביצוע תיקוני שבר יימסרו טלפונית מהמפקח לקבלן תוך הגדרת רמת           

  ידחיפות התיקון באחת משתי אפשרויות שיצוינו  להלן. רמת הדחיפות תיקבע ע"           

  המפקח בלבד.           

  רגילה בדחיפותקריאה לביצוע תיקון שבר א.      

  ממועד מסירת ,שעות 24 -יהיה לא יאוחר מ ,זמן התייצבות הקבלן לקריאה הנ"ל                

  ההודעה לקבלן בכל אזור שהוא.                

  (דחוף) חירום שבר תיקוןקריאה לביצוע ב.           

  לןזמן התייצבות הקב -חוזה/מכרז זה באזור "א" אשר במפה המצורפת למסמכי    

  שעות ממועד מסירת ההודעה. 4- יהיה לא יאוחר מ ,במתקן רש"ת הרלוונטי

 באזור "ב" אשר במפה המצורפת למסמכי חוזה/מכרז זה, זמן התייצבות הקבלן  

  ממועד מסירת  ,שעות 8 -יהיה לא יאוחר מ ,במתקן רש"ת הרלוונטי ,לקריאה הנ"ל

  ההודעה לקבלן.
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 זמן התייצבות הקבלן ,באזור "ג'" אשר במפה המצורפת למסמכי חוזה/מכרז זה  

  ממועד מסירת ,שעות 12-יהיה לא יאוחר מ ,במתקן רש"ת הרלוונטי ,לקריאה הנ"ל      

  ההודעה לקבלן.      

 קבע ע"פ האזורים המוזכרים לעיליי ,כל מתקן אחר שיתווסף.  

 שיקול דעתו הבלעדי.  פ"יוע מנהל קבע על פי קביעת יסיווג הדחיפות י 

   

  .)למפרט 'אבנספח מפורט צוע העבודה יח ב"דוגמא לדו(  צוע העבודה/הקריאותיח ב"דו   05.02

  ח את הפרטים הבאים:"הקבלן יפרט בדו ,צוע העבודהילאחר סיום  ב
  ע"פ חלוקה לאזורי משנה. המתקןמיקום  

  דלתהסוג.  

 תאריך קבלת הקריאה.    

 (תאריך ושעה). צוע העבודהיזמן ב  

 .מהות התקלה  

 פירוט התיקונים שבוצעו.  

  בגמר התיקון יחתים הקבלן את נציג היחידה המאשר את ביצוע התיקון.
  
  

  פיצוי מוסכם    05.03                 

  במסמך הלו"ז שנקבע  פ"י(ע בתקלות לטיפולעמידת הקבלן בלוח הזמנים להגעה  איבגין

  . כספי פיצוי יושת על הקבלן ,)זה

במהלך במידה ו ,להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן ,שומרת לעצמה את הזכות רש"ת 

  .כי לא עמד בלוח הזמנים ,הקבלן קיבל הודעה בכתב ,פעמים  שלוש

לשיקול דעתו הבלעדי והבלתי ניתן  , כאמור לעיל, בהתאםיושתו על הקבלןלהלן שיעורי הפיצוי ש  

  לערעור של המזמין:

מסירת     תמע בהגעה לאתר  העבודהש"ח לכל שעת איחור  100 -  איחור לקריאת שרות רגילה  

  .במצטבר למקרה יחיד₪  1000אך לא יעלה על  ,ההודעה לקבלן או לנציגיו

מסירת    תמע בהגעה לאתר  העבודהש"ח לכל שעת איחור  200 -   איחור לקריאת שרות חירום 

  .ש"ח במצטבר למקרה יחיד 2000אך לא יעלה על , ההודעה לקבלן או לנציגיו

משעת , קיימת הזכות הבלעדית להתיר חריגה מטעמו למפקח או למנהלעל אף האמור לעיל, 

ההתייצבות הקבועה בסעיף זה, באם יקבל מראש הסבר המניח את דעתו והסדיר את הפעילות 

הודעה בכתב וניתן בהמשובשת של המתקן עם מינהלת האתר בו הוא מותקן והסכמתו נרשמה 

  .להוכיחה
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  תמעקב ונוהלי תקשורת אדמיניסטרטיבי - 06פרק 

  

  משרד הקבלן וכוננות  06.01

להיות בעל משרד בו  ,מתחייב הקבלן באופן קבוע ,לצורך ביצוע השרות, כמוגדר בחוזה  

ובימי ו'  17:00עד  07:00בין השעות  ה' –בימים א'  מותקן מכשיר טלפון + פקס אשר יאויש

כאמצעי קשר  + זימונית רושמת סלולארי לפוןטוכן  14:00עד  07:00וערבי חג בין השעות 

   .כולל שבתות וחגים שעות 24-רציף ל

  אחזקהיומן    06.02 

  כדוגמת גיליוןממוחשב  אחזקההקבלן יפתח יומן EXCEL ובו  ,'ב בנספחשפורמט ה פ"יע

  לקבלן ע"י המזמין/ים.הקריאות בדבר תקלות שנמסרו  רשמו כל יי

  זמן קבלת הקריאה, זמן הביצוע,  מיקומם דלתתריס/ההיומן יכלול פרטים מזהים של ,

  אפיון התקלה שדווחה וכל  פרט רלוונטי נוסף כמפורט בהמשך.

 דו"ח אקסל כדוגמת בפורמט  ,למזמין את יומן הפעילות הנ"ל הקבלןימסור  ,אחת לרבעון

  .ומיקומן של התפלגות התקלותמפורט שר ניתוח סטטיסטי כך שיתאפ ,באופן שינחה המזמין

  קבלת קריאות     06.03

  וימי ו' וערבי חג  17:00עד  7:00ה' בין השעות -בימים א' לקבלת קריאות יהיה זמיןהקבלן

   .14:00עד  7:00בין השעות 

 לפיכך .בשאר שעות היממה, בשבתות ובחגים, יהיה כונן מיוחד לקבלת קריאות דחופות, 

 ולתיקון קריאות לקבלת וחגים שבתות כולל ביממה שעות 24 כונן להעמיד מתחייבת החברה

  .תקלות

 מהם אחד סלולרייכלול לפחות שני מספרי טלפון  הכונן .  

 תלווה במשלוח פקס מאת המזמין לאיש הקשר ובו פירוט של  ,כל פניה בשעות הפעילות שלו

ר, יום ותאריך, שעת הקריאה, סוג פרטי התקלה (מספר סידורי לקריאה, שם איש הקש

קבלן ). הפקס הנ"ל יהיה טופס סטנדרטי שיוכן על ידי הוכיו"ב, מהות התקלה תריס/דלתה

 זוכה. ה

 ימים ממועד תחילת העבודה.  3תוך  ,שיוגש לאישור המזמין ,יכין דוגמא לטופס כנ"ל קבלן ה

 אקסל.כדוגמת גיליון כל קריאה תישא מספר סידורי ותתועד בדו"ח 

  בכל שעה משעות  ,מהמזמין או בפקס /ןטלפובשירות לפי קריאה יחשב כשירות עקב הודעה

היממה ובמשך כל ימות השנה.  עבודות התיקונים יבוצעו בכל שעה שתידרש משעות היממה 

  . (למעט יום כיפור) כולל שבתות וחגים ,ובמשך כל ימות השנה
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  יומן      06.04

שנמסרו  ,כל הקריאות בדבר תקלות ,רשמו וינוהלו בצורה ממוחשבתיי ,במוקד קבלת הקריאות
  היומן יכלול את הפרטים הבאים: לקבלן ע"י המזמין.

  

 ווח על התקלה.ישם נציג היח' שד  

 .(תאריך ושעה) זמן קבלת הקריאה  

 .אזור המשנה הרלוונטי  

 המתקןמיקום האתר ו.  

  המתקןסוג.  

 פיון התקלה שדווחה.א  

 (תאריך ושעה).צוע העבודה יזמן ב  

  .למפרט המצ"ב ב'ליומן האחזקה מפורט בנספח  הדוגמ 
  

  אופני מדידה  - 07פרק 

   

  ואחזקה מונעת אופני מדידה ותשלום עבור קריאות שבר   07.01         

שעות עבודה   ,נסיעותהת והוצא אתו כללי ,כל הפעולות עבור קריאות שבר ואחזקה המונעת
  לפי חוזה ההתקשרות. ,ומחירון    חלפים

  
  אופני מדידה ותשלום עבור התקנת דלתות חדשות   07.01. 01 

  
 ,2'ג המיוחד המפרטהנגזרת מתמחור   ,ת עבודהועפ"י הזמניחויבו  ,ת דלתות חדשותוהתקנ

  דלתות נגללות ומתרוממות ובהתאם לחוזה ההתקשרות. המאפיין ייצור והרכבת 

  םאופני מדידה מיוחדי     07.02    

דרישות  עקבי השטח ו/או יתנא עקב ויידרש ,דלתות חדשותהתקנת ביצוע של ובמהלך  היה
 ,במחירון מתומחרים אינםשו פורטו לא אשר שירותים ביצוע ,מיוחדות ונוספות של הרשות

בקשר עם  יהיו"ל, הנ עבודות הנוספותשה ובלבד(, למכרז כספית הצעה הוגשה לא ושעבורן
כמשמעה  ,כנ"ל המוזכרת בסעיף ב' כדלהלןעבודה  ינוידה  ,נשוא העבודה הנדרשת ,דלתהתקנת ה

  , תהא בהתאם למפורט  להלן: לקבלן תשולםאזי, התמורה אשר   ,)במסמכי המכרז
  

מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי  ,עבודות אלו ביצועכי  ,א. יצוין

  עבודות חריגות על דעת עצמו.  לבצע 

 ,האחריות לניהול העבודה וכל יתר הדברים להם  תיקבע על ידי המפקח, אולם  שיטת העבודהב. 

יוחד להן סעיף  אבלעדי. מחירי עבודות חריגות של פןכקבלן באואחראי הקבלן במסגרת אחריותו 

 ,מחירוןעדר עבודות דומות ביבה .מחירוןייקבעו עפ"י מחירי עבודות דומות המופיעים ב מחירון,ב

  :כדלהלן ועפ"י סדר העדיפויות אופניםלושה ייקבעו המחירים בש

 מאגר מחירי שיפוצים, תחזוקה ובניה בהיקפים  קטנים. ("דקל שיפוצים") –"דקל"  לפי   1

 .הבניה לענף מחירים מאגר –" דקל" לפי   2
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 אותה בהקשר עבודות/חומרים שתרכי חשבוניות הגשת, אישור ולאחר מחירים ניתוח לפי   3

  .עבודה

 לפני ,עבודה קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכתב לגבי אותה    

   עבודה.  תחילת 

         

  "דקל שיפוצים"    07.02.01   

  ובהנחה/תוספת, מקדמים ללאבמהדורתה האחרונה  ,המחירים יהיו לפי חוברת "דקל שיפוצים"                            

  כללית  התקפה במסגרת מכרז/חוזה זה.  

  

  "דקל" מאגר מחירים לענף הבניה    07.02.02                           

    "דקל" מאגר חרו הסעיפים לפי חוברת במידה ואין בחוברת "דקל שיפוצים" את הסעיפים, יתומ  

   .מקדמים ללאמחירים לענף הבניה, בהתאם למחירים המופיעים במהדורה האחרונה 

    

  ניתוח מחירים    07.02.03                     

  חעל בסיס מחיר העבודה וחומרים. הניתויהיה  ,לביצוע העבודה בשלמותה יםניתוח מחיר 

  לאותה העבודה.ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישור המפקח, ייקבע מחיר סופי  

  עבודה. קבע יהיה סופי ועל פיו תשולם התמורה עבור אותהיהמחיר שי 

  

  

  תיק מתקן אחריות ואחזקה-08פרק 
 

   תיק מתקן 08.1

  ספר המתקן יכלול:   .בארבעה עותקיםהקבלן יערוך תיק עבודה, 

 .שרטוטי הרכבה ופירוט חלקים של רכיבי  הדלת  

 לוחות החשמל והפיקוד. תוכנית מערכת החשמל כולל תוכניות 

  רשימת החלקים והציוד של כל  מוצרי המדף הקטלוגים, רשימת הספקים כתובתם ומספרי

  הטלפון.

 .הוראות תפעול והוראות לאחזקה תקופתית  

 רשום ונמדד. -ח הפעלה שיכלול: שם  יצרן, מבצע, תאריך ושעת מסירה, זרמי מנוע"דו  

  עם רשימת ספקים.עבור כל אביזרי הבטיחות יסופקו קטלוגים 

  מסרו על גבי  תקליטור. יהחומר הנ"ל יהיה מודפס והשרטוטים יהיו ממוחשבים וי
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  הדרכה  08.2

 הקבלן יבצע הדרכה לתפעול נכון, איתור בעיות ותקלות. ,לפני מסירת העבודה  

 .ההדרכה תתבסס על ההנחיות בספר המתקן  

  הדלתכל האמור לעיל כלול במחיר.  

 אחריות  08.3

 חודשים. 12לתקופה של  ,הינה כוללת ומלאה ,אחריות הקבלן למתקן, על כל חלקיו ומרכיביו  

 וקבלתו ללא כל הסתייגויות האחריות תתחיל מיום ההפעלה הסדירה של המתקן . 

כנדרש בהוראות  ,יבצע הקבלן כל הפעולות של האחזקה המונעת ,במשך תקופת האחריות

 האחזקה בספר המתקן. 

  למשך שבע שנים לפחותמלאי מתאים לחלקי חילוף במחסניוהקבלן יחזיק ,.  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  נתב"ג ובמתקני רש"ת השוניםבהתקשרות לדלתות נגללות ומתרוממות 

  

20

  2 -מסמך  ג' 
  

   תיקוניםמפרט מיוחד לבצוע  
  

  בדיקה לתריסי אש תקון/הוראות      
  :יםכולל דיקהבתיקון/ה

 .(הדמיה) בדיקת יכולת נפילת התריס וסגירתו בזמן שריפה  

 .מתיחת הקפיצים ואיזון התריס  

 .בדיקת נתיכים תרמיים בתריס  

 .בדיקה חזותית של התריס  

 .בדיקת מערכות חשמל ופיקוד  

  לדלתות מתרוממות  יקון/בדיקההוראות ת   
  : כולל תיקוןה

 .גירוז קפיצים, שימון מיסבים, שימון צירים  

  .מתיחת קפיצים ואיזון משקל הדלת  

  התוף ושלמות תופי בקורת קפיצים של כבלי ההרמה ובמיוחד שלמות הכבלים באזור
  הכבל.

  .חיזוק תפסנית הבסיס אל הפנל התחתון ויציבות המסילות  

  ביקורת חזותית של הדלת, כוללת אבחון פגיעות מכאניות וחיכוך של חלקי הדלת
  במסילות. 

  למנוע  תיקון/בדיקההוראות  

  .וודא שאזור הדלת נשמר נקי . הסר כל מכשול שיכול למנוע מהדלת לנוע בחופשיות 

 .בדוק אם יש חופש יתר בשרשרת. אם יש צורך, ווסת את השרשרת 

 .ווסת את מפסקי סוף הטווח אם יש צורך בכך 

 .(!אל תשמן) ווסת את המצמד והמעצור אם יש צורך 

 .שמן את השרשרת, מסיבים וציר טווח 

 .וודא שהמנוע, סליל חשמלי והמפעיל, עובדים בצורה חלקה ושקטה 

 ברגים.וודא הידוק של המהדקים וה 

 .וודא שהמפעיל מאובטח כראוי 

 .בדוק את הניתוק הידני 

  וודא שנשמר ניקיון בתוך קופסת  הבקרה ושחיבורי חוטי הארקה וחיבורי המתח לא
  מראים סימני חלודה.

 .וודא הידוק כל בורגי פסי החיבורים החשמליים 

 .וודא שצריכת הזרם של המפעיל מתאימה למידע על לוחיות הזיהוי  
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  3 - מסמך  ג' 
  

  מיוחד לייצור והתקנת דלתות נגללות חשמליות  מפרט
  
 מפרט טכני לדלת שירות נגללת בהפעלה חשמלית  

  
  מסך הדלת  

  הדלת עשויה משלבי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור בגוון לבן המוכלים זה בתוך זה
  מ"מ מעורגל בקור. 0.8ויוצרים מסך חלק. עובי הפח 

 כל שלב שני, מחובר מוביל מאוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות. בצידי 

  זוויתני פלדה לחיזוק והקשחה נוספת, אליהם מחובר מוביל  –בתחתית המסך
  אלומיניום, שבתוכו נמצא אטם, שתפקידו למנוע מעבר גשם ורוחות מתחת לדלת.

 .יותקן ארגז פח לכיסוי תוף הגלילה כולו  

  מנגנון ההרמה 

 ל על גליל מצינור פלדה עבה דופן, המותאם לרוחב הדלת ולמשקל המסך.התריס נגל 

  ,מערכת ההרמה תהא בנויה על קפיצי פיתול, המחושבים לאזן את משקל הדלת כך
  שההרמה וההורדה מבוצעות בקלות בפעולה ידנית.

  מפלדה עם חיזוקים, מחוברות לקיר באמצעות עוגנים מיוחדים  –תפסניות עליונות
  בריתוך למסגרת פלדה.לבטון או 

  מובילי מסך 

  עשויים מפלדה מגולוונת עבת דופן בצורת האות "פ", שיבטיחו פעולה שקטה וחלקה
וכן אטימה טובה לאווירה חיצונית. החלק העליון פתוח כמשפך ע"מ להבטיח פעולה 

  חלקה וקלה של הדלת.

 " על המסילות.עם כיפת מגן מרותכת להגנה  3יותקנו שני עמודי מגן מצינור פלדה 

  מנעולי רוח (ווי סערה)  

  מ"מ,  250לדלת יסופקו ויותקנו מנעולי רוח במידות התואמות את המסילה באורך
  אשר יבטיחו את מניעת קריעת המסך בעת רוח חזקה.

  מפרט טכני להפעלה חשמלית  

 בהספק הנדרש למידות הדלת, מעצור יהיחידה מורכבת ממנוע גיר חשמלי תלת פאז ,
למניעת פתיחת הדלת מבחוץ, קופסת הפעלה חשמלית הממוקמת על הקיר   אוטומטי

 עם כפתורי הפעלה, למעלה למטה ועצירה.

  למניעת הורדת הדלת על גוף  פוטואלקטריותהדלת תהיה מאובטחת באמצעות עיניים
  זר.

  הפעלה ידנית 

  1:3תתאפשר הפעלה ידנית של הדלת באמצעות שרשרת הפעלה עם תמסורת.  

 פעלה היא אינסופית ומגיעה לגובה ההפעלה. השרשרת תהיה מעוגנת אל שרשרת הה
 המשקוף.
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  באחריות המזמין 

 .להכין את הפתח בשלמותו  

  חיבור סופי ללוח החשמל הראשי, חיווט וצנרת חשמל ללוח הראשי הזנה ופיקוד וכן
  מפסק פאקט בסמוך להפעלה החשמלית.

 למת לשנה.המחיר כולל הובלה, התקנה ואחריות כוללת ומוש 

  
  מפרט טכני לדלת מסך רשת  נגללת בהפעלה חשמלית 

  
  מסך הדלת   

  מ"מ לרוחב המסך, הקשורים ביניהם ע"י לוחות  7המסך עשוי מוטות פלדה בקוטר
  מ"מ.  1.5פלדה מגולוונות בעובי 

 .מוטות הפלדה מכוסים ע"י צינור אלומיניום  

  ומחוזק ע"י פרופיל תחתון המסך מעוגן בצדדים למסילות למניעת אפשרות שליפה
בצידי הפרופיל מחוברים  .המונעת שליפת מהמסילות ,לחיזוק ולהקשחה נוספת

  מובילי אוקולון לצורך החלקה בתוך המסילות.

 .יותקן ארגז פח לכיסוי תוף הגלילה 

  מנגנון ההרמה  

 כך  ,לאזן את משקל הדלת ,מערכת ההרמה בנויה על קפיצי פיתול המחושבים
  שההרמה וההורדה מבוצעות בקלות.

  הציר העליון עשוי מצינור פלדה  ועליו תופים וקפיצי פיתול המהווים את מערכת
  ההרמה של הדלת.

  מפלדה עם חיזוקים, מחוברות לקיר באמצעות עוגנים מיוחדים  –תפסניות עליונות
  לבטון או בריתוך למסגרת פלדה.

  מובילי מסך 

  עשויים פלדה.מובילי הדלת מגולוונים  

 ע"מ להבטיח פעולה חלקה וקלה של הדלת ,החלק העליון פתוח כמשפך.    

 " עם כיפת מגן מרותכת להגנה על המסילות. 3יותקנו שני עמודי מגן מצינור פלדה  

  מפרט טכני להפעלה חשמלית   

 בהספק הנדרש למידות הדלת, מעצור  יהיחידה מורכבת ממנוע גיר חשמלי תלת פאז
אוטומטי למניעת פתיחת הדלת מבחוץ, קופסת הפעלה חשמלית הממוקמת על הקיר  

 עם כפתורי הפעלה, למעלה למטה ועצירה.

  למניעת הורדת הדלת על גוף  פוטואלקטריותהדלת תהיה מאובטחת באמצעות עיניים
 זר.

  הפעלה ידנית  

 1:3צעות שרשרת הפעלה עם תמסורת תתאפשר הפעלה ידנית של הדלת באמ.  

  שרשרת ההפעלה היא אינסופית ומגיעה לגובה ההפעלה. השרשרת תהיה מעוגנת אל
  המשקוף.
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  באחריות המזמין 

 .להכין את הפתח בשלמותו  

  להזנה ולפיקוד וכן מפסק פאקט בסמוך  –חיבור סופי ללוח החשמל, צנרת חשמל
  להפעלה החשמלית.

  
  

 מפרט טכני לדלת פנלים מתרוממת בהפעלה חשמלית 
  

  מסך הדלת 
  

  מ"מ. 600הפנלים  עשויים מפח פלדה מגולוון וצבוע בתנור בגוון לבן, רוחב הפנל  

  כיפופי  2- כיפופים קלים ו 6כיפופים עמוקים,  2מ"מ מעורגל בקור עם  0.8הפח בעובי
מ"מ . לחיזוק הפנל מחוברים אליו פרופילים מיוחדים עליהם מחוברים  50שפה בעובי 

 הצירים. 

  זוויתני פלדה לחיזוק והקשחה נוספת, אליהם מחובר מוביל  –בתחתית המסך
  פקידו למנוע מעבר גשם ורוחות מתחת לדלת.אלומיניום שבתוכו נמצא אטם, שת

  מנגנון ההרמה 

 הדלת מתרוממת באופן ידני ובקלות ע"י מערכת קפיצי פיתול מיוחדים, המיועדים ל–
תופי כבל, המותאמים  2מחזורים, הנמצאים על הציר העליון. בקצה הציר  100,000

  לאופן הרמת הדלת. 

 חוטי פלדה מגולוונים עם מקדם  7*19במבנה של  כבלי ההרמה באיכות תעופתית
  .1:6לפחות  -בטיחות גבוה 

  מפלדה עם חיזוקים, מחוברות לקיר באמצעות עוגנים מיוחדים –תפסניות עליונות
  לבטון או בריתוך למסגרת פלדה.

  מובילי מסך 

 " מ"מ. 3עשויה פח פלדה מגולוון מעורגל בקור. עובי הפח  3המסילה ברוחב  

 תקנת בזווית למשקוף ע"מ להבטיח אטימה טובה בעת הסגירה.המסילה מו  

  חיבור המסילה למשקוף יהיה באמצעות זווית הפוכה מגולוונת ותפסניות ממוספרות
  מדורגות. 

 כדורים. כל החלקים  10עם  תבתוך המסילה ינועו גלילים ממיסבים באיכות תעשייתי
 עבור המיסב יהיו מגולוונים לפני הייצור.

  י להפעלה חשמלית מפרט טכנ 
  

  היחידה מורכבת ממנוע גיר חשמלי, בהספק הנדרש למידות הדלת, מעצור אוטומטי
למניעת פתיחת הדלת מבחוץ, קופסת הפעלה חשמלית הממוקמת על הקיר  עם 

 כפתורי הפעלה, למעלה למטה ועצירה.

  למניעת הורדת הדלת על גוף  פוטואלקטריותהדלת תהיה מאובטחת באמצעות עיניים
 זר.
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  הפעלה ידנית 

  .תתאפשר הפעלה ידנית של הדלת באמצעות שרשרת הפעלה  

  באחריות המזמין

 .להכין את הפתח בשלמותו  

  להזנה ולפיקוד וכן מפסק פאקט בסמוך  –חיבור סופי ללוח החשמל, צנרת חשמל
  להפעלה החשמלית.

  
  
 פרט טכני לתריס גלילה חסין אש הפעלה חשמלית מ
  

  דרישות תכנון:

  עמידות אש: שעתיים.

  הבטחת איכות:

  .וזכרות במפרט הבין משרדיבדרישות המיש לעמוד 

  דלתות עמידות אש:

 עבור עמידות האש שנקבעה, NFPA 80מערכת דלת אש מותקנת תהיה על פי דרישות 

לסוג פתח הדלת המתאים לעמידות אש המתוארת בתכניות.  3לבטיחות מספר  ULותקן 

כל דלת, לוח ומשקוף שנבדקו יהיו רשומים ומסומנים על ידי גוף בוחן עצמאי המקובל על 

  .FACTORY MUTUALדעת רשויות כיבוי אש ו/או מאושרים ורשומים על ידי 

  חומרים:

  בנוסף לנאמר לעיל:

חיזוקי פרזול  חומר בולע רעש. .UL-ו FMחלק פנימי: חומר החלק הפנימי מאושר על ידי 

NFPA 80.  

  מסך הדלת 

המסך עשוי משלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור. השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים 
  מסך אטום.

 U.Lהישראלי או מעבדות    מאושר ע"י מעבדות מכון התקנים ,תריס הגלילה חסין אש
  עמידות באש מינימום שלוש שעות.  F.Mוחברות הביטוח 

בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה, העשויות מיציקת פלדה והן מחליקות בתוך מובילי 
  המסך. 

  בתחתית המסך זווית פלדה ובתוכו אטם גומי מאושר, לאטימת הרצפה.
  מנגנון ההרמה  
  

  י פיתול. המסך נגלל על צינור פלדה אופקי דרוך על קפיצ
  התריס מופעל ידנית ע"י מנגנון הפעלת שרשרת או ע"י הפעלה חשמלית.
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תפסניות הציר העליון עשויות מפלדה עבת דופן, בהתאם לגודל הדלת ובהן מותקנים מסבים 
  מתאימים.

מ"מ, בחלק הפנימי שלו נמצא עלה גומי  6מעל התוף מגן פח גלילי, עשוי מפח מגולוון בעובי 
  מעבר אש. מאושר, המונע 

  
  מובילי מסך

  זוויתני פלדה עבי  דופן, היוצרים מסילה מרוחקת מהקיר. 3-מובילי המסך עשויים מ

 .מובילי הדלת מגולוונים עשויים פלדה  

   .החלק העליון פתוח כמשפך ע"מ להבטיח פעולה חלקה וקלה של הדלת  

 " המסילות. עם כיפת מגן מרותכת להגנה על 3יותקנו שני עמודי מגן מצינור פלדה  

  שיטת הפעולה 
  התריס חסין אש יורד אוטומטית בעת שריפה.

קפיצי הפיתול דרוכים וקשורים לשרשרת המעוגנת  לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך 
  מעלות צלזיוס. 70תרמי, הניתך בטמפרטורה  

  משחררת חלק מפעולות הקפיץ והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח. תההינתקו
  

  חשמלית הפעלה 

 בהספק הנדרש למידות הדלת, מעצור יהיחידה מורכבת ממנוע גיר חשמלי תלת פאז ,
אוטומטי למניעת פתיחת הדלת מבחוץ, קופסת הפעלה חשמלית הממוקמת על הקיר  

 עם כפתורי הפעלה, למעלה, למטה ועצירה מאובטחת עם מפתח.

  רדת הדלת על גוף למניעת הו פוטואלקטריותהדלת תהיה מאובטחת באמצעות עיניים
  זר.

  הפעלה ידנית

  1:3תתאפשר הפעלה ידנית של הדלת באמצעות שרשרת הפעלה עם תמסורת.  

  שרשרת ההפעלה היא אינסופית ומגיעה לגובה ההפעלה. השרשרת תהיה מעוגנת אל
  המשקוף.

  באחריות המזמין

 .להכין את הפתח בשלמותו  

  ד וכן מפסק פאקט בסמוך להזנה ולפיקו –חיבור סופי ללוח החשמל, צנרת חשמל
  להפעלה החשמלית.
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 מפרט טכני כללי  למנוע חשמלי לכל סוגי הדלתות 

  המנוע החשמלי  מסוג ציר מרים המשמש לעבודה כבדה מתוכן  להרמה גבוהה של

 דלתות תעשייתיות ודלתות מסחריות המונעות על ציר הנעה.

  ,המנוע  בעל יכולת לעמוד בעומס מתמשך בעל מומנט הנעה גבוה, מנוע חסין נזילות

 ). A(טוב יותר מסוג  Bסטנדרט בידוד מסוג 

  .ניתן להסיר את המנוע בקלות למטרות תיקון או החלפה 

   עומסי יתר פנימיים למנוע גורמים לניתוק הכוח או הפיקוד למנוע אם הוא מתחיל

ומסי היתר מאותחלים אוטומטית אך המנוע לא יתחיל פעולה להתחמם יותר מידי. ע

 מחדש באופן אוטומטי.

  .היחידה תורכב בשלמותה כאשר המנוע מחווט ללוח הבקרה 

  לוח בקרה אמין, מחווט מראש במפעל  מכיל  בקרה לתפקוד תעשייתי הבנויה לסביבה

 קשה. הלוח כולל:

o  מחבר היפוך מגנטי מסוגIEC כאנית וחשמלית על מנת בעל נעילה פנימית מ

 למנוע הפעלה בו זמנית של סליל ההנעה ומניעת שריפה.

o  וולט זרם חילופין. בקרה אשר מורכבת לגמרי ומחווטת.  24שנאי: מעגל בקרה

כל חומרי החשמל המסופקים המיועדים לשימוש פנימי או חיצוני  בעלי תן 

 תקן.

  במקרה של נפילת מתח, המנוע מפעיל מצויד בשרשרת ידנית  –הפעלה ידנית בחירום

או ארכובה ליציאת חירום במאמץ מינימאלי. נעילה חשמלית לבטיחות מונעת הפעלה 

 חשמלית של המנוע בעת שימוש בשרשרת הידנית.

  מעצור מסוג דיסק חיובי  המופעל ע"י סליל חשמלי וסוליית מעצור  מספק פעולת

 ידית ומונע גלישה של הדלת לאחר ניתוק החשמל.עצירה חלקה בטוחה ומי

  מכלול מפסקי סוף טווח: אמין, קל לכוונון מנגנון בקרה טעון קפיץ שולט על טווחי

תזוזת הדלת. המכלול יכיל ארבע מפסקים המאפשרים שליטה על מתקנים חיצוניים 

 כגון אורות, פעמונים, תנורים, מסועים וכו'.

 ימינית או שמאלית עם מתלה אנכי או אופקי. מתלה רב תכליתי מאפשר הפעלה  
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  'א – נספח
  
  צוע העבודה/ הקריאותיח ב"דו

  :קריאה פ"יתיקונים שבוצעו ע  .א
  

      מס' יומן האחזקה           היחידה המזמינה:

        :מתקןמספר               סוג המתקן  

  אתר ____________________  מיקום באתר ____________

  _________________תאריך קבלת הקריאה:  .1

  צוע העבודה: ____________________יזמן ב  .2

  מהות התקלה:  ______________________  .3

פירוט התיקונים שבוצעו כולל חומרים וחלקים שהוחלפו/ הותקנו:   .4
_______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 שם המבצעי/ים: ___________________________ .5
  
  
  

  :אישור לקיחת יחידת המנוע לטיפול חיצוני ( בית מלאכה)  .ב

כי לקחתי את יחידת  ,מאשר בזאת,(הקבלן הזוכה),       נציג   ,אני הח"מ
כמו כן,  מאחר שלא ניתן לבצע את התיקונים במקום. ,ית מלאכתי)בהמנוע לטיפול חיצוני (

כמתואר בפינה שמאלית תחתונה  ,היחידה וקיבלתי אישוראת כי עדכנתי  ,הנני מצהיר בזאת
  של טופס זה.

  תאריך לקיחת יחידת המנוע: ________________

  

  חתימת המבצע/ים: __________________________
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  ב' –נספח 
  
  

  טיפוליםיומן 

          מס' דף ביומן האחזקה:

  

  
זמן בצוע   הערות

  העבודה
(תאריך 

  ושעה)

אפיון 
התקלה 
 שדווחה

סוג 
  המתקן 

זמן קבלת 
  הקריאה
(תאריך 

  ושעה)

מזמין 
  הקריאה

  

  אתר
מיקום 
ושם 

 מתקןה
  

ס' מ

  סידורי

  

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  

  

  

  מנהל העבודה: ____________ שם פרטי ושם משפחה של

        ______________ :המבצע חתימת

  תאריך: ___________________
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  )'א קטגוריה(מחירון תיקוני דלתות גלילה ודלתות מתרוממות 
  

  מחירון לחלקי חילוף - 01פרק 
  

 מערכת הרמה 1.1
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בש"חמחיר   יחידה  שם הפריט
 RL 400-8 1  220תוף 

 RL 400-12 1 220תוף 
 250 1  5250-18תוף 
 770 1  800-32תוף 
 220 1  5250-54תוף 

 290 1  5750-120תוף 
 875 1  6375-164תוף 

 HL 800-120  1 890תוף 
 470 1  850-11תוף 
 640 1  1100-18תוף 

 1,660 קומפ'   קפיץ פיתול לדלת מתרוממת
 75 מ"א  מ"מ 3כבל 
 90 מ"אמ"מ 4כבל 
 95 מ"אמ"מ 5כבל 
 105 מ"אמ"מ 6כבל 

 10 1מ"מ 3נעלי כבל 
 10 1מ"מ 4נעלי כבל 
 10 1מ"מ 5נעלי כבל 
 10 1מ"מ 6נעלי כבל 

 35 1  שאקל לכבל
 30 1  קליפים לכבל

 140 1  3 3/8תפסנית  קפיץ  
 150 1  כבד 3 3/8תפסנית  קפיץ  

 150 41 3/8תפסנית  קפיץ  
 180 51תפסנית  קפיץ  " 
 300 61תפסנית  קפיץ  "

 USA 1 145תפסנית קפיץ 
 130 1  3 3/8תפסנית תוף  
 135 1  4 3/8תפסנית תוף  

 140 1  5תפסנית תוף  "
 150 1  6תפסנית תוף  "
 150  1  2"-ל 3תפסנית בסיס מס' 
 160  1  3"-ל 3תפסנית בסיס מס' 

לתריס +קפיץ פנימי  6ציר מרכזי "
  אש

1  4,350 

 200  מ"א  ציר מלא עם חריץ לשגם
 125  מ"א  ציר חלול
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   מסילות   1.2
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אביזרים 1.3

  מחיר בש"ח  יחידה  שם הפריט
 125 מ"א  מ"מ 2עובי  2מסילה אנכית "

 145 מ"א  3מסילה אנכית "
 225 מ"א R-12 "2רדיוס 

 250 מ"א R-15 "2רדיוס 
 240 מ"א  15רדיוס " 3מסילה אופקית  "

 50 מ"א  2זווית אנכית הפוכה "
 70 מ"א3זווית אנכית הפוכה "

 70 מ"א2זווית אופקית הפוכה "
 90 מ"א3זווית אופקית הפוכה "

 30 1  4מחבר מס'  
 30 51מחבר מס'  
 30 61מחבר מס'  
 30 71מחבר מס'  
 30 81מחבר מס'  
 30 91מחבר מס'  
 30 101מחבר מס'  
 30 121מחבר מס'  

 30 1  8מחבר כפול  מס'  
 30 101מחבר כפול  מס'  
 30 121מחבר כפול  מס'  

 100 1  קנה ארוך 3גליל "

 HD 1 90 2גליל ניילון "

 HD  1 120 3גליל ניילון "

  מחיר בש"ח  יחידה  שם הפריט
 1,580  קומפ'   צנרת הגנה לפנל תחתון

 340 1  עמוד ביטחון
 20 1  1זווית מס' 

 765  1  תפסנית ביטחון
 65  מ"א  זווית מחוררת
 50 1  רגלית פנימית
 70 1  רגלית חיצונית

 125 1  פגושי בלימה עלה קפיצי
 225 1  פגושי דריכה קפיציים
 270 1  פגושי  דריכה ארוכים

 80 מ"א  אפוראטם גומי 
 110 מ"א  אטם גומי שחור

 145 1  קופלונג

 P 1 50תפסנית 

 LHR 1 60תפסנית עליונה 
 100 1  תפסנית עליונה מתכוונת

 60 1  דק צר 1ציר מס' 
 60 1  דק רחב 1ציר מס' 

 70 1  עבה 1ציר מס' 
 70 1עבה 2ציר מס' 
 70 1עבה 3ציר מס' 
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  חשמל ואביזרי הינע 1.4
  

  מחיר בש"ח  יחידה  שם הפריט
 1,800 1  לוח בקרה חד פאזי
 2,970 1  לוח בקרה תלת פאזי
 290 1  קופסת לחצנים

 590 1  מפסק לחצנים עם מפתח
 590 1  ממסר  קונטקטור

 1,100  1 פאזיסולונואיד חשמלי חד או תלת 
 300 1  מפסק פקט

 1,120 1  עין אלקטרונית  דו צדדית
 1,300 1  פיוז לדלת אש תרמי

 600 1  משדר למנוע
 150 1  מפסק פנאומטי לפס רגיש
 110 מ"א  כבל לפס רגיש פנאומטי

 100 מ"א  צינור גומי לפס רגיש פנאומטי

 T 1  470זרוע למנוע 

 T 1  500מוביל לזרוע מנוע

 90  מ"א  Tשרשרת למנוע 

 290L  1 100רצועת מנוע 
 100 1  601445רצועת מנוע 

 300 1  שרשרת להפעלת שרשרת
 200 1  גלגל שיניים חיצוני לנגללת

 200 1  למנוע 12גג"ש 
 300 1  לנגללת 72גג"ש 

 110 1  שרשרת לגג"ש נגללת
 110 1  תפסנית לנגללת
 4,000 1  מיסב נגד נפילה

  
  ואביזרי מסכיםמסכים  1.5

  
  מחיר בש"ח  יחידה  שם הפריט

 110 מ"א  2 1/4אומגה  
 120 מ"א  3אומגה "

 30  1  14מחבר כפול מס' 

 520  מ"א  21   " 24פנל  "
 1130  18פוסט צידי לפנל "
 211140פוסט צידי לפנל "

 70 1עבה 4ציר מס' 
 80 1עבה 5ציר מס' 
 80 1עבה 6ציר מס' 
 80 1עבה 7ציר מס' 
 90 1עבה 8ציר מס' 
 90 1  עבה 9ציר מס' 
 90 1  עבה 10ציר מס' 

 110 1  לכבל 1תפסנית בסיס מס' 
 125 1  לכבל 2תפסנית בסיס מס' 

 225 מ"א מברשת אטימה כולל פרופיל מתאם
 80 1  בריח קפיצי

 70 1  קנה קצר 2גליל "
 80 1  קנה ארוך 2גליל  "

 115  1  מפתחות 2-סט  מנעול ו
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 241150פוסט צידי לפנל "
 181130פוסט אמצעי לפנל "
 211140פוסט אמצעי לפנל "
 241150פוסט אמצעי לפנל "

 200  מ"א  פרופיל מסילה לנגללת
 50  1  נועל קצה לנגללת

 165  מ"ר RALצבע בתנור בגוון 
   

  
  

  מנועים  1.6
  

שם הפריט 
  והיצרן

  סוג הנעה
  

סוג 
  דלתות

כושר 
הרמה  
עפ"י 
שטח 
  תריס

  יחידה
מחיר 
  בש"ח

 Lמנוע צד 
J50  

Micanan 

לא ישירה 
קפיצי  בחיי

  פיתול

דלתות 
  הרמה

 15עד 
  ממ"ר

  קומפ' 
כולל  
 תמסורות

6,000 

 J50 מנוע צד 
Micanan  

לא ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

דלתות 
 הרמה

  35עד 
  ממ"ר

  קומפ' 
כולל  
 תמסורות

7,300 

   T-50מנוע 
Micanan  

לא ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

דלתות 
 הרמה

  15עד 
  ממ"ר

  קומפ' 
כולל  
 תמסורות

7,300 

מנוע גיר 
GH-75  

Micanan 

לא ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

תריס 
  אש

תריס 
  גלילה

  15עד 
  ממ"ר

  קומפ' 
כולל  
 תמסורות

8,500 

מנוע גיר 
GH-100  
Micanan 

לא ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

תריס 
  אש

תריס 
  גלילה

  35עד 
  ממ"ר

קומפ' כולל   
 9,800 תמסורות

GH-50  מנוע
 גיר

Wayne  
Dalton 

לא ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

תריסי 
  סורג

  15עד 
 ממ"ר

קומפ' כולל   
 8,200  תמסורות

  9.21מנוע 
Gfa 

ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

תריסי 
  סורג
  

  7עד 
 5,700 קומפ'  ממ"ר

  14.21מנוע 
Gfa 

ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

תריסי 
  סורג
  

  15עד 
 6,200 קומפ'  ממ"ר

  25.15מנוע 
Gfa 

ישירה 
קפיצי  בחיי

 פיתול

תריסי 
  סורג
  

  24עד 
 6,700 קומפ'  ממ"ר

  40.10מנוע 
Gfa 

 ישירה
תריסי 
  סורג
  

  32עד 
 7,750 קומפ'  ממ"ר

  55.10מנוע 
Gfa 

 ישירה
תריסי 
  סורג
  

  45עד 
 8,400 קומפ'  ממ"ר
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  מחירון לשעת עבודת טכנאים - 02פרק 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  הערות :  
הכמויות הרשומות בטבלה, הינן לצורך קביעת המחיר הסופי בהתקשרות, על בסיס 

 הכספית של המציעים. לצורך בלעדי של שיקלול ההצעה אומדן ראשוני, 
  

  
   

 יחידה שעות עבודה
כמות  שנתית 
 משוערת

עלות שעת 
 - [₪ עבודה  

 מע"מ]ללא 

  100 ש"עבשעות העבודה המקובלות
  300  

עד  17:00בין השעות 
   400  120 ש"ע 23:00

עד  23:00בין השעות 
  500  54 ש"ע למחרת 07:00

קריאת שירות בערבי 
שבת, ובערבי חג, בשבתות 

וחגים [מעבר לשעות 
העבודה המקובלות 

 במועדים אלו]

קריאת 
   1,000  20 שירות

 25,000  שנה   1 תשלום שנתי עבור כוננות 
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בהתאם למפרט טכני  - ')ב(קטגוריה מחירון למתן שירותי אספקה והתקנת  דלתות נגללות ומתרוממות  
   ')3-מצורף (מסמך ג

  
הקבלן יתמחר את הצעתו הכספית, עבור ארבעה סוגי דלתות:  דלת נגללת שרות, דלת נגללת מסך רשת, דלת 

חשמלית  תתומחר כיחידת קומפלט אחת, כל דלת  חסינת אש. נגללת/מתרוממת פנלים מתרוממת ודלת 
המותקנת באתר הרשות הנדרש, ופועלת בצורה תקינה. בנוסף, המחיר כולל גם את תקופת האחריות ואת כל 

  .התחייבויותיו של המציע, במהלך תקופה זו
  

 מחירי היחידות לא כוללים את מחיר המנוע, אשר יתומחר בהתאם  למחירון  מנועים  
  ).1.6סעיף  01(טבלת מחירון לחלקי חילוף פרק  

 מחיר  דלת/תריס קומפלט כולל אספקה והתקנה, יחושב עפ"י הנוסחה המפורטת להלן :  
  .סה"כ מידת הדלת/התריס [מ"ר] ) + מחיר מנוע X(מחיר מ"ר דלת/תריס 

  

  נוע כאמור)(למעט המוכולל את כל העבודות, האביזרים, החלפים וכיו"ב  סכום סופיהמחיר הינו ,
 הדרושים לשם התפעול התקין של הדלת/התריס,  לשביעות רצונו של המזמין.

  
  
  

  מידת הדלת מפרט טכני  סוג הדלת
  
  יחידה

  
מחיר יחידה 

  בש"ח

  
  סה"כ בש"ח

  
דלת שירות נגללת 
בהפעלה חשמלית

  

 2ג'  - פרק
  2סעיף 

  מ"ר
  מ"מ 0.8עובי פנל 

 
80  * 750 

 
60,000 

 
דלת שירות נגללת 
בהפעלה חשמלית

  

 2ג'  - פרק
  2סעיף 

  מ"ר
  מ"מ 1עובי פנל 

 
60  * 900 

 
54,000 

 
דלת מסך 

רשת  נגללת 
בהפעלה 
  חשמלית

  

 2ג'  - פרק
  3סעיף 

  מ"ר
 מ"מ 0.8עובי פנל 

 
 

53  * 1,000 

 
 

53,000 

דלת פנלים 
מתרוממת 
בהפעלה 
  חשמלית

  

 2ג'  - פרק
  3סעיף 

  מ"ר
 מ"מ 0.8עובי פנל 

 
 

55  * 600 

 
 

33,000 
 

תריס גלילה 
חסין אש 
הפעלה 
  חשמלית

 2ג'  - פרק
  4סעיף 

  מ"ר
  מ"מ 1עובי פנל 

  
  

 ** 100  2,500  

  
250,000  

    :הערה* 
מידת מינימום לצורך 

  תמחור תריס :

  
3.85 
  מ"ר

___________  
 (לא למילוי)

___________  
 (לא למילוי)

    :הערה* *
מידת מינימום לצורך 

  תמחור תריס אש :

  
4.45 
  מ"ר
  

___________  
 (לא למילוי)

___________  
 (לא למילוי)
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