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  1- מסמך ג'

  ______________________המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה מס' 

  תנאים כלליים מיוחדים

  

  

  מוקדמות - 00פרק 

  

  אור העבודהית  00.01

  :העבודה בהתקשרות מסגרת זה כוללת  

  ביצוע עבודות מסגרות כללית.  

  סיוע בעבודות פירוק והרכבה של קרוסלות ומסועים.  

  ייצור משטחי עבודה.  

  למשטחי עבודה.ייצור סולמות (סולם מדרגות) גישה עם מעקה   

  ייצור מעקות בטיחות.   

  יצור חלקי מערכות שינוע כגון תופים חלקי פחים למסועים.  

  

  

  נתונים כלליים   00.02

  למפרט זה מצ"ב מפרט טכני מיוחד ובו רשימת סוגי העבודות והמתקנים . 
  
מותקנות מערכות שונות, מערכות אלו בנויות ממבנים העשויים  אתרי הרשות  .א

מתכת, העשויים פלדות שונות שעליהן מותקנות מערכות שינוע ומערכות  מפרופילי
 אחרות.

 
רצפת מבהתאם למבנה המערכות, החל  ,מערכות אלו מותקנות בגבהים שונים  .ב

 מטר.  6 –המבנה ועד לגובה של כ 
 

 משקל המערכות המותקנות נע בין עשרות קילו גרם ועד למספר טונות.  .ג
  

  שעות ביממה. 24מערכות אלו פועלות  .  ד  

 השבתה של המערכת תגרום לשיבוש הפעילות השוטפת של השדה..   ה  

 פאזה וולט בין  380פאזי ( המערכות המותקנות מופעלות במתח חשמלי תלת  .ו

 לפאזה)  ומפוקדות על ידי מערכות מחשב.

  

  מים וחשמל  00.03

מקורות המים והחשמל הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל   

ועל חשבונו, תוך כדי תיאום  ספקהמים והחשמל והבאתם למקום העבודה יעשו ע"י ה

  מוקדם עם נציג המזמין באתר.
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מוטלת האחריות לבצע  ספקהמזמין לא יהיה אחראי על הפסקות המים והחשמל ועל ה  

מראש סידורים מתאימים, על חשבונו, להספקה עצמית.(גנרטור וכו') במקרה של 

  הפסקות באספקת החשמל. תקלות או 

  

  מניעת הפרעות ותיאום עם נציגי המזמין באתר  00.04

, כי העבודה תתבצע מידי פעם גם במבנים מאוכלסים, אשר ספקמובא בזאת לידיעת ה  

  יהיו פעילים במהלך בצוע העבודה.

לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בדרכי העבודה הסדירה מתחייב  הספקה  

העבודה, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה  המתנהלת באתר

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

  פעולה מלא עם נציגי האתר כפי שיורה לו המנהל.

להימנע מכל פנייה או דרישה לאנשי המזמין, למעט נציגי המנהל כאמור. אין  ספקעל ה  

לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גורם  ספקלהתיר לבאמור כדי 

  שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.

  

  אחריות למתקנים קיימים  00.05

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

, ספקפשי של עבודות הכתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן המפריע למהלך החו

  להודיע מיד למפקח ולקבל הוראות לאופן הטיפול בו. ספקעל ה

  

  

  תנועה בשטח האתר  00.06

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

  ובאחריותו עם נציג האתר, והמנהל. ספקביוזמת ה

  ועובדיו. ספקהתעופה, חלים גם על ההחלים על הנהגים בשדות  -חוקי תנועה   

ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשערי  ספקכניסה ויציאה של כלי רכב של ה  

  שדות התעופה.

  

  סילוק פסולת  00.07

על חשבונו ואחריותו אל מחוץ לאתר,  ספקסילוק פסולת מכל סוג שהוא יעשה ע"י ה  

ולת יעשה יום יום ולפי הוראות למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית. סילוק הפס

  המנהל.

  שהות באתר  00.08

ועובדיו באתר בשעות  ספקלמען הסר ספק, מודגש כי לא תותר שהות או לינה של ה  

  הלילה ומעבר לשעות העבודה.

  

  התארגנות בשטח  00.09

לקבל מהמנהל אישור מראש ובכתב למיקום החומרים, הציוד וצורת  ספקעל ה  

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

מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם. אין רשות שדות  ספקמנהלת האתר, ה

  .ספקהתעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים משל ה

  

  ספקדו"ח מצאי ואחריות ה  00.10

, בנוכחות מפקחתחילת העבודה ייערך ע"י ה במידת הצורך עפ"י החלטת המנהל, לפני  

המיועד  מערכתונציג רשות שדות התעופה, דו"ח מצאי מפורט של מצב ה ספקנציג ה

לשיפוץ (או חלק ממנו). בדו"ח יפורטו המבנים והאלמנטים הפגומים שעליהם יוחלט 

  לתקנם או להחליפם בחדשים.

לת הבצוע ודו"ח זה ישמש כמסמך , יחתמו על הדו"ח הנ"ל לפני תחיספקנציג המזמין וה  

  בגין ביצוע עבודות התיקון או ההחלפה. ספקיחיד, לצורך התחשבנות עם ה

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

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

  

  האתר  00.11

  .ומסופים משמעותו נתב"ג, שדה תעופה פנים ארציאתר   

לעניין העבודה, אספקה נכון ליום הגשת ההצעה קיימים מתקנים ומערכות באתרים   

          הבאים:

  שדות תעופה  

  ומסופים. מחניים ,חיפה ,רמון שדה דב, עובדה, אילת, נתב"ג,  

  

  הזמנת העבודה  00.12

  כללי    

עבודה/ אספקה" נפרדת, אשר תכלול את לכל עבודה אספקה תונפק "הזמנת     

  הפרטים הבאים:

  אור העבודה/ אספקה.ית  )1    

  מקום האספקה.  )2    

  מחירון.  )3    

  תקופת ביצוע.  )4    

  

  תקופת ומועדי ביצוע  00.13

  כפוף לאמור בחוזה, יחולו ההוראות הבאות:ב  
  בנפרד. תקופת הביצוע תקבע ע"י המזמין עבור כל הזמנת עבודה / אספקה      

  זמן תגובה לחרום  זמן תגובה לקריאה  מיקום האתר
  שעות 12  שעות 24  נתב"ג 
  שעות 24  שעות 48  אילת

  שעות 24  שעות 48  עובדה/ רמון
  שעות 12  שעות 24  שדה דב
  שעות 24  שעות 48  חיפה

  שעות 24  שעות 48  מחניים
  שעות 24  שעות 48  אלנבי
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  ספקהצעת ה  00.14

ולא ניתנים לשינוי. יחד  ספקמחירי יחידה אשר מחייבים את ההמחירון מכיל   -  

  .האפשרות למתן הנחה באחוזים לסה"כ ההצעה הכללית ספקלעם זאת ניתנת 

  .ספקלתשומת לב ה  -  

  :מתן תוספת על מחירי היחידה לעבודות מחוץ לאזור א' המוגדר במפה המצורפת          

 .הצעת הספק –אזור א'  

 .10%  -  אזור א'לעבודות מחוץ לתוספת  –אזור ב'  

  .20%   -אזור א'לעבודות מחוץ לתוספת  –אזור ג'               

  לקחת בחשבון את כל העלויות בגין הפעילות הנדרשת. ספקעל ה

  

  אופני מדידה מיוחדים  00.15

  

  פירוק זהיר של רכיבים  א.  

מדרגות, מנוע , היה ולא נאמר אחרת, כל פירוק של מתקן קיים, משטח עבודה,     

תמסורת ו/או חלקי מסוע ו/או משטח עבודה יחשב כפירוק זהיר, רכיבי 

  הפירוק ימסרו לנציג השדה באתר.

המנהל רשאי לדרוש מסירת הרכיב המפורק לידי נציג השדה גם אם צוין לגביו     

  שהוא מיועד לסילוק.

שילוב בין גוונים, לא תשולם תוספת מחיר מעבר למוצע במחירון עבור: גוונים,   ב.  

  לכל מרכיבי מכרז/חוזה זה.

  ג.         מחירי היחידה יכללו הבאת הציוד והחומרים לשדה .            

ניתוח מחירים לביצוע העבודה בשלמותה יהיה על בסיס מחיר העבודה       

וחומרים. הניתוח ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישור המפקח, ייקבע 

  ה. מחיר סופי לאותה העבוד

  המחיר שיקבע יהיה סופי ועל פיו תשולם התמורה עבור אותה עבודה.      

  

  חומרים ומוצרים  00.16

  בנוסף למפורט בחוזה:  

  תו תקן  א.  

  מתחייב להשתמש בחומרים או מוצרים בעלי תו תקן או סימן השגחה. ספקה    

  

  הגנה  ב.  

יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל  ספקה    

לשדה, באופן שימנע את   הציוד על כל חלקיויתר הפעולות הכרוכות בהבאת 

  קלקולם, זיהומם, או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת.
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  תעודת אחריות  ג.  

למסור תעודת אחריות מנופקת ע"י היצרן או הספק של המוצר  ספקעל ה    

המסופק לשדה, עבור אותם מוצרים שלגביהם קיימת אחריות של היצרן, או 

  הייתה דרישה כזאת באחד ממסמכי החוזה.

  

    

  עבודות בשעות חריגות  00.17

לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת למנוע  ספקבמסגרת הסכם זה יתכן ויידרש מה  

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

  בשעות נוספות, או בלילה, או בשבתות וחגים.

להפסיק את עבודתו למספר שעות, בהתאם  ספקוכן יתכנו מקרים בהם יתבקש ה  

  לדרישות המבצעיות/תפעוליות של הרשות.

רשאי לתבוע כל תשלום נוסף על מחירי היחידה  ספקעבור הגבלות אלה לא יהיה ה  

לקחת סעיף זה  ספק, על המעבר למחיר הצעתו עבור שעות עבודה חריגות במחירון

  בחשבון בזמן מתן הצעתו.

  בדיקות טיב  00.18

, מעבדה  ספקא. כל הבדיקות לבדיקת השיפוץ/תיקון נשוא מכרז זו תעשנה ע"י ה  

  ועל חשבונו. ספקמכת ו/או מכון התקנים, ובאחריות המוס

  ב. תקנים:  

  האחרונה):   להלן (כל תקן בהוצאתו  מצויניםהתקנים הישראליים לצורך עבודה זו   

  
  ברגים ולולבים משושים-     378או  374ת"י 
  אומים ואומים נגדיים-     381או  379ת"י 
  ברגים, לולבים ואומים-       382ת"י 
  סיבולות בבניה-       389ת"י 

  

  ספקצוות ה  00.19

במשך תקופת החוזה צוות עובדים  עסיקמתחייב לה ספקלנושא ההתקנה ה  א.  

  כדלקמן:

משלו (הכולל שני עובדים לפחות),  באופן קבוע  צוות עובדים עסיקלה  .1    

שיבצע את כל הפעולות הכלולות במתן השירות, לפי הוראות ביצוע 

המנהל. בראש הצוות יעמוד מנהל עבודה אשר תוכנה ותאושרנה ע"י 

שנים לפחות בביצוע  5שיהא אחראי לכל העבודות, בעל ותק של 

ובהתקנת עבודות דומות  ובניהול צוותי התקנה ויימצא באתר באופן 

  קבוע לאורך כל תקופת ביצוע העבודה.

  

  ציוד וכלי עבודה.    2                          
  

  לספק לעובדיו את כל הציוד הדרוש לביצוע העבודה. ספקא.  על ה             
  

  לספק לעובדיו את ציוד ההרמה והשינוע הנדרשים. ספקב.  על ה        
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  לספק לעובדיו את כל הנדרש לביצוע עבודה בגובה  ספקג. על ה  
  פיגומים רמפות ומעקות בטיחות .

            

של המפקח על  יהיה חייב לעבור את אישורו ספקכל עובד בצוות ה  .3    

  העבודה וחייב להציג תעודות מתאימות לעבודה לפי דרישת המפקח.

  

מתחייב להעסיק במתן השירות ו/או בקשר עמו אך ורק עובדים  ספקה  .א

שקבלו את אישור המנהל. עובדים, אשר לא קבלו את אישור המנהל לא 

  יועסקו על ידי החברה במתן שירות ו/או בקשר עמו.

  

מתחייב, לפי דרישות המנהל ו/או המפקח, להפסיק שירות של  ספקה  .ב

עובד מעובדיו ששירותו, מיומנותו ורמת הביצוע שלו אינם עונים על 

דרישות המנהל, או שנוכחותו בנמלים אינה רצויה לדעת המנהל, 

ולסלקו. הרשות לא תישא בפיצויים כלשהם בגין סילוקו כאמור של 

הל, כאמור, תהא לפי שיקול דעתו . דרישת המנספקעובד מעובדי ה

לפי סעיף משנה  ספקבלבד, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם וחובת ה

  זה היא ללא זכות ערעור.

  

להחליפו, לאלתר,  ספקסולק עובד, כאמור בסעיף משנה (ג) מתחייב ה  .ג

  בעובד אחר שהעסקתו אושרה ע"י המנהל.

  

דרותם מפאת לדאוג למחליפים לאנשי צוותו במקרה של היע ספקעל ה  .ד

  מחלה, מילואים ו/או מכל סיבה אחרת.

  

  

  בטיחות וגהות  00.20

לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג',  ספקעל ה  

  נספחי בטיחות של הרשות.כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות 

במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים , ספקהמזמין רשאי להפסיק את עבודתו של ה  

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

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

  .ף לחוזהלנספח בטיחות המצורבהתאם  להכוו/או לאדם כלשהוא, 

  

  קשר אלחוטי  00.21

בתחומי או בקרבת אתר העבודה, אלא  ספקתחנת אלחוט על ידי הלא תותר הפעלת   

  באישור מפורש של המנהל, וזאת בכפוף לקבלת נתוני עוצמה ותדרים.

אישור זה, באם יינתן, יהיה בכפוף לאישור משרד התקשורת ולתקנות נתב"ג והצבא   

יל תחנה להפע ספק(שינויים, ביטול תדרים וכו'), לא תוכר כל תביעה באם לא יאושר ל

  כנ"ל או בשלב כלשהו תבוטל הפעלתה של תחנה כנ"ל שאושרה וכו'.
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  לביצוע השרות ספקאחריות ה  00.22

כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  ספקרואים את ה  

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

  וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם. 

 
  חומרים והגדרות  00.23

  
   .יהיו חדשים, נקיים מלכלוך וקורוזיה ובעובי מקורי ספקכל החומרים בהם ישתמש ה          

  בכל המקומות בהם החומרים והפרופילים הם מסוג פלב"מ, יש להשתמש בחומרים             

  , במקרים אלו הברגים והאומים הדיסקיות    304ופרופילים העשויים פלב"מ מסוג          

  המשמשים יהיו גם הם עשויים מפלב"מ .         

כאשר    בכל יתר המקומות פרופילי המתכת יהיו מפלדה מהסוג ממנו בנוי אזור התיקון,          

, בהתאם לתקן  ST – 37פלדה   - לא ניתן לזהות את החומר בוודאות יש להשתמש ב 

  .DIN 17100הגרמני 

  אחרת בתוכניות ו/או בהוראות התכנון של המהנדס. צויןאלא אם           
  

 מספר  כל הפרופילים יעברו תהליך גלוון בטבילה לאחר הריתוך בהתאם לתקן ישראלי           
  מיקרון).  80מינימום עובי  –גר' למ"ר  600( משקל  918

   
לבצע  יש  –כאשר מבוצע תיקון מקומי ולא ניתן לצפות בגלוון חם לאחר הריתוך           

  באמצעות מברשת. גלוון קר
  

  אין לרתך לאחר הגלוון. –המתקן ייעשה באמצעות ברגים חיבור חלקי          
  

  כל הברגים יהיו עם ציפוי אבץ לפי תקן ישראלי  .         
  
  מעלות צלסיוס. 60 -טמפ' עבודה          
  
מתאימה  הובלת חומרים או חלקי מבנים, ישונעו אל אתר העבודה כשהם ארוזים באריזה          

  .שלמותם בכל מהלך ההובלה והפריקה וקשורים  באופן המבטיח את
  

  חיבורי ריתוך  .א

יש להקפיד על חיבור איכותי של התפרים  ריתוך חלקים וחיבורי ריתוך לקירות.

המחברים בין הפרופילים ולבצע פאזות עמוקות במקומות הנדרשים עם שמירת 

  ) מ"מ. 1-3מרווח בין הפחים של (

   חיבורי ריתוך יבוצעו בשיטת הקשת החשמלית המוגנת , על ידי בעלי מקצוע    

  .   27מומחים המאושרים לפי ת"י 

הריתוך ואורכיו יתאימו למפרטים המסומנים בתוכניות ו/או קונסטרוקטור שתכנן 

רצופים  יו  הריתוכיםאת העבודה . פרט למקרים בהם מסומן בתוכניות אחרת , יה

  תוכניות.ל ובעובי בהתאם

  המפקח יהיה רשאי לבחון את טיב הריתוך בבית המלאכה בו נעשה הייצור.                  

  חלה אחריות בגין טיב ואופן ביצוע עבודות המתכת והריתוך לסוגיה. ספקעל ה        

         כל הריתוכים המושלמים יעברו בדיקה חזותית של פרופיל הריתוך ואיתור פגמים  

  חיצוניים. 
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בדיקות מיוחדות כמו בדיקה בנוזל צבעוני או בדיקות רדיוגרפיות ואולטרסוניות 

  יבוצעו לפי שיקול דעתו של המהנדס ובצורה אקראית.

  כל הבדיקות תבוצענה עפ"י הנחיות התקן האמריקאי

AWS STRUCTURAL WELDING CODE  

 זה.הקריטריונים לקבלה או פסילה של הריתוכים יהיו עפ"י תקן 

 . ריתוכים שאינםספקההכנות לבדיקות (השחזה וניקוי הפרופילים) ייעשו על חשבון ה

 ועל חשבונו. מנת הבדיקות הראשונה ספקעומדים בדרישות טיב התקן יתוקנו ע"י ה

 תעשה על חשבון המזמין. בדיקות חוזרות עקב פסילה וכן בדיקת התיקונים והתוספות

  .ספקתעשה על חשבון ה

  
  בשום מקרה לא יהיה חוזק הריתוך קטן מחוזק הפלדה.           

  
  לריתוך  E -  6010. אלקטרודות   AWSהאלקטרודות תהיינה מסוג המתאים לתקן            

  
  למילוי וכיסוי   E -  7018) ואלקטרודה  6010, אוניברסל   Z - 601שורש ( זיקה             

  
  ) , או שווה ערך. 58ל  אוניברס Z 4( זיקה            

  
     

  בעת הרכבת החלקים שיש לחברם בריתוך , יש להביא בחשבון את התכווצות            
  

  המתכת, על מנת למנוע מאמצים , עוות וכד' ולהבטיח את הצורה הנכונה של             
  

  הקונסטרוקציה בהתאם לתוכנית. מקומות הריתוך ינוקו מלכלוך , קורוזיה ,             
  

  קשקשת , צבע וכן מסיגים וטיפות מתכת שנשארו מחיתוך מבער. חלקי המתכת             
  

  צריכים להיות יבשים בהחלט בשעת הריתוך. יש לשמור על הרווח בשורש הריתוך             
  

  מ"מ אלא אם מסומן בתוכניות אחרת. 1-1/2שיהיה תמיד               
  
    

  הריתוכים יבוצעו תוך חדירה מלאה בשורש התפר והיתוך מוחלט בין חומר             
  

  האלקטרודה ובין מתכת היסוד וכן בין מחזורי הריתוך השונים. כל מחזור ריתוך             
  

  ינוקה מהסיגים, עד כדי השגת שטח מתכת נקי , לפני הנחת המחזור הבא. מראה             
  

  הריתוכים צריך להיות נאה וחופשי מפגמים כגון: בועות גז , מובלעות , סיגים ,             
  

  קעקועים , חוסר ריתוך .            
  

  ניקוי הריתוך יבוצע באמצעות פטיש הקשה מיוחד , ההקשה תתבצע לאחר 
  

התקררות   שהריתוך התקרר עד לטמפרטורה של חום נוח לשימוש ביד. אסור להחיש 
הריתוכים על ידי טבילה או שטיפה במים וכדומה , על הריתוכים להתקרר בהדרגה 

  באוויר עד לטמפרטורה של הסביבה. 
      

  את נקודת הארקה לצורך הריתוך, יש לחבר קרוב ככל הניתן לנקודת הריתוך. אין                
  הארקה דרך מנועים או מסבים במערכות.  רלהעבי
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בכל עלויות התיקונים הנובעים מפגם  ספקה יישאבמהלך תקופת האחריות הנקובה 
בשירות ו/או בעקבותיו, ו/או בתפקוד ו/או ביצור ו/או באיכות החלפים אשר הורכבו 

  בהם, במידה והורכבו, ובאיכות ההרכבה.

  

 חיבורי לולבים (ברגים)  .ב
  

  כל בורג יורכב עם 8.8דרג  H.Sהמחברים באתר יהיו עם ברגים בעלי חוזק גבוה  
  דיסקיות קשות (אחת תחת הראש ואחת תחת האום). הברגים יסגרו במומנט של 2             
  ק"ג מטר (עבור ברגים אחרים המומנט יקבע ע"י המפקח). 57               

  
  מ"מ מקוטר הבורג. 2 –החורים ללולבים יהיו נקיים, קוטר החורים יהיה גדול ב 

  קטן והשלמה בקדיחה. החורים ייעשו בקדיחה או ניקוב בקוטר               
   פני המתכת מסביב לחורים יהיו חלקים ללא פגמים, דפורמציות ובלי סימנים של                 

    שינויים כלשהם.
  

  חורי הלולבים שיש לחברם יחד חייבים להתאים היטב זה לזה כדי לאפשר הכנסה               
  שחורים.   DIN 6914לפי ק"ג לממ"ר  50קלה של לולבים. הברגים יהיו בחוזק 

  לא תורשה התאמת חורים ע"י תקיעת מקב לתוכם. כן אסור להתאים בכח או ע"י  
  הכנסת הלולבים במכות חזקות של פטיש. אורך הלולב איננו נתון בתכניות,                
  מ"מ מהאום לפי הוראות  4-6 - אורכו יהיה כזה שלאחר סגירת האום יבלטו כ               

  המפקח.
  

  החיבורים ייעשו בעזרת אומים משושים ודיסקיות עגולות רגילות אחת ליד ראש 
  הבורג ואחת ליד האום, בחיבורי שטחים משופעים יותקנו דיסקיות טריזיות.

  
 . לפני סגירת DIN 6916, דיסקיות רגילות לפי תקן  DIN 6915האומים יהיו לפי תקן 

 סיכה של גרפית או מוליקוט, גודל הכחהאומים יש למרוח את הברגים במשחות 
  .DIN 6914לסגירת הברגים יהיה בהתאם לתקן 

  
  בברגים מחומרים עמידים לתנאי ספקבמקרים ובתנאי סביבה מיוחדים ישתמש ה

  הסביבה ו/או העבודה, כפי שיפורט בתכניות. 
  
  
 צביעה  .ג

  
  ערך.צביעת המשטח והמסגרות יש להשתמש בצבעי טמבור או שווה ב           

  
יעברו  כל הפרופילים והחלקים המיוצרים במסגרת חוזה זה ועשויים מפלדה שחורה,              

  במפעל המייצר ואו בשטח העבודה לאחר הגלוון. צביעה
  בשטח נתב"ג ניתן יהיה לבצע תיקוני צבע במברשת בלבד.           

  
  :צבע יסוד           

  
 שכבה , בין   מקרון כל   60-70עובי  EPOGALשל שתי שכבות   AIRLESS -צביעה ב           

  שכבה לשכבה יינתן זמן ייבוש בהתאם להוראות יצרן הצבע.  
  
  :צבע עליון          
  

  40 -  50בעובי  TAMAGLASSשל שתי שכבות צבע עליון  AIRLESS -צביעה ב
  להוראות יצרן הצבע.שכבה. בין שכבה לשכבה יינתן זמן ייבוש בהתאם מקרון כל 

          
  בשלב מאוחר יותר. ספקהגוון הרצוי יימסר ל            
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  :תיקוני צבע          
  
  צבע שניזוק במהלך ההובלה או ההרכבה, שטחים שנתגלו לאחר שפורקו אביזרי           
  

  עזר שחוברו לצורך ההתקנה בלבד וכן חיבורים למבנה הקיים, ייצבעו בצבע           
  

  יסוד וצבע עליון כמפורט לעיל, יש לבצע ניקוי מברשת פלדה לפני הצביעה,והצביעה           
  תבוצע במברשת.

  
  :ליטוש          
  ו מלוטשים.כל חלקי הפלב"מ הנמצאים בתוך שטחי הנוסעים ואו הפונים לקהל יהי          

  
  : אחריות        
  אחריות היא לתקופת בדק של שלושה חודשים.        

  
  באקדח מסמרות ששימו  00.23

אין להשתמש בבצוע עבודות במסגרת הסכם זה באקדח מסמרות, אלא במקרים   

  מיוחדים רק לאחר קבלת אישור המנהל ורשום ביומן העבודה.

  

  סמכויות המפקח  00.24

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

  ו/או החוזה.

  

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

הטכני והמחירון וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו. במקרה של 

ה משותפת של המפקח והמתכנן. סתירה או חילוקי דעות תינתן חוות דעת כתוב

 חוות דעת או הוראה זו היא סופית ולא ניתנת לערעור.

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או            ב.             

  צריכות להתבצע.

חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה או חלקה  ספקה           ג.             

  לקבלני משנה.

המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקות ביניהם,            ד.             

על החלטתו לקבוע  ספק. המפקח רשאי להודיע לספקללא תוספת מחיר ל

יהיה  ספקנה לגבי עבודות אחרות והעדיפות של עבודה מסוימת או חלק ממ

  חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.

חורג  ספקכיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו ה ספקהמפקח רשאי להורות ל           ה.             

מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי 

נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי  המקצוע, כדי למנוע

  .ספקהתכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על ה

  

  

  

  

  



  

  
  

11

  פיקוח וביקורת העבודה  00.25

יאפשר גישה חופשית למפקח בכל עת ביצוע העבודות ויסייע בידיהם לבקר את  ספקה  

יעמיד לרשות המפקח את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם  ספקהעבודות. ה

  ביקורת טיב העבודה והחומרים.

  

  חומרים פגומים ועבודה לקויה  00.26

להחליף תוך זמן מתאים  ספקבמהלך ביצוע העבודה יהיה רשאי המפקח להורות ל  

שייקבע ע"י המפקח את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לנדרש או לדוגמאות 

מאושרות או שהינם פגומים ולשנות ולתקן כל עבודה לקויה (לרבות, פירוק וסילוק 

מהמקום של עבודות שלדעת המפקח אינם ניתנים לתיקון). קביעתו של המפקח אינה 

  לבצע את ההוראות ללא דיחוי. ספקניתנת לערעור ועל ה

  

  תקופת אחריות  00.27

   יהיה אחראי באחריות מלאה, לטיב השירות המקצועי, אשר יינתן על ידו, בכל ספק ה               

החלק של עבודת אשר תידרש, תחל תקופת האחריות, ממועד מסירת  ביצועעבור כל                

  ) חודשים לאחר מכן.שישה( 6לרשות ותסתיים  או המתקן

או הרכבה , כתוצאה מתיקון לקוי של הרשותמפקח במקרה של תיקון, הנובעת לדעת                

פי הוראות היצרן ו/או שלא לפי הוראות המפרט -או ביצוע שיפוץ שלא עללקוייה 

  התקלה הנ"ל על חשבונו. בתיקון ספקהטכני, יישא ה

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במסגרת אחריותו, במהלך כל תקופת האחריות,                

, הדרושים לצורך הואבכל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות, מכל מין וסוג ש ספקיישא ה

פי סעיף זה, לרבות ומבלי לגרוע, שינוע ו/או אחסון ו/או פריקה -ביצוע התחייבויותיו על

  .ספקאחרת הכרוכה באחריות ה ו/או טעינה ו/או רכישה, וכן כל פעולה

  

  

  הרחקת חומרים ומוצרים פסולים  00.28

לפני הרכבתם וכל  ספקומוצרים ייבדקו באתר על ידי מנהלי העבודה של החומרים   

מהאתר תוך שבוע.  ספקחומר או מוצר שנמצא בו פגם כלשהו יסומן ויורחק על יד ה

  כמו כן יורחקו מהאתר חומרים ומוצרים שמכון התקנים או המפקח פסל אותם.

  

  אישורים חלקיים  00.29

עון אישור מוקדם של המפקח בכתב, אולם מוסכם ביצוע כל שלב או חלק העבודות, ט  

מאחריותו המלאה  ספקבמפורש כי אישור כזה על ידי המפקח לא ישחרר את ה

ובהתאם להסכם והדין לכל חלק מהעבודה עד לגמר תקופת הבדק. קבלת חלק 

  לטיב העבודה. ספקמהעבודה ע"י המפקח לא תיגרע מאחריות ה
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  ניקיון אתר העבודה  00.30

לנקות את המבנה, ו/או התשתית, וסביבתו מכל פסולת לכלוך,  ספקבגמר העבודה על ה  

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

  וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

  אספקה   00.31

, אלא אם נאמר ספקלאספקה ע"י ה כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים  

  ..במפורשאחרת 

  .12%של  רווח קבלני ישולמו ע"פ, מחירוןפריטים שאינם כלולים ברשימת   

  

  תאום עם גורמים אחרים  00.32

לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים  ספקמתחייב ה  

לקחת ספק העבודה. וכן על ההנוגעים בדבר, לרבות הנהלת רש"ת, אשר בו תבוצע 

בחשבון שבמהלך עבודתו קיימת אפשרות שיעבדו במקביל באתר העבודה קבלנים 

  אחרים מטעם המזמין.

לשתף פעולה עם הגורמים האחרים הנ"ל ולאפשר להם לבצע את עבודתם  ספקעל ה  

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

לא כספית  - בכל תמורה  ספק, לא יזוכה הספקההתחייבויות הנ"ל על ידי העבור יישום   

  ולא בהארכת תקופת הביצוע.

  

  עבודות בגובה   00.33

  .חוזההמפורטות לשם כך בבהתאם להוראת              

  
  למתן השירותשעות עבודה    00.34

  :האחזקה השוטפת הןשעות עבודה רגילות במסגרת חוזה/הסכם זה לנושא א.             

  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.               
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