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  מפרט טכני
  

  האמור במפרט זה להלן, בא להוסיף על הוראות החוזה ולא לגרוע מהן.

לפי האמור בחוזה  קבלןמשמעות, יפעל ה-התאמה ו/או דו-אם למרות האמור, ישנה סתירה ו/או אי

 משמעות.- התאמה ו/או דו-ביחס לסתירה ו/או אי

  אם נאמר במפרט מפורשות אחרת.למונחים במפרט זה להלן תהיינה אותה משמעות כמו בחוזה, למעט 

  

  מוקדמות - 00פרק 

  כללי-אור העבודה ית  00.01

העבודה נשוא מכרז/חוזה זה מתייחסת לבצוע אחזקה מקיפה של מערכות מיזוג אויר,   
ף מכניות אחרות. המערכות והמתקנים מותקנים במסו- מתקני חשמל ומערכות אלקטרו

כל העבודות תתבצענה בהתאם להוראות חוק החשמל ועל פי כל דין או . אלנביהגבול 
העבודה תתבצע באמצעות צוות עובדים תקנה הקשורים לעבודות מהסוג הנדרש במכרז. 

 יספק כתגבורגיבוי שהקבלן  באמצעות צוותיקבוע במספר שלא יפחת מהמפורט להלן 
ודה כוללת גם אספקת כל מילוי המשימות. העבלצורך השלמת ולצוות העובדים הקבוע 

החלקים והחומרים הנדרשים. מזמינת העבודה הנה רשות שדות התעופה שתקרא להלן 
  ".הרשות"

  :מקומות ושעות השרות שבהן יפעל הקבלן  
  נתונים כלליים: – אלנבימסוף   
  .דונם 140   –שטח המסוף כ   
    מ"ר. 15,000   –שטח בנוי כ   

  רשות הפלסטינית (רש"פ).ושטחי ה ירדןהמסוף משמש למעבר נוסעים ומעבר מטענים בין 

    :שעות השרות שבהן יפעל הקבלן במסוף  
  .24:00 עד 07:30  ה'   בין השעות -בימים א'   
  .15:00 -  08:00בימי שישי בין השעות   
   .17:00 – 08:00 –בימי שבת   
  .20:00 - 08:00בין השעות  ]שישי או שבתימי שאינם [בימי חג   

 ,יום כיפורבחג הקורבן המוסלמי ובכל ימות השנה, למעט מהלך ב פתוח לפעילות המסוף 
  המסוף סגור.הם ב

יהיה המסוף חודשי הקיץ של כל שנה מתקופת ההתקשרות,  4כמו כן ובנוסף, במהלך   
שעות ביממה. משך התקופה בה יופעל  24במשך  ,בימים א' עד ה' פתוח לפעילות  
מראש מוקדמת יימסרו לקבלן בהודעה  ,המסוף בלילות ומועד תחילת תקופה זו  
  .עבודה ימי 30של ובכתב   

  
 , ע"י עובדי אלנביניהול העבודה והפעלת מוקד ניהול אחזקה ממוחשב יתבצעו במסוף 

  המסוף.
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  מים וחשמל  00.02

יסופקו ללא תשלום קבלן לשם אספקת שירותיו במסוף, הדרושים ל המים והחשמל  
, אך ההתחברות למקורות המים והחשמל המנהלקבע על ידי ימנקודת התחברות אשר ת

ידי הקבלן ועל חשבונו, תוך תאום מוקדם עם - והבאתם אל מקום העבודה תעשה על
מטר  25ם באורך עד . הקבלן יצטייד לצורך ביצוע עבודותיו בכבלי הארכה תקניימנהלה

לא תהיה אחראית על הפסקות מים וחשמל,  הרשותלצורך הפעלת כלי עבודה חשמליים. 
הקבלן ישלם בגין אספקת מים וחשמל  ניתוקים וכו' ועל הפרעות שיגרמו לקבלן עקב כך.

  למשרד הקבלן עפ"י קריאות מונים בתעריפים המקובלים ברשות. 

  תאום עם הגורמים  00.03

. ל וכל גורם רלוונטי אחר מטעם רש"תמנההייב לבצע את העבודה בתיאום עם הקבלן מתח  
  לבד.  מנהלכל שינוי מתקן יבוצע באישור המבלי לגרוע מכלליות האמור, 

  מניעת הפרעות  00.04

הסדירה ובפעילויות הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בפעילות   
שה כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג ויעקבלנים אחרים המתנהלות במסוף 

  לעובדים ולמבקרים.לפעילויות אלו, 

  ע"י הקבלןשירותים אי ביצוע   00.05
    

כי במידה והוא לא יבצע את השירותים בהתאם לנדרש, תהיה המזמינה  קבלןידוע ל  
רשאית לפי שיקול דעתה, לבצע זאת במקומו ועל חשבונו, באמצעות קבלן אחר או בכל 

 .קבלןדרך אחרת, ויחולו הוראות החוזה ביחס לביצוע על חשבון ה

  סילוק פסולת  00.06

מהלך עבודתו, וישליכה אך ורק הקבלן יסלק אל מחוץ למתקנים כל פסולת שנוצרה ב  
  באתרים המאושרים למטרה זו ע"י הרשויות.

  

  אחריות לציוד חדש    00.07
      

במסוף, כדוגמת מדחסים, מנועים, לוחות  קבלןהאחריות לכל ציוד חדש המותקן ע"י ה  
שנה אחת לפחות. במקרה ומועד ההתקנה יהיה סמוך לסיום לוחלקי חשמל וכד' תהיה 

, יתכן כי תוקף האחריות יימשך גם מעבר לתקופת ההתקשרות עם לןקבההתקשרות עם ה
 .קבלןה

  אובדן או נזק    00.08
      

אובדן או נזק אשר נובעים מציוד, חלק, אביזר, או חומר שנגנב, פורק, חסר או ניזוק ע"י   
את מהות האובדן/הנזק על  קבלןאינם באחריותו, יפרט ה קבלןצד שלישי, ואשר לדעת ה

ית לאישור המנהל, וכן ידאג כי הדבר יירשם ביומן דטופס קריאה ויעביר אותו מי
 האירועים שמנהלת רש"ת במסוף.

והמנהל אם האירוע הוא אמנם אובדן או נזק, אולם מודגש כי  קבלןבדיון משותף יקבעו ה  
  במקרה של אי הסכמה, דעת המנהל היא הקובעת בנושא. 

  ידי המנהל.- רק על קבלןות ואישור לביצוע התיקון יינתנו להנחי  

זכאי לתשלום תמורה  קבלןעבור תיקונים שיבוצעו במסגרת אובדן או נזק יהיה ה  
נוספת/נפרדת, עפ"י האמור להלן בפרק המפרט המיוחד בקשר לתשלום בגין עבודות 

  מיוחדות. 
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לתיקון באמצעות סרוק, פגיעה  על אף האמור, פגיעה בצלעות סוללת מעבה/מאייד הניתנת  
בצבע, קריאה עקב הפעלה לא נכונה של מתקן וכדומה לא ייחשבו בכל מקרה כאובדן או 

  תמורה נוספת.  קבלןנזק, שבגין הטיפול בהם מגיעה ל

  משרד הקבלן לקבלת קריאות    00.09

רש , משרד לקבלת קריאות שרות טלפוניות כפי שיידףלמסוהקבלן מתחייב לקיים, מחוץ     
  על מנת לסייע לעובדיו הפועלים במסופים.

בנציג ד יהיה מאויש משרה .16:00עד  08:00יהיה מאויש בכל יום בין השעות הקבלן משרד     
      מעודכן לגבי כל הקשור לביצוע החוזה.ש

  "/טיפול"דו"ח תיקון    00.10

מוקד האחזקה של המסוף ינפיק ויעביר לקבלן בכתובים, הוראות אחזקה מונעת והוראות     
עדכונים ברמה היומיומית  רשוםהקבלן ילתיקון תקלות בפריטים שבאחריות הקבלן. 

 המידע בדבראת  /מוקד האחזקה במסוףויעביר למפקח  מתקניםבתיקון/טיפול בדוחות ה
שמות תוך ציון , תמונע אחזקה העבודות שביצע, הן במסגרת תיקונים והן במסגרת טיפולי

   .ידו- העובדים, מועד הגעת ועזיבת צוות העובדים וחומרים שהשקיע בכל עבודה שתבוצע על

  בטופס יצוינו מספרי יחידות הציוד שטופלו ומיקומם.    

  ל מתקן שטופל.בגמר ביצוע טיפול מונע יתאר הקבלן את מצבו של כ    

  הוצאת ציוד מהמסוף    00.11

במידה ויהיה צורך להוציא ציוד מהמסופים לצורך ביצוע עבודות בבית המלאכה של     
  הקבלן, יחתים הקבלן את מנהל המסוף המתאים על אישור למשיכת ציוד כנ"ל.

  
  מדים אחידים  00.12

  
ועל  קבלןידי ה-המספקים שירותים מטעמו בתחום המסוף, יצוידו על קבלןכל עובדי ה

ובנעלי עבודה הנושאות תו תקן של  קבלןחשבונו במדי עבודה אחידים הנושאים את לוגו ה
בכל עת שהייתם בתחום המסוף.  קבלןבטיחות. המדים והנעליים הנ"ל ישמשו את עובדי ה

 יהיה אחראי לכך שהעובדים יופיעו בכל עת בבגדים שלמים ונקיים. קבלןה

  
  

  השתתפות בישיבות  00.13

לעניין הישיבות . נציגי הקבלן , כפי שיידרשמנהלהקבלן מתחייב להשתתף בישיבות עם ה    
  יהיו אחד מבעלי החברה ו/או מנהל השרות של החברה.

  ציוד קשר    00.15

 על ידי  יסופקו אשריהיו מצוידים במכשירי קשר משמרת במהלך כל עובדי הקבלן שניים מ    
לבין העובדים במהלך יום  מנהלשיאפשרו יצירת קשר בין המוקד ו/או ה ועל חשבונה. "תרש

העבודה והזעקתם לביצוע עבודות דחופות. ראש הצוות מטעם הקבלן יהיה מצויד בנוסף 
  לכך, במכשיר טלפון סלולרי, לקבלת ומסירת הודעות. 

  פול במפגעי בטיחותיט  00.17

ווצר (או עלול להיווצר) בקשר ייטפל באופן מידי ועל חשבונו בכל מפגע בטיחותי שי קבלןה    
ינקוט בכל האמצעים הנדרשים  קבלןעם מתן השירותים במסוף או בתכולת המסוף. ה

בחוקים, בתקנות ובהנחיות של משרדי הממשלה הרלוונטיים וכל רשות מוסמכת אחרת, 
  צבת שלטים ומחסומים כנדרש למניעת פגיעה באדם וברכוש.לרבות ה
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 קבלני משנה    00.18

  יוכל לבצע את השירותים אך ורק בעצמו ו/או על ידי קבלן המשנה הקבוע. קבלןה    

עם זאת, במקרים נקודתיים (כגון ביצוע עבודות מיוחדות, ליפוף מנועים, שיפוץ מדחסים),     
מהשירותים הנדרשים מחייבים ציוד מיוחד ו/או  בהם יוכח להנחת דעת המנהל כי חלק

להעסיק קבלן  קבלן(או לקבלן המשנה הקבוע), אזי יוכל ה קבלןהתמחות מיוחדת שאין ל
  משנה זמני, בכפוף להוראות הבאות: 

  זהות קבלן המשנה הזמני תאושר, מראש ובכתב, על ידי המנהל, לפי שיקול דעתו
  המוחלט והבלעדי.

 להפסיק את אספקת השירותים באמצעות קבלן  קבלןהורות לרש"ת תוכל בכל עת ל
על פי החוזה  קבלןהמשנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, והכל מבלי לגרוע מאחריות ה

 ו/או מבלי להטיל על רש"ת אחריות כלשהי.
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  מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

  

  תנאים כלליים -מכניות  מערכות מיזוג אויר, מתקני חשמל ומערכות אלקטרו .1

  כללי -  השירותיםאור ית  .1.1

מכניקה המותקנות -השרות: אחזקה מקיפה למערכות חשמל, מיזוג אוויר ואלקטרו  .א
  במסוף, בהתאם לאמור ולמפורט במסמכי המכרז בכלל ובחוזה ובמפרט זה בפרט. 

לתנאי האקלים הקשים באזור בקעת הירדן בו נמצא המסוף ולהשפעה  קבלןתשומת לב ה  .ב
  שיש לגורם זה על אחזקת המערכות והמתקנים בו.

למיטב ידיעת רש"ת, במועד פרסום המכרז חלק מהמערכות והמתקנים חדשים ונמצאים   .ג
  בתקופת אחריות וחלק מהמערכות בנות מספר שנים ובמצב תקין.

ג הציוד, המערכות והאביזרים, מיקומם במסוף וקוד מפורט סו 1בטבלאות שבנספח א'  .ד
הוראות האחזקה הרלוונטיות לאחזקתם השוטפת. עם זאת, מובהר כי מרבית הציוד, 
המערכות והאביזרים המתוארים בו כקומפלט ובאופן כללי, כך שהפירוט אינו כולל את כל 

  פרטי הציוד, המערכות והאביזרים של תכולת המסוף.

אלקטרו זה עוסק באחזקה מקיפה למערכות מיזוג אויר, מתקני חשמל ומערכות  מפרט  .ה
. שיטות האחזקה לפיהן יפעל הקבלן מפורטות אלנביהגבול  ףבמסו ותהמותקנ תמכאניו

להלן. ההגדרות הנן כלליות ונועדו להבהרת מהות המכרז. הקבלן יבצע את כל המטלות על 
העבודות הנדרשות לרבות אספקת כוח האדם, פי המפורט במכרז זה. הקבלן יבצע את 

האמצעים, חלקי הציוד, אביזרים וחומרים, אמצעי הובלה וכלי עבודה הנדרשים. תשומת 
ולהשפעה שיש  מסוף אלנבינמצא בו  הבקעהי האקלים הקשים באזור ילב הקבלן לתנא

  .בו לגורם זה על אחזקת המערכות והמתקנים

 שלהלן. 4.2צועות העובדים הנו כמפורט בסעיף פירוט מדויק של שעות המשמרות ומק

ויפעל לביצוע כל העבודות הנדרשות לתפעול שוטף, ולילה הצוות  יתייצב במסוף מדי יום   .ו
לתיקון תקלות, לביצוע עבודות על פי לוחות זימון אחזקה מונעת (מתוכננת) ולבדיקה 

תפקידו המקצועי, גם ועדכון חומר טכני. אחד מעובדי הצוות במשמרת יום, ישמש בנוסף ל
    כראש הצוות.

ינקוט בכל האמצעים הנדרשים, כדי להשלים את ביצוע כל תוכנית העבודה (הוראות הקבלן   .ז
בעובדים נוספים ככל  אלנבייתגבר את הצוות  הקבוע במסוף ו ,אחזקה ותיקון תקלות)

והן שיידרש לביצוע מושלם של העבודות, הן התפעוליות השוטפות, הן לתיקון תקלות 
לאחזקה מתוכננת. הגיבוי יהיה הן ע"י עובדי הקבלן והן ע"י קבלני משנה מאושרים מראש. 

   הגיבוי יתבצע בכל שעות היממה כנדרש. 

, מוקד אחזקה ממוחשב. אלנביבמסוף  מפעילהרשות שדות התעופה  –מוקד ניהול אחזקה   .ח
מכלול פעילויות התחזוקה פעל ע"י עובד/ת המסוף לניהול ומסירת מידע לגבי כל מוהמוקד 

מערכות ייעודיות  ה שלאחזקפעילויות  מידע לגביגם  ף וכןהקשורה באחזקת המסו
שיבוצעו ע"י עובדי הרשות וקבלנים אשר להם חוזים נפרדים עם הרשות. צוותי הקבלן 
הפועלים לביצוע העבודות, יהיו אחראים לרישום ותיעוד כל פעולות האחזקה המונעת, 

בתדירות יומיומית וכפי שיידרש ע"י המבוצעות על ידם והעברת מידע זה   ותיקון תקלות
לשם רישומו במערכת המחשב תוך הפקת הוראות עבודה מתאימות לאמור  ,למוקדהמנהל, 

הרשות. המוקד יפעל על פי הנחיות  הנו שלחומרה ותוכנה, כולל לעיל. ציוד המחשב במוקד, 
ת, כי אי הפעלת המוקד ע"י הרשות, לא תגרע ונהלים שיוגדרו ע"י המנהל. מודגש בזא

  מחובתו של הקבלן ביישום כל הוראות חוזה זה.
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המסועים מותקנות מערכות ייעודיות כדוגמת מכונות שיקוף על  ףבמסו –ציוד ייעודי   .ט
, מריחנים וכדומה שיטופלו ע"י אחרים. קבלן האחזקה יהיה אחראי המותקנים בהם

לתם על מנת לוודא כי אין מדובר הנובעת מתקלה לבדיקה ראשונית של תקלות בפעו
, UPSבמערכות התשתית הנמצאות באחריותו לרבות הזנה תקינה של חשמל ממערכת 

  ולביצוע של טיפולים שוטפים בסיסיים, כמפורט.

  המערכות והמתקנים בגילאים שונים ובמצב תקין.  .י

  לפי המפורט להלן:האחזקה תבוצע ע"י הקבלן לפי מיטב השיטות המקצועיות הקיימות ו  .יא

  דרישות המפרט.  )1  
  הוראות יצרני הציוד.  )2  

והוראות  הרשותבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין דרישות אלה, יודיע הקבלן לנציג   
  המנהל תהיינה הקובעות.

  אחזקה מקיפה  .2

  כללי  א.  

ניות ולמתקני המיזוג והחשמל תכלול את כל אמכ-האחזקה המקיפה למערכות האלקטרו  
 אלנביהעבודה, החלקים והחומרים הנדרשים. כל עבודות האחזקה יתבצעו במסוף 

האחזקה המקיפה   .במידת הצורך ,באמצעות צוות העובדים במקום וצוותי גיבוי של הקבלן
  תכלול: במסוף

חזקה המצ"ב עפ"י תכנון כמפורט בהוראות הא –אחזקה מונעת למתקנים ולציוד  )1
   הוראות היצרן. התאם לוב

, יבוצע על חשבון הקבלן, באמצעות נציג VRF -טיפול תקופתי שנתי למערכות צ'ילר ו )2
חב'  יצרני המערכות. נכון למועד פרסום המכרז מערכות צ'ילר הינן מתוצרת:

DAIKIN   ומערכות VRF  הינן מתוצרת חברת LG.   ככל שיותקנו במסוף במהלך
, מתוצרת יצרן אחר, יהיה הקבלן מחויב VRFתקופת החוזה, מערכות צ'ילר או 

בהעמדת נציג מוסמך מטעם יצרן הציוד, על חשבון הקבלן, לצורך ביצוע הטיפול 
  השנתי בו בהתאם להוראות היצרן.

הקבלן ועל בוצע על ידי שאינם ניתנים לשטיפה, במערכות מיזוג, תהחלפת מסננים  )3
  חשבונו.

מנהל או מי ה, שסיווגה ייקבע ע"י תקלות דחופות ורגילות לפי קריאה - יקון תקלות ת  )4
  .שיקול דעתו הבלעדי יועפ" מטעמו

  

  אחזקה מונעת  ב.  

כל עבודות האחזקה המונעת יבוצעו לפי תכנון. הוראות האחזקה המונעת יסופקו   )1  
ת המסופים \שתופעל ע"י עובד אחזקה מערכת מוקד לניהוללקבלן ע"י המנהל מתוך 

אך הקבלן יהיה אחראי להודיע למנהלי המסופים על כל מקרה בו לא הגיעו לידיו 
הוראות האחזקה המונעת כנדרש. הקבלן יקצה לצורך ביצוע הוראות האחזקה 

ח האדם, החלקים, החומרים, החומרים המתכלים, כלי העבודה, והמונעת את כל כ
  הנדרשים.כלי הרכב והאמצעים 

מפורט בנספח הוראות האחזקה בהתאם לכל הטיפולים התקופתיים לסוגם, יבוצעו   )2  
  חוזה ועפ"י הוראות יצרן. ל )1'אנספח (
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    מיום הוצאת  ,מועד סיום ביצוע עבודות אחזקה מונעת יהיה לא יאוחר משבעה ימים  ) 3
הוראת אחזקה לקבלן ממוקד האחזקה שבמסוף. במידה והעבודה לא הסתיימה 

(סעיף  זה . ג' לנספח10בהתאם לאמור בסעיף את הרשות הקבלן יפצה בפרק זמן זה, 
יופעל, המועד  פיצויים מוסכמים, במידה וסעיף . למען הסר ספק)פיצוי מוסכם

  ק ההזמנה מהמוקד.שייחשב כמועד תחילת שבעת הימים כאמור, יהא מועד ניפו

  תיקון תקלות  ג.  

ידאג לתיקון כל תקלה בתכולת המסוף, הן תקלה שלגביה תתקבל הודעה הקבלן   )1  
מהמנהל, כאמור להלן והן תקלה שתתגלה במהלך שירותי האחזקה המונעת. 
התיקון ייעשה באופן מלא ושלם, ככל הנדרש לשמירת הציוד במצב תפעולי מיטבי 

תיקוני כל ותקין, באופן שהוגדר בהגדרת אחזקה מקיפה בפרק א' של מפרט זה. 
בכל ימות השבוע והקבלן  ףהתקלות יבוצעו לפי הודעות בכל שעות פעילות המסו

יקצה עבורם את כל כוח האדם, החלקים, החומרים, כלי העבודה, כלי הרכב 
  והאמצעים הנדרשים.

ייענה באופן מיידי לתיקון כל תקלה במערכות  ,אלנביצוות הקבלן הפועל במסוף  )2
ת במקום אינו מסוגל לתקן את התקלה, יענו צוותי מופקד. היה והצוו הואעליהן 

שעות  24הגיבוי של הקבלן להודעה על תקלה שאינה משביתה את המתקן, תוך 
  שעות. 3ולהודעה על תקלה דחופה תוך 

שעות מעת מסירת ההודעה. (האמור  8 -זמן תיקון של מתקן, לא יארך יותר מ  )3  
וע או מדחס או להחליף מפסק ראשי להוציא מצב בו יש להחליף, לשפץ או ללפף מנ

אמפר לפאזה, מצב בו, במידה ואין חלקי חילוף  200בלוח חשמל בהספק העולה על 
  שעות). 96מוכנים, יידרש הקבלן לתקן את המתקן תוך 

 4 - בתקלה במתקן חיוני המשרת גם ציוד ייעודי חיוני, לא יארך זמן התיקון יותר מ  )4  
יעשה כל מאמץ להפעלת המתקן לרבות באמצעים  ההודעה והקבלןקבלת שעות מעת 

  זמניים.

, תוך מסירת מידע למוקד הקבלן יתעד את פעולותיו הקשורות לתיקון התקלות  ) 5  
כן ו ,המוקדם מבין השניים –האחזקה במסוף, בגמר ביצוע ו/או עפ"י דרישת המנהל 

קח, יעמיד את הניירת הנדרשת לרבות הזמנות והודעות פקס', לרשות המפגם 
  להוכחת פעולותיו.

  אספקת חלקים וחומרים  ד.  
יספק כאמור, את כל הציוד, החלקים, הרכיבים, האביזרים, החומרים, חומרי  קבלןה )1

"), ככל שנדרש לביצוע כל החלקים" או "החלקהעזר והחומרים המתכלים (להלן: "
שירותי האחזקה, לרבות גז ושמן קירור, אביזרי חשמל ופיקוד, חומרי יבוש 

כימיקלים ולרבות החלפת ציוד וחלקי חילוף בחדשים, הכל בהתאם להוראות מפרט ו
יבצע באותם חלקים את כל ההתאמות והשיפוצים, ככל הנדרש לשירותי  קבלןזה. ה

האחזקה המונעת ותיקוני התקלות הנכללים באחזקה המקיפה, הכל ללא תשלום 
 .קבלןנוסף. האמור יבוצע במסוף ו/או בבית המלאכה של ה

החלקים יהיו חדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של חלקי  )2
המבנה והמערכות עבורם נועדו. כל הנרכש יתאים לדרישות התקנים הישראליים 

 המתאימים, ובהעדרם לתקנים האמריקאים או לתקנים של ארץ מוצאם.
 קבלןים, הבמקרים בהם לא ניתן ו/או לא כדאי מבחינה כלכלית לתקן את החלק )3

חשבונו חלקים חדשים, לרבות ההתאמה הנדרשת להתקנת אותם חלקים - יספק על
 חדשים.

החלק הדרוש לתיקון תקלה, יבוצע  קבלןבמקרים דחופים גם אם אין בידי צוות ה )4
תיקון זמני שיאפשר הפעלת המערכת/המתקן המהווים חלק מתכולת המסוף, עד 

 יידע את המנהל. קבלןלביצוע התיקון הסופי. במקרה זה ה
פרט אם אושר אחרת ע"י המנהל, יהיו החלקים זהים מבחינת יצרן ודגם לזה  )5

להשיגם במסגרת מועדי הביצוע שהתחייב  קבלןשהוחלף, ובאם אין באפשרות ה
-עליהם או בגין כל סיבה שהיא, הוא יגיש לאישור המנהל חלקים בעלי איכות שוות
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והמאושר ע"י המנהל באותה עת ובגדר ערך לחלק המוחלף ועל פי הציוד המקובל 
האמור יגיש גם את כל התיעוד הטכני הנדרש לרבות הדגמת פעולתו באתרים בהם 
הוא מותקן להנחת דעתו של המנהל. מובהר כי גם עבודות ההתאמה המכאניות 

ועל  קבלןוהחשמליות הנדרשות לחלקים שווי ערך, במידה ויאושרו, יתבצעו ע"י ה
 חשבונו.

לדרוש תוספת כספית עבור ביצוע עבודות התאמה  קבלןה זו לשמש עילה לאין בדריש )6
, על חשבונו קבלןכלשהן. חלקים אשר לא יתאימו לנ"ל יסולקו מהשטח ע"י ה

  ואחרים המתאימים לנ"ל יובאו במקומם ללא דיחוי.

  

  ביצוע השירותים ע"י הקבלן  ה.  
המסוף ובמסגרת  הקשורים למערכות החשמל המבוצעים בתחום קבלןכל שירותי ה )1

שיונות חשמל מתאימים יידי עובדים המחזיקים בר-מתן השירותים, יבוצעו אך ורק על
לביצוע עבודות תיקון ומתן שירותי אחזקה במערכות החשמל המותקנות במסוף, והכל 

 .קבלןכפי שינחה מהנדס החשמל מטעם ה

מטעמו, יפעלו , כי הוא ועובדיו ו/או קבלני משנה קבלןמודגש בזאת כי באחריות ה )2
במסגרת חוזה זה, עפ"י הוראות החוק והתקנות העוסקות בבטיחות בעבודה ועפ"י 

 הוראות חוק החשמל.
 עבודות בגובה )3

 פי כל דין כ"עבודה בגובה", יבוצע אך ורק -כל מרכיב משרותי האחזקה המוגדר על
ידי גורם מוסמך, לביצוע -או מי מטעמו, אשר הוסמכו על קבלןידי עובדי ה- על
יצייד את עובדיו המוסמכים לביצוע  קבלןבודה בגובה בתחום השרות הנדרש. הע

פי כל דין לשם ביצוע - עבודות בגובה כאמור, בכל ציוד בטיחות אישי הנדרש על
 עבודות בגובה, בהתאם לסוג העבודה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, השרות של טיפול במתקנים חיצוניים המותקנים   .א
(כגון: גופי תאורה המותקנים על גבי עמודי תאורה חיצוניים,  מטר 15בגובה של עד 

על ידי הקבלן ועל וכו'), יבוצע  , ניקוי מצלמותתשתיות חשמל למערכות טמ"ס
 חשבונו.

משאית , על חשבונו, במסוף לצורך ביצוע עבודות בגובה אלה, חייב הקבלן להעמיד  .ב
ידי - פי כל דין לסוג שרות זה, אשר יבוצע על-המאושרים על מנוף עם סל הרמה

הגורמים המוסמכים לכך ובהתאם להוראות בטיחות רלוונטיות, בהן יודרכו עובדי 
 המספקים שרות זה וכן כל גורם אחר מטעמו. קבלןה

. לחילופין, במידה ולרשות יהיה מתקן הרמה ויתאפשר לה, תאפשר הרשות לקבלן   .ג
מה המצוי ברשותה במסוף אלנבי, כאשר במידה ויבחר להשתמש במתקן ההר

בתוספת מע"מ כדין ליום ₪  2,000הקבלן להשתמש במתקן זה, יחויב בעלות של 
  עבודה. סכום זה יקוזז מהתשלום החודשי לקבלן.  

הרלוונטיות,  הקבלן יחויב לבצע טיפול, על פי הוראות האחזקה  –ג. תדירות הטיפול 
 כלהלן:

 מדי חודש. –בין נובמבר עד פברואר (כולל)  –ורף . בחודשי הח1ג.

 מדי חודשיים. –. ביתר חודשי השנה 2ג.

  ,(באולמות, סככות ובמשרדים) ביצוע עבודות בגובה בשטחים פנימיים שבמסוף
באמצעות במת הרמה התואמת את סוג העבודות הנדרשות  קבלןיבוצע על ידי ה

באחריות הקבלן כי . על ידי הרשות אשר תסופק לביצוע ואת הגובה הנדרש לביצוען
הפעלתה תבוצע באמצעות עובדים מיומנים מטעמו אשר יוסמכו על חשבונו 

לצורך ביצוע שירותי אחזקה מקיפה  ,להפעלת במת ההרמה ולביצוע עבודה בגובה
ותיקון של תקלות במתקנים המותקנים בגובה, בשטחים פנימיים ומקורים של 

      המסוף.
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  בתחילת תקופת ההתקשרות ומסירתם בסופה מתקני ומערכות תכולת המסוףקבלת   .3 
 קבלת המתקנים בתחילת תקופת ההתקשרות  .א

הנוכחי, תתבצע בסיור שייערך בסמוך  קבלןהקודם ומסירתם ל קבלןקבלת המתקנים מה
הנוכחי  קבלןהקודם וה קבלן. בסיור ישתתפו המנהל, ההחתימה על החוזה עם הזוכה בולמועד 

 קבלןאו נציג מטעמו. במסגרת הסיור יוציא המנהל דו"ח עליו יחתמו כל המשתתפים בסיור. ה
  הסיור.  מועדיום מ 30הקודם יידרש לבצע את כל הנדרש בדו"ח הביקורת הנ"ל, תוך 

הקודם אחרי הוראות דו"ח הביקורת, כאמור לעיל, תבצע רש"ת את  קבלןאם לא ימלא ה
  די קבלן אחר או בדרך אחרת, על חשבונה.י-העבודה האמורה, על

  הוספת מתקנים במהלך תקופת ההתקשרות  .ב
וזאת השירותים מתקנים נוספים שייכללו גם הם בתכולת  קבלןרש"ת תוכל להעביר לאחריות ה

בתקופה זו תישא הרשות  .כל עוד המתקנים מצויים בתקופת בדקללא תשלום תמורה נוספת, 
ם אם וככל שיידרשו לטיפול במתקנים המצויים בתקופת בדק, על חשבונה אך ורק בעלות חלפי

שרות אחזקה מונעת למתקנים במהלך תקופת  בכפוף לאישור הרשות מראש ובכתב לעלותם.
 שלהלן. 4.2בדק, יבוצע באמצעות עובדי הקבלן המצויים במסוף בשגרה וכמוגדר בסעיף 

תקנים הנוספים. עלות אחזקתו תמורה נוספת בגין המ קבלן, תשולם ללאחר תום תקופת הבדק
 המערכתמעלות  5%המקיפה והמלאה של מתקן חדש שלא נכלל בתכולת המסוף, תהא 

  (חומרים וציוד מותקן בלבד).

 בגמר תקופת ההתקשרות קבלןקבלת המתקנים מה  .ג
בגמר תקופת ההתקשרות, תתבצע בסיור שייערך בסמוך למועד  קבלןקבלת המתקנים מה

 קבלןהחדש וה קבלןדש על זכייתו במכרז. בסיור ישתתפו המנהל, ההח קבלןמסירת ההודעה ל
 קבלןאו נציג מטעמו. במסגרת הסיור יוציא המנהל דו"ח עליו יחתמו כל המשתתפים בסיור. ה

  הסיור. מועדיום מ 30יידרש לבצע את כל הנדרש בדו"ח הביקורת הנ"ל, תוך 

אחרי הוראות דו"ח הביקורת, כאמור לעיל, רשאית רש"ת לבצע את  קבלןאם לא ימלא ה
ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ויחולו הוראות החוזה לעניין ביצוע על - העבודה האמורה, על

  .קבלןחשבון ה

השתתפות בסיורי הקבלה וביצוע הנאמר בדו"ח גם מעבר לתקופת החוזה לא יוכלו לשמש עילה 
  ית כלשהיא.לדרוש תוספת כספ קבלןל

  נוהלי עבודה ורישומים  .4
  

  שירותיםניהול ה    4.1
  סיורי ביקורת  .א

ידי המנהל. כמות - יאורגנו מעת לעת על קבלןידי ה- סיורי ביקורת על טיב ביצוע השירותים על
יהיה ערוך להשתתפות בסיור כנ"ל  קבלןהסיורים אינה מוגבלת ותקבע בפועל על פי הצרכים. ה

ידיו, -שעות, ויציב לצורך הסיורים והצגת תוצאות ביצוע השירותים על 24בהודעה מראש של 
את כל כוח האדם, כלי הרכב, כלי העבודה והאמצעים שיידרשו לצורך כך, להנחת דעתו של 

ויוצגו תוצאות ביצוע , לבקשת המנהל, יפתחו יחידות ציוד, יבוצעו מדידות קבלןהמנהל. עובדי ה
ו/או נציג  קבלןהשירותים. אין באמור לגרוע מהוראות החוזה ביחס לשיתוף פעולה מצד ה

  עם רש"ת. קבלןה

  

 אלנביבאמצעות מרכז החוזה ובאמצעות ראש הצוות במסוף  מתן השירותים,הקבלן ינהל את   .ב
  כמפורט להלן:
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  מרכז החוזה .4.1.1
שיחשב כמרכז החוזה כלפי הרשות. מרכז החוזה יהיה הקבלן יגדיר עובד בכיר מצוות משרדו 

אחראי מטעם הקבלן וייצגו בכל הקשור לפעולות הצוותים לביצוע במועד של עבודות האחזקה 
  המונעת ולתיקון התקלות במועדן.

  
  מרכז החוזה יהיה בעל סמכות מטעם הקבלן לאשר ביצוע עבודות ורכישת חומרים וחלקים.

  שר עם המנהל ונציגיו.מרכז החוזה יהיה בק     4.1.2
  מרכז החוזה יהיה זמין למנהל ע"י אמצעי קשר ותחבורה מתאימים כל אימת שיידרש.     4.1.3

  

  ראש צוות – אלנביניהול העבודה במסוף .  4.1.4

ויהיה אחראי   אלנבימהצוות הפועל במסוף  מוסמך חשמלאי במקצוע ראש צוות האחזקה, יהיה
לניהולו השוטף של הצוות במסוף ולהזמנת צוותי גבוי נוספים, חומרים וחלקים כנדרש לביצוע 

להזעיק לעזרה  בעל סמכותהעבודות והן לביצוע עבודות מקצועיות בעצמו. ראש הצוות יהיה 
את מרכז החוזה ואת המומחים של הקבלן בכל עת שיידרש. הקבלן יהיה אחראי לצייד את 

  הצוות באמצעים מתאימים לקיום תקשורת זו. ראש
הצוותים יפעלו לפי הדחיפות וסדרי העדיפויות שיקבעו ע"י המוקד הממוחשב. מודגש כי 
היענות לתיקון תקלות תהיה בעדיפות על עבודות התקנה ועבודות אחזקה מונעת. צוות שישלח 

  ביצוע וקבלת הנחיות נוספות.מוקד האחזקה עם סיומה לדיווח על גמר ללביצוע עבודה, יחבור 
עובדי הקבלן, ללא תלות במקצועם יחויבו לעזור זה לזה בביצוע העבודות, גם כאשר אין 

  העבודות הללו בתחום התמחותם.
  
  

       פעילות שעות צוות הקבלן ו    4.2
  

    כדלקמן:יפעלו במסוף במתן השרות מטעמו, עובדי הקבלן   .א
  

  מקצוע עובד  שעות  מועד 
  
  
  

עד ה' וימי  ימים א'
חג שאינם ימי 
  שישי ושבת

 מוסמךעובדים: האחד שיהיה חשמלאי  ארבעה  16:00עד  07:30
שנים לפחות באחזקת  2לפחות ובעל ניסיון של 

 ,ישמש גם כראש הצוות) (עובד זה מערכות חשמל
השני שיהיה הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר/מכונות 
עם תעודות הסמכה של משרד העבודה/מה"ט או 

ובעל ידע  ום בפנקס ההנדסאים/טכנאיםריש
שנים לפחות, באחזקת מערכות מיזוג  5וניסיון של 

אוויר תעשייתיות כגון צ'ילרים, השלישי שיהיה 
טכנאי מכונות בעל ניסיון של שנתיים לפחות 
בתחום טיפול במערכות אלקטרומכניות ומערכות 
שינוע כדוגמת מסועים, הרביעי שיהיה עוזר 

  חשמלאי.
שני עובדים: האחד שיהיה חשמלאי מוסמך   24:00עד 15:30

לפחות.  השני שיהיה טכנאי מוסמך של מיזוג 
אוויר בעל ניסיון של שנתיים לפחות באחזקת 

  מערכות מיזוג אוויר.  
  08:00עד  23:30

  
במהלך חודשי הקיץ 
(משך תקופת השרות 

ומועד תחילתה יימסרו 
לקבלן בהודעה 

ובכתב מראש מוקדמת 
  ימי עבודה) 30של 

  
  

  חשמלאי מוסמך לפחות.      -עובד אחד 

בעל  טכנאי מוסמך של מיזוג אוויר -עובד אחד   08:00עד  23:30
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במהלך חודשי הקיץ 
(משך תקופת השרות 

יימסרו  ,ומועד תחילתה
לקבלן בהודעה 

ובכתב מראש מוקדמת 
  ימי עבודה) 30של 

  

מיזוג ניסיון של שנתיים לפחות באחזקת מערכות 
  .  אוויר

והשני יהיה חשמלאי מוסמך אחד שה: יםעובדשני   15:00עד  08:00   ימי שישי 
בעל ניסיון  שיהיה טכנאי מוסמך של מיזוג אויר

 .  של שנתיים לפחות באחזקת מערכות מיזוג אוויר
והשני יהיה חשמלאי מוסמך אחד שהשני עובדים:   17:00עד  08:00  ימי שבת

בעל ניסיון  של מיזוג אוירשיהיה טכנאי מוסמך 
  .של שנתיים לפחות באחזקת מערכות מיזוג אוויר

במשמרת הבוקר,  המוצב כעובד  ,הנדסאי/טכנאי מיזוג אוויר/מכונותעובד קבלן המשמש כ *  
בכפוף לתיאום  ,)24:00עד  15:30צהריים (הגם במשמרות  ,שירותיו חילופין לספק אתל  יוכל

עובד קבלן המשמש כחשמלאי תחול הבהרה זו, גם עבור  כןכמו  ;נהלהממראש ולאישור 
  משמרת הבוקר.בכעובד המוצב  ,מוסמך

חשמלאי מוסמך וטכנאי מוסמך של מיזוג המשמשים כ**  משך תקופת העסקת עובדי הקבלן 
  לילה, לא תפחת מחודש ימים.הבמהלך משמרות אשר יוצבו כעובדים אוויר, 

  
טיפול תקופתי שנתי בלוחות החשמל שבמסוף. טיפול זה יבוצע אחת לשנה, יידרש הקבלן לבצע 

  במהלך הלילה והקבלן יעמיד לשם ביצוע טיפול זה את כל תשומות כוח האדם הנדרשות.
כי תיתכן, עפ"י דרישת המנהל ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, חלוקה שונה של  ,מובהר בזאת

במקרה של הארכת  .הפעילות של עובדיושעות הארכת המשמרות כולל מתן הוראה לקבלן על 
פי ערך שעת -שעות הפעילות של מי מעובדי הקבלן כאמור, ישולם לקבלן בגין שעות אלו, על

  .  5%עבודה למקצוע העובד כנקוב במחירון "דקל" התקף בניקוי הנחה בת 
  

  
  הדרכת עובדים    4.3

  
וזה וכן לפחות עוד פעם , בתחילת תקופת החאלנבידריך את צוות העובדים במסוף י הקבלן

פעמית וכל -. הדרכה תקופתית זו הנה חדמטעמובאמצעות ממונה בטיחות  במהלך השנה
הדרכת עובדים נוספים תתבצע במקביל להעסקת העובדים הקיימים. עובד שלא הודרך יחשב 
כעובד שנעדר מעבודתו. ההדרכה תכלול נושאים מקצועיים, הנחיות להתנהגות והנחיות ביטחון 

טיחות. החברה תגיש לאישור המזמין את תוכנית ההדרכה לעובדים חדשים. הקבלן מתחייב וב
להדריך את העובדים לפחות פעמיים בשנה בכל הוראות הבטיחות הנוגעות לתחום פעילותם. 

  ההדרכה תתבצע ע"י מדריך מקצועי בעל ותק וניסיון של שלוש שנים בתחום ההדרכה הנדון.
  

  של עובדים השלמה, החלפה       4.4
  

מיד את מקומו של כל עובד, אשר ייעדר מהעבודה מסיבה כלשהי ובכל  שליםי קבלןה -  כללי  א.     
  מקרה לא תישאר פונקציה שעליה התחייבה החברה, בלתי מאוישת. 

  
לבצע את  קבלןהשעות הראשונות להיעדרות עובד, רשאי ה 48 -ב –החלפה דחופה   ב.    

ובלבד שהעובדים המחליפים יהיו  ובמלואן באמצעות צוותי הגיבוי ממשרד והתחייבויותי
והצבתם  בעלי כישורים, הסמכה כנדרש בחוק, אישור בטחוני וידע כנדרש למילוי המטלות

  במסוף אושרה בכתב ע"י המנהל.
  

השעות  48 -עובד המחליף עובד קבוע לתקופה שמעבר ל - החלפה קבועה או הוספת עובדים  ג.  
, הנדרש לביצוע אלנבימסוף הפועל במתן השרות בונות, או עובד אחר מצוות העובדים הראש

משימות קבועות, יהיה בעל אותם כישורים, לפחות, כשל העובד שהוחלף או כנדרש לביצוע 
 להלן. במידה ולא יוצב עובד מחליף כנדרש לעיל, לא ישולמו 8המשימות וכמפורט בסעיף 

הצבת  יוטלו הורדות כמפורט באופני המדידה המיוחדים. הקבלןימי העבודה ועל שעות ו/או 
  עובד כנ"ל במסוף תהיה בכפוף לאישור המנהל בכתב.
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, אשר עילל 4.2כעובד מחליף יחשב רק עובד אחזקה ברמה מקצועית כמפורט בסעיף מס'   ד.  
ף בנושאים הרלוונטיים לתחום עיסוקו, לרבות נושא עבר הליך של הדרכה בסיסית במסו

  הכרת המסוף ובטיחות בעבודה.
  

כות המפקח לדרוש החלפת עובד, עקב חוסר ידע, חוסר יעילות, אי התאמה לעבודה, הופעה ז  .ג
לא אסתטית, אי התאמה מבחינת יחסי אנוש ותודעת שרות וכל מגרעת שיש בה כדי לפגום 

לא תהיה זכות ערעור על החלטת המפקח. החלפת העובד תתבצע  קבלןבטיב העבודה. ל
  ימים ממועד מסירת הדרישה ע"י המפקח. 4 -כמפורט לעיל, ותסתיים בתוך לא יותר מ

  
  

  גיבוי לצוות התחזוקה  4.5
  

באמצעות עובדים נוספים, עובדים  ,אלנביהקבלן יגבה על חשבונו את הצוות הפועל במסוף 
  י עבודה מיוחדים כמפורט להלן.מומחים, קבלני משנה וכל

צוות הגיבוי של הקבלן יענה לכל קריאה לתיקון תקלה ולביצוע אחזקה מונעת ותקופתית הנמצאת   
מסוגל לבצעה במועד וברמה הנדרשים \מצליח ואינ אלנבי  ףבאחריותו, כאשר הצוות הפועל במסו

  בחוזה זה.
מטעמו, ידאג לרישום פעולותיהם הקבלן יזמין ויתאם את פעולת קבלני המשנה המועסקים   

  .ףולתיאור העבודות שבוצעו ולהעברת המידע למוקד האחזקה הממוחשב של המסו
הקבלן יהיה אחראי לצייד את צוותי הגיבוי בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה ולרבות 

  כלי עבודה מיוחדים.
השעות הנוספות שיידרשו לצורך בנוסף ולהדגשת האמור לעיל וכמצוין בסעיפים הקודמים, כל   

סיום העבודות שבתכנית האחזקה המונעת ותיקוני התקלות, נכללות בגיבוי ולא ישולם תמורתן 
    כל תשלום נוסף.

  
  כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף לאחזקה  . 5

  
  כללי  -כלי עבודה, חומרים וחלקי חילוף   5.1

  
(אלא אם צוין אחרת ליד  שם הכלי), את  אלנבי הקבלן ירכוש ויחזיק ברשותו ועל חשבונו, במסוף

כל כלי העבודה, מכשירי המדידה והבדיקה, אביזרי בטיחות, חומרים וחלקי חילוף הנדרשים 
מתחמים שישמשו  3 לביצוע העבודה והדרושים לו לצורך ביצוע חוזה זה. הקבלן יקבל מהמסוף

יפנה הקבלן על  ,תקופת החוזהבתום  .מפורט בנספח הנכס לחוזהכוכסככה מחסן כמשרד, כ
וכן יפנה את הנכסים שהועמדו לרשותו, במהלך תקופת  אחריותו את כל כלי העבודה מהאתר

  . ההתקשרות, במועד כפי שייקבע ע"י הרשות
בנוסף לכך, יחזיק הקבלן ברשותו כלי עבודה, מכשירי מדידה ובדיקה, אביזרי בטיחות, חומרים 

. כל הנ"ל הן בבית המלאכה של הקבלן אלנביוע העבודות במסוף וחלקי חילוף, ככל הנדרש, לביצ
  והן במקום בו מותקן הציוד, עפ"י הצורך.

  
  

 אחזקהלצורך מתן שירותי הכלי עבודה וחומרים  .5.2
 

. בכל כלי העבודה והחומרים הדרושים לו לצורך ביצוע עבודתו קבלןלצורך ביצוע עבודתו יצטייד ה
הנדרשים לתיקון התקלות ולביצוע אחזקה מונעת לרבות  והחומריםבמסוף ימצאו כל כלי העבודה 

, בכמות נורות למיניהן, מסננים למיזוג אויר, חומרי איטום, שמנים, חומרים מתכלים וכדומה
שירותי האחזקה באורח עצמאי  קבלןכי לכל אחד מעובדי הצוות תהיה אפשרות ל ,תבטיחאשר 

   ככל שיידרש.
  

  :במסוף גםבנוסף, יציב הקבלן   
  "), לשטיפת מסננים ופילטרים.גרניקכשיר שטיפה של מים קרים בלחץ ("מ
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  טיב ציוד, חלקים וחומרים   .5.3
  

הקבלן יספק במסגרת עבודתו את כל הציוד, החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע עבודות 
ציוד האחזקה המונעת ותיקוני התקלות. אספקת הציוד, החלקים והחומרים תכלול גם החלפת 

   .שהקבלן החליט כי לא ראוי או משתלם לו לשפצו
  

כל הציוד, החלקים, האביזרים, החומרים וחומרי העזר שיסופקו ע"י הקבלן, הן במסגרת 
התחייבויותיו כחלק מביצוע העבודות הנכללות בחוזה והן במסגרת רכישות בתשלום נפרד 

פות והתקנות חדשות בלבד, יהיו שיתבצעו על פי דרישת המזמין, עבור עבודות שינויים, תוס
חדשים, ממין משובח ומתאימים לטיפול, לשימוש ולהחלפה של חלקי המבנה והמערכות עבורם 
נועדו. כל הנרכש יתאים לדרישות התקנים הישראליים המתאימים, ובהעדרם לתקנים 
 האמריקאים או לתקנים של ארץ מוצאם. פרט אם יאושר אחרת ע"י המזמין, הם יהיו זהים
מבחינת יצרן ודגם לאלה אשר במקומם הם מותקנים, ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגם 

ערך" המוצע -"שווה פקחבמסגרת מועדי הביצוע, או בגין כל סיבה שהיא, הוא יגיש לאישור המ
את כל התיעוד הטכני הנדרש לרבות מפקח ידו. אישור "שווה ערך" יחייב את הקבלן להגיש ל- על

. כל ציוד, חלק, אביזר או חומר פקחבאתרים בהם הוא מותקן להנחת דעתו של המהדגמת פעולתו 
ניות והחשמליות הנדרשות אעבודות ההתאמה המכאשר לא יתאימו לנ"ל, יוחלפו ללא דיחוי. 

הערך למיקום ולתפקוד של הציוד המקורי במקומו הוא מותקן, יבוצעו -להתאמת הציוד שווה
  .מנהלאו לבטלה של עובדי ה\פן שלא יגרום למטרד, לאי נוחות וידי הקבלן ועל חשבונו ובאו- על

  

     קשת מסוע סרטי החלפת/או ו תיקון   .5.4

מלאה של הקבלן, בהתאמה  באחריות יהיהבמסוף,  ןהגומי של מסוע הקשת המותק סרט    .א
והוא  סרטהלהוראות החוזה על נספחיו, למשך תקופה של שלוש שנים מיום התקנתו של 

(למעט במקרים של שבר שאינו  בהחלפתו/או ו בתיקונויישא על חשבונו בכל עלות הכרוכה 
כשל מכאני). לאחר חלוף תקופה זו שלוש שנים מיום ההתקנה כאמור, תישא הרשות 

 כל הסר למען. , ככל שיידרשזהבאחריות להחלפת/תיקון על חשבון הרשות, של סרט גומי 
 המתקנים רשימת מתוך, זה ספציפי ציוד פריט על ורק אך ויחול זה סעיף הוראות, ספק

וללא יוצא מן  התקשרותה תקופת בכל, חשבונו ועל הקבלן של המלאה לאחריותו שהועברה
  הכלל.

  
  

  מסוף גשר אלנבי -אור המתקנים ית   .6

  כללי  א.  

מפורטים  תיאור כללי של יחידות הציוד והמערכות שעל הקבלן לתחזק במסגרת חוזה  זה    
בטבלאות מפורט סוג  .אור מתקנים והוראות אחזקהינספח ת –לחוזה  1א'בנספח 

תשומת המערכות, מיקומן במסוף וקוד הוראות האחזקה הרלוונטיות לאחזקתן השוטפת. 
לב הקבלן כי התיאור הינו כללי ואינו כולל את כל פרטי הציוד והאביזרים. באופן כללי 

  מתקנים בשלמותם.הקבלן יתחזק את המערכות וה
  

  הוראות אחזקה מונעת  .7

  כללי  א.  

הטפסים המפרטים את עבודות האחזקה המונעת החל מטיפול שבועי  וכלה בטיפול   )1  
. הפקת הטפסים על ידי מוקד ףשנתי יופקו על ידי מוקד האחזקה של המסו

המסופים לא תשחרר את הקבלן מחובתו לדווח למנהל על אי קבלת הטפסים 
י קבלת הטפסים במועד לא תשחרר את הקבלן מחובתו לבצע את עבודות במועד. א

האחזקה המונעת הנדרשות. ביצוע כל טיפול יכלול גם את ביצוע כל הטיפולים 
המוגדרים כפחותים ממנו. כך לדוגמה יכלול טיפול תלת חודשי גם טיפולים 



15  
  

 15

שומים בדף המוגדרים כשבועיים וחודשיים. טיפול שנתי יכלול את כל הטיפולים הר
  ההוראות.

  בכל מקום שרשום "בדיקה" הכוונה גם לתיקון במידת הצורך.  )2  

אין בעבודות האחזקה המפורטות בטפסים שלהלן לפטור את הקבלן מלבצע את כל   )3  
  ידי יצרני הציוד.- פעולות האחזקה כפי שנדרשות על

לפחות שבוע מראש, לפני המועד, על  ו/או מוקד האחזקה על הקבלן להודיע למפקח  )4  
  ביצוע מתוכנן של הטיפול בציוד.

ויפרט בטופס המפרט את  .ו/או מוקד האחזקה בגמר הטיפול יודיע הקבלן למפקח  )5  
  .כל פעולותיו לגבי המתקן המטופל (סגירת עבודה במילה "טופל" כמוה כאי ביצוע)

והקבלן יקבל את הטפסים  אלנביאחזקה ממוחשב במסוף  מוקדהרשות תפעיל   )6  
לא תוריד מאחריות הקבלן לתכנון  מוקד. אי אספקת טפסים לקבלן ע"י המוקדמה

  וביצוע האחזקה המונעת במועד.

    

אור ינספח ת –1'אובנספח  אלנביפרוט הוראות האחזקה נמצאות במוקד האחזקה במסוף   ב.  
  . הוראות אחזקהמתקנים ו

  
  
  
  וספרי מתקן חומר טכני  .8

  
  אחריות לחומר טכני וספרי מתקן  8.1

  
באחריות הקבלן לשמור על כל החומר הטכני שיקבל מהמזמין, לצורך ביצוע עבודותיו במסופים. 
הקבלן יהיה אחראי להחזיר למנהל את החומר הטכני בשלמותו בתום תקופת החוזה. באם יחסר 

  החומר הטכני. חומר טכני כלשהו בעת סיום החוזה, יחויב הקבלן כספית בעלויות השלמת
  
  
  

  עדכון חומר טכני והשלמתו  8.2
  

ערך מאושר, עליו לצרף את הקטלוג של החלק - בכל מקרה בו הקבלן מחליף חלק או ציוד בשווה
החדש לתיק המיתקן המתאים. הקטלוג יהיה מלא ויכלול פרטים טכניים של החלק והוראות יצרן 

ניות של המתקנים על פי השינויים להתקנה, הפעלה ואחזקה. בנוסף יעדכן הקבלן את התוכ
מכני, בין שינוי חשמלי או מכני, עליו - שביצע. בכל מקרה בו הקבלן מבצע שינוי במתקן אלקטרו

למסור מראש סקיצות מפורטות לאישור המנהל. בכל מקרה בו הקבלן ימצא במהלך שנת 
טכני, יודיע האחריות, כי החומר הטכני שסופק לו אינו תואם את המציאות או שחסר חומר 

  הקבלן על כך למנהל. 
  

    והספקת חלקים שעבורם מגיע לקבלן תשלום נפרדמיוחדות ביצוע עבודות   .9

הקבלן יבצע עבודות מיוחדות ויספק חלקים בתשלום לצורך ביצוע עבודות שאינן נכללות   א.  
התשלום  באחזקה המקיפה כדוגמת החזרה לתקינות, אובדן, נזק או התקנות חדשות.

) 3(ב)(10 משנה  ן בגין עבודות מיוחדות כאמור, יתבצע עפ"י המנגנון המפורט בסעיףלקבל
  שלהלן.

  הקבלן יבצע את העבודות ויספק את החלקים באישור המנהל בלבד.    
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לפני ביצוע העבודה ו/או החלפת החלקים יודיע הקבלן על כך למנהל. ההודעה תכלול   ב.  
ל הערכת עלות החלפים הדרושים לביצועה. הערכה כספית של עלות ביצוע העבודה כול

  ביצוע העבודה מותנה בקבלת אישורו של המנהל בכתב לביצוע העבודה.

לא יתקבל כל חשבון בגמר ההחלפה ימלא הקבלן טופס "דו"ח תיקון" ויחתים את המנהל.   ג.  
. הוראה זו חלה לגבי החלקים ללא תלות של הקבלן שלא מוצמד אליו טופס חתום כזה

  בערכם.

כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים   ד.  
   .הרשותובסטנדרטים הנהוגים ומאושרים ע"י  

הקבלן יהיה אחראי לטיב המדחס ו/או מנוע  -אחריות למדחס, למנוע חשמלי ולציוד חשמל   ה.  
או לביצוע כל עבודה שהיא שעבורה קיבל תשלום נפרד, למשך \או ציוד חשמלי ו\חשמלי ו

  חוזה).של ה ההתקשרותשנה אחת מיום הקבלה ע"י המפקח (גם מעבר לתקופת 

ימים מעת  7לביצוע עבודה ו/או החלפת חלקים תוך  הקבלן יתארגן -זמן ביצוע העבודות   ו.  
  קבלת אישור המנהל. העבודה תתבצע ברציפות וללא עיכובים מיותרים.

  
   

  אופני מדידה מיוחדים  .10

  כללי -אופני מדידה   ..א10  

, מוגדרת כמכלול הפעולות אלנביאחזקה מקיפה למערכות ומתקנים במסוף  )1
 הצוות הקבוע לאחזקה, במספר מינימוםהנדרשות באותו החודש ובתוכן הצבת 

של עובדים לפחות, בכל השעות הנדרשות כולל הפעלת עובדי כוננות וגיבוי  מוגדר
 כנדרש.

  

  תשלום לקבלן  )2  

תשלום מלוא הסכום התקופתי המגיע לקבלן עבור השרות התקופתי, מותנה       
תגבור בביצוע כל העבודות לרבות: אחזקה מונעת, הצבת צוותים קבועים, 

גיבוי, תיקון תקלות באותה תקופה, קיום מוקד במשרדיו, באמצעות צוותי 
  השתתפות בסיורים ובישיבות ומילוי כל ההתחייבויות בגין חוזה זה.

  

  צוע עבודות מיוחדותיב  )3  

נן שאי ,צוע עבודות מיוחדות של התקנה ושינוייםיעל הקבלן להיות מאורגן לב      
. הקבלן יספק חלקים ויבצע עבודות מיוחדות יותבכתב הכמו נכללות ומתומחרות

לפי דרישת המנהל. התשלום יהיה עפ"י הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות, או 
  על פי ניתוחי מחירים 

התקשר עם הקבלן כי הרשות אינה חייבת ל ,מובהר בזאת במפורשהעדר בלעדיות:     
והיא  ,מאת הקבלןעבודות מיוחדות ושינויים נדרשים של שירותים  לצורך קבלת

עפ"י שיקול ותמצא לנכון כפי ש להתקשר לשם כך, עם כל צד שלישי אחררשאית 
  .דעתה הבלעדי
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  מחירים  ..ב10   

    אלנביאחזקה מקיפה במסוף ) 1.ב.10

  כתב הכמויות לביצוע אחזקה, כולל:ל 01.010 ףמחיר היחידה בסעי           

, הכולל בתוכו גם את אלנביתשלום בגין ביצוע עבודות אחזקה מקיפה במסוף   )א
 נוספותשעות   רגילות,  התמורה עבור ביצוע עבודות אחזקה ועבודה בשעות

  ככל שיידרש לעמידה במשימות.ושעות שישי, שבת וחג, 

  כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע עבודות האחזקה.  )ב

חלקים, האביזרים והחומרים שיידרשו, לרבות גז ושמן אספקת כל הציוד, ה  )ג
קירור, אביזרי חשמל ופיקוד, חומרי יבוש וכימיקלים ולרבות החלפת ציוד 
  וחלקי ציוד בחדשים, כאשר הקבלן החליט שלא לשפצם משיקולים כלכליים.

כל העבודה הנדרשת לתיקוני תקלות ולביצוע עבודות אחזקה מונעת ושיפוץ   )ד
בודות שתעשינה ע"י ספקי חוץ של הקבלן לצורך ליפוף מנועים, ציוד, לרבות ע

שיפוץ מדחסים וכדומה. העבודות בכל שעות הפעילות של המסוף לרבות 
 שבת וחגים., שישי, לילה

תשלום עבור צוות גיבוי הקבלן, הכולל בתוכו גם את התמורה עבור שעות   )ה
דה שידרשו להכנת נוספות,  שעות שבת וחג שידרשו לביצוע עבודות, שעות עבו

חות על מצב המתקנים והשלמת נתונים לספרי המתקן ומערכת המחשוב, "דו
השתתפות בסיורי ביקורת, השתתפות בסיורי קבלת מתקנים מהקבלנים 

  המבצעים וכדומה.

הפעלת קבלני משנה קבועים וזמניים ככל הנדרש לביצוע עבודות במערכות   )ו
 ומתקנים בהם אין לקבלן ידע ויכולת.

הציוד, החלקים והחומרים הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות החלפת כל   )ז
. בציוד חדששגילו ממועד התקנתו עד חמש שנים, שאינו ניתן לשיפוץ,  ציוד

 ציוד ישן יותר יוחלף במקרים כנ"ל בציוד שווה ערך תקין.

  בהתאם לנספח הביטוח.   :ביטוח  )ח

- מרים ב"שוויכל עבודות ההתאמה שתידרשנה להחלפת ציוד, חלקים וחו  )ט
  ערך" מאושרים.

  הוצאות ועלויות הנסיעה לאתרים ומהם.  )י

  שימוש בכלי רכב ובכלי עבודה של הקבלן הנדרשים לצורך ביצוע העבודות.  )יא

  הוצאות הנהלת עבודה, השתתפות בישיבות ובסיורים וביצוע רישומים.  )יב

  אספקת כל הטפסים לטיפולים ולביקורות השונים.  )יג

המטופל, על פי רמת פירוט שתידרש ע"י  רישום מפורט של נתוני הציוד  )יד
  .הרשות

  כל הוצאה ישירה או עקיפה הנדרשת לביצוע מושלם של העבודה.  )טו

  רווח הקבלן.  )טז
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  כל ההוצאות למעט:  )יז

המאושר ככזה ע"י בצוע העבודות שיידרשו במקרה של נזק, אובדן   )1(        
  לפי אישור המנהל בלבד. התשלום עפ"י סעיפי כתב הכמויות.המנהל ו

 עבודות שינויים והתקנות חדשות. )2(

כתב הכמויות כולל תשלום בגין הצבת חשמלאי ל 01.020 מחיר היחידה
בשעות  , במסוף אלנבי אחזקהלביצוע עבודות מוסמך לעבודת לילה 

לעיל וכן את כל האמצעים, הציוד והחלפים  4.2ובמועדים כמפורט בסעיף 
הנדרשים לביצוע עבודות אחזקה ותיקון תקלות באמצעות עובד זה כמפורט 

  לעיל.1.ב.10בתת סעיפים ב' עד י"ז לסעיף 

כתב הכמויות כולל תשלום בגין הצבת טכנאי ל 01.030 מחיר היחידה
אחזקה במסוף אלנבי,  לביצוע עבודות בודת לילה מוסמך של מיזוג אוויר לע

לעיל וכן את כל האמצעים, הציוד  4.2בשעות ובמועדים כמפורט בסעיף 
והחלפים הנדרשים לביצוע עבודות אחזקה ותיקון תקלות באמצעות עובד 

  לעיל. 1.ב.10זה כמפורט בתת סעיפים ב' עד י"ז לסעיף 

    (שעות ברג'י) תעריף שעות עבודה ביומית       )2.ב.10  

, תתבצע אך ורק לצורך ביצוע עבודות מיוחדות ברג'יהשקעת שעות עבודה   )א
בכתב הכמויות. השקעת השעות טעונה אישור  אשר אינן נכללות ומתומחרות 

  .יאושר תשלוםלא בכתב, בהיעדר אישור כנ"ל  מוקדם של המפקח.

המחירים  שלהלן. 3.ב.10הינם כמפורט בסעיף  רג'יבת עבודה ושע ימחיר  )ב
יכללו את כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בביצוע העבודה לרבות 
הוצאות נסיעה  ושימוש בכלי רכב שיסופקו ע"י הקבלן להובלת עובדים, כלי 

 הכל, למעט חלפים. עבודה, מכשירים וכדומה, הלוך ושוב.

  .ללא זמן נסיעה עפ"י ביצוע בפועל  שעות העבודה תימדדנה   )ג

    מיוחדות והתקנות חדשותעבודות לום עבור תש  )3.ב.10  

 , יהיהעלות אחזקתו המקיפה והמלאה של מתקן חדש שלא נכלל במכרז זה  )א
(חומרים  ידי הרשות- על עפ"י המחיר אשר שולם מעלות ההקמה 5%לשנה, 

  וציוד מותקן בלבד).

עבודות מיוחדות של שינויים והתקנות חדשות יבוצעו אך ורק על פי אישור   )ב
 יבתחט - יהיה ע"י המפקח והקבלן או ע"י רא"ג חשמל  העבודות. תכנון מנהלה

כי אין לקבלן בלעדיות על  ,מודגש בזאת .לרשות אחזקה ברשות או יועץ חיצוני
ביצוע עבודות מיוחדות והתקנות חדשות בתחום המסוף וכי שמורה למנהל 

ת הקבלן ולבצע העבודה באמצעו הזכות לבחון אותן אל מול הצעות מחיר אחרות
 . שהציע את ההצעה הנבחרת והמיטבית לרשות

התשלום בגין ביצוען של עבודות מיוחדות והתקנות חדשות יתבצע עפ"י אחת   )ג
  משלושת החלופות הבאות לבחירת המנהל:

  
החלקים (כהגדרתם לעיל) הנדרשים לביצוע העבודה המיוחדת יסופקו ע"י ועל ) 1ג.

יבצע את העבודה בפועל באמצעות עובדים מטעמו,  קבלןחשבון רש"ת. בחלופה זו, ה
ותמחור אותה עבודה ייעשה עפ"י שעות ברג'י, בהתאם לביצוע בפועל של שעות 

 . קבלןעבודה ע"י ה
זה ערך שעת העבודה אשר ישולם לקבלן בגין ביצוע עבודות מיוחדות יהיה בהתאם ל

    הנחה. 5%ובקיזוז מקצוע לכל  "דקל"המוגדר במחירון 
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  :השעה הינם כלהלן תעריפי 8.1.2018ן ליום נכו
  

 ₪  100 - חשמלאי מוסמך
  ₪ 85 -חשמלאי עוזר

  ₪ 110 –טכנאי מיזוג אוויר 
 100 –(אינו מוגדר במחירון דקל) עפ"י ערך שעה לחשמלאי מוסמך  –טכנאי מכונות 

.₪  
  המחירים אינם כוללים מע"מ.

  
האישור מראש שנדרש ביחס לביצוע במסגרת  –במידה ובגדר חלופה זו יבחר המנהל   

ידי - כי החלקים הנדרשים לביצוע העבודה ירכשו על –כל חלק של העבודה המיוחדת 
, תתווסף למחיר עלותם (כפי שיוכח להנחת דעת רש"ת באסמכתאות שיגיש קבלןה
  .קבלןרווח קבלני ל %7לגבי הרכישה מצד ג') בשיעור של  קבלןה
 
לביצוע העבודה המיוחדת הנדרשת ע"י  קבלןההצעת מחיר מפורטת מטעם .) 2ג.

המנהל, כקומפלט, בחינתה אל מול הצעות מחיר אחרות ואישורה על ידי המנהל, 
בהתאם להצעה המיטיבה כלכלית עם רש"ת. מודגש כי שימוש בחלופה, יהיה 

  בהתאם ובכפוף לאישור הגורמים המוסמכים ברשות ועל פי כל דין.
ופה זו, הן יהיו שלמות וסופיות, ולא יתווסף אליהן ביחס להצעות מחיר כאמור בחל

כל תשלום נוסף/אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הן יכללו בין היתר את 
 המרכיבים הבאים:

  כל העבודה הנדרשת עד השלמה וגמר ביצוע העבודה המיוחדת, כנדרש ע"י
  המנהל.

  לביצוע.אספקת ציוד וחלקים (כהגדרתם לעיל), איזון והפעלה הנדרשים  
 .בדיקה, טיפול, תיקון ו/או אספקה והחלפה של החלקים הדרושים  
 ו/או קבלני משנה מטעמו להובלת עובדים,  קבלןשימוש בכלי רכב של ה

  הובלות, העמסת ופריקת ציוד, חלקים, אביזרים חומרים, כלי עבודה וכדומה.
 או קבלני משנה מטעמו הנדרשים קבלןשימוש בכלי עבודה ומכשירים של ה 

  לביצוע העבודה כולל מתקני בדיקה.
 .מילוי גז, שמן, חומרי סיכה, חומרי יבוש, חומרי סינון וכימיקלים כנדרש  
  האחריות תהיה למשך שנה מיום הקבלה  - אחריות לטיב השיפוץ או ההחלפה

ע"י המנהל. במקרה של עבודה מיוחדת שתבוצע סמוך לסיום תקופת 
יום תקופת ההתקשרות, ובכל ההתקשרות, האחריות תימשך גם מעבר לס

  מקרה עד תום מועד שנת האחריות. 
 קבלןרווח ה.  
 האחרות/הנוספות הכרוכות בביצוע העבודה והוצאות  קבלןכל הוצאות ה

 אחרות.
   
", דקליתמחר את ביצוע העבודה המיוחדת עפ"י סעיפי מחירון ה" קבלןה) 3ג.

ממחירי  5%של  (העדכון האחרון המפורסם במועד הגשת ההצעה) בקיזוז הנחה
המחירון. מודגש בזאת כי הסכום שישולם בגין העבודה המיוחדת לפי חלופה זו 

מחירון. כחלק הועפ"י מחירון זה, לא יכלול כל מקדם ו/או תוספת לסעיפי 
 מתחייב להחזיק ברשותו מחירון עדכני. קבלןמהשירותים, ה
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    םמימוסכ  יםפיצוי     .ג)  10  

  כללי  )1.ג.10  

מראש,  קבועים ומוסכמים פיצויים קבלן על הו שתיובכפוף לשיקול דעת  המנהל,     
, למעט ו עליושת, אשר יוהוכחה, במקרים ובסכומים המפורטים להלן דרושיםשאינם 

חדים, אשר סיבתם אינה תלויה בקבלן ו/או במקרים בהם הודיע על כך ובמקרים מי
 מוסכמיםהפיצויים ה . של המנהלהקבלן למנהל וקיבל על כך, מראש, את אישורו 

או מהערבויות מאת הרשות, המגיעים לו השוטפים מהתשלומים  יקוזזוכאמור, 
הופעת עובדים, מחסור בכלי עבודה, חוסר תגובה - ביצוע עבודות, אי-שהגיש, עקב אי

או  פיצויים מוסכמיםת טלהנאותה להודעות על תקלות, חוסר ידע של עובדים וכד'. 
הפחתות מפורט להלן, לא תמנע  כ ביצוע עבודה כלשהי-עקב אי ,ןתשלום לקבל-אי

נזקים כלשהם לציוד או למערכות אחרות  ייגרמומחשבון הקבלן במידה ונוספות 
ביצוע הטיפול בציוד או רשלנות -רות מציוד זה ואשר נפגעו עקב אייהמקבלות ש

י בלבד וכולל להלן הנו חלקכמפורט  הפיצויים המוסכמיםכי פירוט  ,הקבלן. מודגש
ביצוע או -מקרה של איבכל כמו כן וי החוזה. ירק חלק מההפרות האפשריות של תנא

רות יחוזה, תהא הרשות רשאית לבצע השהפי - רות בו מחויב הקבלן עלימתן ש-אי
ידי אחרים, תוך הטלת כל העלויות שיגרמו לה עקב כך, על הקבלן -בעצמה או על

  ישא בהן על חשבונו.  יאשר 

מדד הקובע לצמודים יהיו  תשלומי הפיצויים המוסכמים אשר ישולמו לרשות, כל     
  בחוזה.הנקוב 

ו/או  אלנביבמסוף  עובד הקבלן למתן שרותהתייצבות -בגין אי פיצויים מוסכמים  )2.ג.10  
  בגין צמצום זמני בכמות צוות העובדים

  
, אלנבימסוף הקבלן בעובד במקצוע כלשהו, מצוות העובדים של  התייצבות-אי  )א(

של הסכום הכספי הנובע לקיזוז , ולהיעדרות בשלושה הימים הראשוניםתגרום 
עפ"י ערך שעת מקצוע העובד בממכפלת כמות השעות בהן נעדר העובד, 

המוגדר במחירון דקל העדכני.  למקצוע טכנאי מכונות יובהר, כי קיזוז פיצוי 
 מוסכם בגין היעדרותו יהא אל מול ערך שעת חשמלאי מוסמך.

ע"י עובד אחר  יוחלף , ובמידה ומקומו לא לשלושה הימים הראשוניםמעבר   )ב(
  , עבור כל יום נוסף של היעדרות. כפל פיצוי כספיבעל אותם כישורים, יקוזז 

לעניין אי הופעת עובד, הרי שבמקרים בהם לא יספק הקבלן כלי עבודה ו/או 
חומרים וחלקים הנדרשים לביצוע העבודה ועקב כך יגרם ביטול זמן של 

   העובד, יחשב הדבר כאילו העובד לא הופיע לעבודתו. 

צוות העובדים הפועל  בכמות המאושר ע"י המנהל בלבד,  צמצום זמניבגין   )ג(
הסכום הכספי הנובע ממכפלת יקוזז  מדמי התשלום לקבלן,  ,אלנביבמסוף 

במחירון  למקצוע העובד המוגדר כמות השעות בהן נעדר העובד,  בערך שעה 
   . , כאשר ערך שעת טכנאי מכונות תיחשב כערך שעת חשמלאי מוסמךדקל

שירות הענות לקריאת -ת אחזקה ו/או איביצוע עבוד-בגין אי פיצויים מוסכמים  )3.ג.10  
ענות להגשת יה-ו/או אי אספקת חלקים-ביצוע עבודה מיוחדת ו/או אי-איאו ו/

     הצעת מחיר

 יושתו על הקבלן ,ענות הקבלן להודעה על תקלה רגילהיה-איבכל מקרה של   (א)    
  שעות איחור. 24עבור כל  ₪, 300 של סךפיצויים מוסכמים על 

 יושתו על הקבלן ,תקלה דחופה ענות הקבלן להודעה עליה-איבכל מקרה של   (ב)    
  עבור כל שעתיים של איחור. ₪, 500 של  סךפיצויים מוסכמים על 

 , יושתו על הקבלןביצוע עבודת אחזקה מונעת כנדרש-איבכל מקרה של   (ג)    
  :פיצויים מוסכמים, בהתאם לסכומים הנקובים כלהלן



21  
  

 21

שבועית, חודשית ש"ח עבור כל שבוע פיגור או אי השלמת ביצוע עבודה  500 -        
  או תלת חודשית.

השלמת ביצוע עבודה חצי שנתית או -ש"ח עבור כל שבוע פיגור או אי 300 -        
  שנתית.

עבודה מיוחדת להתקנה, שיפוץ, שינוי או תיקון של ביצוע -איבכל מקרה של   (ד)    
 500  של  סך פיצויים מוסכמים על יושתו על הקבלן ,אספקת חלקים-או איו/

ל שבוע פיגור מהתקופה המוגדרת בטבלת זמני ביצוע לעבודות עבור כ ₪,
  מיוחדות. 

ענות הקבלן להגשת הצעת מחיר, לפי דרישת המפקח, יה-איבכל מקרה של   (ה)    
לכל  ₪, 250 סך של  פיצויים מוסכמים על יושתו על הקבלןתוך שבוע ימים, 

  יום דחייה. 

 סיוםכי במקרים בהם לא יעמוד הקבלן בפרקי הזמן הנקובים ל ,מודגש בזאת  (ו)    
שמורה הזכות למנהל לבצע את התיקון הנדרש לעיל,  כמפורטתקלות,  ניתיקו

וזאת  , כמפורט בחוזהבעלות הביצועולחייב את הקבלן באמצעות קבלן חיצוני 
   המפורטים לעיל. שתת פיצויים מוסכמיםלה בנוסף
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