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 רשימת המתכננים 

 
מתכנן/יועץ/איש 

 קשר
 E-MAIL טלפונים כתובת

 אדריכלות    
 מוקרי מהנדסים  

 050-7113200טל    נצרת
 

mokari_engineering@yahoo.com 

 סגן נציב כבאות
 נר-שמעון בן

 [reutn@102.gov.il] נחום רעות 03-9430146:טל ראשון לציון
 [shimonbe@102.gov.il] נר בן שמעון

 ששון-יעקב בן
 רע"ן בינוי כב"ה

 [yacovb@102.gov.il] ששון בן יעקב 03-9532203טל:  ראשון לציון

 קונסטרוקציות
  מוקארי מהנדסים

 050-7113200טל    נצרת
 

mokari_engineering@yahoo.com 

 חשמל תקשורת 
 אויר-תאורה מיזוג

 א.א. מהנדסים

 04-8739071  א.א. מהנדסים 

 
 :משרד מייל

 info@aa-eng.com 

 בטיחות
 מתי רחמני

ראש  1421ת.ד 
 1200000פינה 

 04-6936817טלפון:
 

 [mati@betirah.co.il] רחמני מתי

 קרקע ו ביסוס
 אינג' דני מכטה

 רעננה
ת"ד  10היצירה 

43000 

050-5339312 
09-7424175 

[machta@machta.co.il] 
iris@machta.co.il 

 אינסטלציה וכיבוי 
 מוקרי מהנדסים

 050-7113200טל    נצרת
 

mokari_engineering@yahoo.com 

 נגישות
 מוקרי מהנדסים

 050-7113200טל    נצרת
 

mokari_engineering@yahoo.com 

 חניות ו תנועה
 מוקרי מהנדסים

 050-7113200טל    נצרת
 

mokari_engineering@yahoo.com 

 כמאות
 מוקרי מהנדסים

 050-7113200טל    נצרת
 

mokari_engineering@yahoo.com 
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 תנאים כלליים מיוחדים - 1 מסמך ג'

 (9201/15   )המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה 
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

 תאור העבודה 01.00
 . בנצרת עילית )הר יונה(אש תחנת כיבוי מפקדת מחוז ולהקמת מכרז/חוזה זה מתייחס  

 
 "מוקדמות" במסמך ג' 00תכולת פרק  20.00

מוקדמות של מסמך ג' )המפרט הכללי( מחייבים מכרז/חוזה זה למעט - 00כל הסעיפים מתוך הפרק  
  .)מדידת פאושל(  00.09 סעיף 

מטרת מסמך זה לפרט את התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה זו, השונים או המנוגדים או  
 .של מסמך ג' 00המשלימים את האמור בפרק 

 
 תקופת ביצוע 03.00

 חודשים מיום קבלת "צו התחלת עבודה" על ידי המזמין 18 הקבלן יסיים את העבודה לאחר .א
 .אלא אם כן יסוכם אחרת, בכתב עם הקבלן

 פיצוי מוסכם .ב
לתנאי החוזה )מדף  45סכום הפיצויים המוסכמים והקבועים מראש, בהתאם להוראות סעיף 

 מע"מ( בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודות."ח )כולל ש 1,500של ( הנו בסך 3210

 
 אחריות 50.00

 
הקבלן מצהיר בזאת שביקר באתר המיועד לביצוע הפרויקט, בדק את תנאי המקום והקרקע  .א

לרבות את הצורה והמידות של המבנה המוצע, דרכי הגישה וכו', קרא ולמד את מסמכי 
ולא תהיה לו כל תביעה שהיא בגין  המכרז/חוזה הזה, לרבות התכניות הנלוות ושאין לו

  .קשיי עבודה הנובעים מתנאי המקום ומהאילוצים שהוזכרו לעיל
  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון בביצוע  .ב
עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התכניות, המפרטים, סוגי חומרים וכל יתר 

למיניהם של עבודה זו וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו  הדרישות
 .תבוצע העבודה

לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על  
ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח בכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה 

לים לגרום לדעתו לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי, זאת בפרק הזמן במידות וכו', אשר עלו
לא עשה כך, רואים אותו  .יום ממועד החתימה על החוזה עם המזמין 14שהוקצב לו, דהיינו 

 .כאחראי בלעדי, ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת
 
אות מראש, ות בלתי נרעכתוצאה מהפר וצאותהכלל בהצעתו רואים את הקבלן כאילו  .ג

משבירת צינורות או מתקנים אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע אינו כטיב שהונח 
 .בטרם החלה עבודה, כתוצאה ממזג אויר, כתוצאה מפעולת צד שלישי או מכל סיבה אחרת

 .הקבלן לא יקבל כל תמורה שהיא עבור הוצאות אלו
 
דרישת , לפי ובאופן מיידי ,חשבונוהקבלן מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על  .ד

המפקח, כל נזק שנגרם בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, שימוש בחומר בלתי 
ה תקלגרוע, ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה, לתכניות ולמפרט, או כל בטיב מתאים או 

הביצוע  אחרת שהמפקח מצא את הקבלן אחראי לה, בתנאי שהמזמין יודיע על הנזק במהלך
דעתו של המפקח תקבע סופית את מידת אחריותו של  .או תוך תקופת האחריות והבדק

 .לו ע"י המפקחוקצב על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שי .הקבלן
באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו או 

 .קבלןע"י קבלן אחר, על חשבון ה
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המזמין רשאי לחייב את הקבלן בכל ההוצאות שיהיו לו וההפסדים שנגרמו לו או לנכות  
מסכום כלשהו אשר הוא חייב לקבלן, או להפעיל את הערבות המתאימה שניתנה לו ע"י 

 .הקבלן
 
 .הקבלן לא יקבל כל תמורה נוספת בגין כל האמור בסעיף זה .ה

 
 ארגון האתראתר ההתארגנות ו 60.00

 
 .תחום העבודה וההתארגנות יוגדרו לקבלן לפני תחילת העבודה .א
 
תחומי העבודה ודרכי הכניסה והיציאה לאתר ייקבעו בהתאם לנתונים הקיימים ובהתאם  .ב

 .להוראות המפקח
 
לאישור המפקח תרשים ארגון  הקבלן יגישתוך שבעה ימים מקבלת צו התחלת עבודה  .ג

שטח  .ואי הגדרומוצעים, דרכי גישה, שערי כניסה ות האתר הכולל מבנים קיימים, מבנים
על הקבלן לקבל  .ההתארגנות באתר העבודה יהיה אך ורק במקום שיקבע על ידי המפקח

 .אישור מראש בכתב מהמפקח למיקומם של המתקנים השונים
 

 גידור 70.00
 

מחיצות ושערים גדרות,  הקבלן באתריקים  "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום ימים  7תוך  .א
הכל , כולל שלטי אזהרה "כאן בונים", סביב העבודות להגנה על בני אדם ולהגנת הרכוש

תוואי הגדר יכלול את כל שטח  .בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה
 .הפיתוח, בהתאם להנחיות המפקח

 
נסמכים על , מ' לפחות 2בגובה  חדשים" איסכורית" יפחמעשויה  ,אטומה תהיה גדרה .ב

יש להתקין  .כל פרטי הקיר והקשירות בתיאום עם המפקח .צבועהפלדה  תקונסטרוקצי
 הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר .פתחי ראיה בקירות לפי הנחיות המפקח

 .ולהנחיות הראשות המקומית
 
תאם בהאו מבני עזר על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות שיידרש להזיז קטעי גדרות  .ג

 ., לרבות מיקומם מחדש על מערכותיהםלהתקדמות העבודה, וזאת ללא תשלום כלשהו
 
, אשר והולכי רגל ציוד וחומרי בניהכלי רכב, להכנסת  יותקנו שערים במקומות הדרושים .ד

 .השערים יהיו מפלדה צבועה .יוחזקו במצב נעול במהלך כל העבודה
 
, הזזת מבנים וגדרות נקיטת כל אמצעי הבטיחות עבור מילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן, .ה

בנפרד ועל הקבלן לכלול את ההוצאות לא ישולם לקבלן , לרבות פירוקם בגמר העבודה וכו'
 .בקשר עם זה במחיר ההצעה

 
 שלט 80.00

 
 .באתר הבנייה או בסמוך לומטר לפחות,  2X3פח בגודל יתקין, על חשבונו, שלט יכין הקבלן  .א

תוכן השלט,  .מתכננים, שם הקבלן ופרטים נוספיםמות ההשלט יכיל את שם העבודה, ש
יקבעו בלעדית  -וכל עניין אחר הקשור בשלט , צורתו, גודל האותיות, צורת ומיקום ההתקנה

  .ע"י המפקח
 
הדמיה ה .ברמה גבוהה )"פרוצס"( ממוחשבת צבעוניתהדמיה וכנס בו השלט תכחלק מ .ב

לן בהתאם לתוכניות הממוחשבות המופיעות במכרז, שיסופקו לקבלן ע"י ע"י הקבבוצע ת
, ועל תכנונובסוף מפקח יימסר ל ,השלט עם ההדמיהתכנון קובץ ממוחשב של  .האדריכל

 .טרם ייצורו פקחהקבלן לקבל את אישור המ
 
פרט  .אישור ממהנדס על קונסטרוקצית השלט ואופן התקנתו באתרלמפקח הקבלן יגיש  .ג

הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ חוקי  אםלשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא 
 .הבטיחות
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שלט, היידרש לשנות את מיקומו של  הפרויקטעל הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן שבמהלך  .ד
או המפקח כתוצאה מאילוצים של התקדמות העבודות או עקב דרישות של ללא תמורה, 

 .מכל סיבה אחרת
 
 ווסילוק ו, אחזקתו, שינויים במיקומו, התקנתו, ייצורלרבות ההדמיה עבור תכנון השלט .ה

בגמר העבודה לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה במחירי היחידה 
 .השונים שבכתב הכמויות

 
חוקי ם הורה על כך המפקח ו/או נדרש ע"פ אפרט לשלט זה לא יורשה כל שילוט אחר אלא  .ו

 .הקבלן יגיש לאישור את תכנון השלט .הבטיחות
 
 שמירה 90.00

דה או גניבה למבנים, יאם יקרה קלקול, אב .הקבלן ידאג לשמירה על הציוד, החומרים והמבנים 
הקבלן בכל  מכשירים שהונחו ע"י הקבלן או בידיעתו בשטח המבנה, ישאלכלים ולציוד, לחומרים, ל

 .ההפסד ולא תחול כל אחריות על המזמין
 

 מבנה למפקח 10.00
 

במקום שיורה עליו  ,על חשבונו ,הקבלן, יקים "צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  ימים 7תוך  .א
 .המפקח מבנה מוגן בפני השפעות מזג האוויר לשימוש המפקח

 .מ' 2.5מ"ר לפחות ובגובה מינימלי של  15שטח המבנה  
, בחיבור זמני לחשמלבנה יכלול מיני מטבחון אשר ישמש את המזמין ובאי כוחו ויחובר המ 

  ., מים וביובלטלפון
 
לפחות  מ"ס 80X80חלונות מזוגגים במידות  2המבנה יכלול: דלת אטומה ניתנת לנעילה,  .ב

 2.5מזגן מפוצל של ריצוף או חיפוי רצפה, כולל רשת נגד יתושים וסורגים למניעת פריצה, 
עם שתי לתליית תכניות וארון פח משעם כסאות, לוח קיר  10, ישיבות ירוהט בשולחןכ"ס ו

 .ניתן לנעילהדלתות 
קוי טלפון סדיר לשימוש המפקח, עבור תקשורת טלפון  2על הקבלן לדאוג להתקנת  .ג

ופקסימיליה, כולל אספקת מכשיר טלפון ומכשיר פקסימיליה )לנייר רגיל( ואחזקתם לכל 
במידה ולא מתאפשרת קבלת קווי טלפון מבזק, יספק הקבלן, על  .תקופת הביצוע אורך

חשבונו, טלפון סלולרי ומטען לשימוש המפקח ומכשיר פקס שמותאם לתקשורת סלולרית, 
 .כולל קו

הקבלן ידאג לתקינותו המלאה של מכשיר הפקס ויחליפו בחדש אם התקלקל, תוך יום  
 .עבודה אחד

 .ש"ח מחשבונו של הקבלן 200יר פקס באתר יוטל עכבון של על כל יום ללא מכש 
 
 WINDOWSוכנת הפעלה , ת17סך "מולל: הכ PC, במשך כל הפרויקט, מחשב הקבלן יספק .ד

 MS , תוכנתMS OFFICE 2013 בילת תוכנות , חלפחות .G.B 500 יסק קשיח של, ד8

PROJECT לעריכת החשבונות,  מדוררתוכנת בנארית ו/או דקל ו/או  ,ללוחות זמנים עדכנית
 -כולל אספקה שוטפת של נייר עבודה  ,3A -ו 4Aמדפסת משולבת מכונת צילום לניירות  כןו

 .כמו כן ידאג הקבלן לחיבור המחשב לאינטרנט מהיר .המפקח הבלעדי של ושימושלהכל 
 
טרית הקבלן, על חשבונו, במקום שיורה עליו המפקח מבנה שירותים ברמה סניבנוסף יתקין  .ה

אשר ישמש את המפקח ואת צוות עובדי הקבלן לרבות חיבור לרשת  לשביעות רצון המפקח
 .החשמל, המים והביוב כולל אספקת נייר טואלט ומגבות נייר באופן סדיר

 
בהוצאות הניקיון והאחזקה של המבנים הנ"ל ככל שיידרש לצורך עבודתם כולל  הקבלן ישא .ו

תשלומי האגרות השונות כגון: תשלום עבור מים, חשמל, אינטרנט, טלפון ו/או דמי שימוש 
ואחזקה כולל תשלום עבור השיחות של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות 

 .המפקח ושימושו במשך כל זמן העבודה
 
ל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח ואספקת הציוד כמתואר לעיל, כולל כ .ז

יחולו על  -אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודות 
 .הקבלן ויראו אותן ככלולות בהצעתו
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מובהר כי אם תידרש במהלך הביצוע העתקת המבנה ממקום למקום, אם כתוצאה  .ח
הביצוע ואם עקב דרישה מפורשת של המפקח או מכל סיבה אחרת, יעשה זאת משלביות 

הקבלן באופן מיידי, על חשבונו, כולל העתקת כל המערכות המחוברות למבנים וחיבורן 
 .מחדש

 
 משרד לקבלן 11.00

יש לדאוג שהמשרד יהיה תמיד במצב נקי  .הקבלן מחויב להקים, על חשבונו, משרד באתר לשימושו 
כוח הקבלן, המתואר לעיל, יש -במשרד בא .גודל המשרד בהתאם להוראות המפקח במקום ומסודר,

לשמור על כל התכניות, מסמכי ההסכם, המפרט וכתב הכמויות, יומני העבודה והוראות המפקח 
 .בגמר העבודה יש לפנות את המשרד ולהחזיר את השטח לקדמותו .בכתב

 .המפקח מודגש בזאת שמשרד הקבלן יהיה נפרד ממבנה 
 

  מים וחשמל 21.00
מועדי ניתוק מערכות מים וחשמל  .הקבלן אחראי לאספקת המים והחשמל, בכפוף לאמור במסמך ג' 

  .קיימות )באם יידרש לצורך התחברות( יתואמו עם המפקח כדי שלא יגרום הפרעה למזמין
ה המזמין אחראי בכל מקרה של אספקת מים וחשמל ע"י המזמין כפי שיוסדר בין הצדדים לא יהי 

 .לכל נזק שייגרם לקבלן בגין הפסקת מים או חשמל מכל סיבה שהיא
 
  תנועה בשטח המזמין 31.00

  .נתיבי התנועה בשטח המזמין אל מקום העבודה וממנו ייקבעו מזמן לזמן ע"י המזמין 
ה בשטח חוקי ונהלי התנוע .כלי רכבו של הקבלן וכל העובדים מטעמו ינועו אך ורק בנתיבים אלו 

 .המזמין יחולו על הקבלן והעובדים מטעמו והקבלן מתחייב לציית לכל הוראות המזמין בעניין זה
הקבלן מתחייב לשמור על שלמות נתיבי התנועה שנקבעו לו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שיגרם להם 

 .בגין שימוש הקבלן כגון נזק מרכב זחלי, גרירה, שפיכת בטון, פיזור חומר וכיו"ב
 
 דרכי גישה ארעיות 41.00

הן תבוצענה על ידי הקבלן ועל חשבונו ותוסרנה על ידי הקבלן  -במידה שידרשו דרכי גישה ארעיות  
 .במידה שיידרש, יחזיר הקבלן את מצב המקום בו הועברו דרכים אלה לקדמותו .עם גמר העבודה

על עבירות הדרכים בכל הקבלן ישמור  .התווית דרכי הגישה הארעיות תיעשה באישורו של המפקח
דרכי הגישה הארעיות אינן רכוש הקבלן והקבלן יאפשר שימוש  .עונות השנה לפי הנחיות המפקח

 .בדרכים אלו לכל גורם אחר ללא תמורה
 
 שירותים מהמזמין ולינת פועלים באתר 51.00

ושירותים לא תינתן לקבלן אפשרות להשתמש בשירותי המזמין כגון: אוכל, מקלחות מודגש בזאת ש 
 .אסורה בהחלטמודגש בזאת כי לינת פועלים באתר  .וכיו"ב סניטריים, טלפון

 
 שמירה על איכות הסביבה 61.00

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י המפקח,  
לשביעות רצון מפרט הכללי, כמוגדר בתקנות הרלוונטיות ובכדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 

  .המפקח
 
 עבודה בשעות היום בימי חול 71.00

בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי ישראל,  
או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמין, מלבד אם העבודה היא בלתי נמנעת או 

כמו כן,  .זה, יודיע הקבלן על כך למפקח ועליו לקבל את אישורו המוקדםבמקרה כ .הכרחית בהחלט
ים מתאימים מטעם הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות אישורידאג הקבלן לקבלת 

 .רלוונטיות אחרות
 
 תיאום עם המפקח 81.00

צוע עבודה כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם המפקח במקום, אין להתחיל בבי 
 .כלשהי ללא תיאום מוקדם עם המפקח

 
 כוח אדם 91.00
 

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את ההשגחה  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק .א
והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך בעבודתם כשהם נתונים 

הקבלן ינקוט בכל  .לפיקוחו, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו המוסמכים
בד שלא יגרם שום פיגור הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים מחו"ל ובל
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בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים של הפרוייקט ושלבי הביניים של לוח 
 .הזמנים

 
שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים ולפיגור  .ב

 .בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'
 
שעות לפני תחילת  48ופועליו לאישור  על הקבלן יהיה להגיש למפקח את פרטי עובדיו .ג

הכניסה  .האישור לעובד מסוים הינו זמני ועלול להתבטל במהלך העבודה .עבודתם באתר
מכוניות הקבלן, לצורך אספקת ציוד וחומרי בניה תהיה באופן שיסוכם מראש  לשוהיציאה 

 .עם המפקח
 

 מהנדס ביצוע ומנהל עבודה באתר 20.00
 

במשך ו , באתר, באופן קבועול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלןלצורכי תיאום, ניה .א
 :כל תקופת הביצוע

בביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10בעל ניסיון מוכח של ל עבודה ראשי הנמ .1
 .דומות

 
 מהנדס ביצוע אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים ואדריכלים, בעל ניסיון מוכח של .2

מועצה המקומית בהמהנדס יחתום  .דומותבביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10
 .כאחראי בטיחות, אחראי לביקורת וכאחראי על הביצוע

 
ת, על הקבלן להעסיק במקום ולעבודות סימון )לרבות חידוש הסימונים( ולמדיד .3

בקביעות מודד מוסמך עם מכשירי מדידה וכלי עזר תאודוליט, מד מרחק 
ת וכדומה( במספר ובאיכות נאותים, כפי שיקבע אלקטרוני, מאזנת אוטומטי

 .כל מדידה שתידרש ע"י המפקח תבוצע ע"י המודד ללא תשלום כלשהו .מהמפקח
 
ומנהל עבודה  רשוםמנהל פרויקט בדרגת מהנדס ומיזוג אויר לעבודות חשמל  .4

בביצוע עבודות  בישראל שנים לפחות 10 ניסיון מוכח של יבעל בדרגת הנדסאי,
 .דומות

 
 יםמתנהג םבאם ימצא כי אינמאנשי הצוות הנ"ל רשאי לבקש החלפת מי מהם  פקחהמ .ב

ימים  5, תתבצע ההחלפה תוך הבמקרה ותידרש החלפ .םם לתפקידמימתאי םכראוי או אינ
 .מיום הודעת מנהל הפרוייקט

 
 יום יום לכל אורך תקופתבקביעות באתר העבודה  צוות הביצוע של הקבלן יהיה נוכח .ג

 .ד בכפיפות להוראות המפקחועבוי הביצוע
 .העדר של מי מצוות הקבלן יוכל לשמש, בין השאר, עילה להפסקת העבודה ע"י המפקח 

 
 .שצוות הביצוע לא יועסק בפרויקטים אחרים מודגש בזאת .ד
 
שמות אנשי הצוות ופרטי נסיונם, יועברו לאישור המפקח לפני תחילת הבצוע ורק לאחר  .ה

פסיקת המפקח בענין זה היא בלעדית וללא  .הנ"ל יוכלו להימנות על צוות הקבלןאישורו של 
 .זכות ערעור מצד הקבלן

 
אם לדעת ב"כ המהנדס נמצא כי מנהל הפרויקט ו/או מנהל העבודה ו/או המודד ו/או  .ו

אחראי הבטיחות אינו ממלא את תפקידיו כיאות ו/או כישוריו נמצאו בלתי מתאימים 
ת שהן נשוא מכרז זה, יהיה המפקח רשאי להורות לקבלן להעביר את הנ"ל לביצוע העבודו

 .מן האתר ולהחליפו באחר בעל כישורים מתאימים, וקביעתו בענין זה תהיה סופית
 
 .המודד וקבוצת המדידה ימצאו באתר ככל שיידרש לצורך סימונים ומדידות .ז

 ביוזמתוג מדידה שירצה לבצע המודד וקבוצת המדידה יעמדו לרשות המפקח למדידת כל סו 
 .בהקשר עם פרויקט זה )אפילו אם הקבלן אינו זקוק למדידה זו( וזאת ללא כל תשלום נוסף

 
ולא ישולם יחולו על הקבלן כל ההוצאות הכרוכות במילוי דרישות סעיף זה ע"י הקבלן  .ח

 .לקבלן עבורן בנפרד
 
  ."צו התחלת עבודה"הנקוב במיום  שבועמינוי צוות הקבלן המפורט לעיל יבוצע תוך  .ט
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 וספקים קבלני משנההסבת חוזה,  12.00
 

אין הזוכה רשאי למסור לאחר את ביצועו של  ,3210( בחוזה מדף 2)3על אף האמור בסעיף  א.
המבנה, כולו או מקצתו, אלא באישור מראש ובכתב של סגן נציב הרשות הארצית לכבאות 

 והצלה. 
 

 .ע"י המפקחובכתב העסקת קבלני משנה ע"י הקבלן הראשי תבוצע רק עפ"י אישור מראש  .ב
העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן הראשי אחראי בלעדי עבור  פקחגם אם יאשר המ

 .טיב הביצוע של עבודות קבלני המשנה והתיאום ביניהם
 
או כל פועל של קבלן  ק, ספרשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של קבלן משנה פקחהמ .ג

ההחלפה הנ"ל  .אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ועל הקבלן להחליפו באחרמשנה 
 .ימים ולא תשמש עילה להארכת זמן ביצוע 5תיעשה באחריותו ועל חשבון הקבלן תוך 

 
 פקח כדלקמן:קבלני מלאכות לאישור המספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת  .ד

קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1
 .מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה

 
 להלן: בתנאי הסףכל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד  .2

הנדרש לביצוע עבודות  בעל הסיווגבפנקס הקבלנים, אשר הינו  קבלן רשום 1.2
י לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם בהיקף אותו מבקש הקבלן הראש

 .מקצועות החייבים ברישום
לעבודות אותן  שנים בעבודות זהות או דומות  10נסיון של לפחות בעל  2.2

 .מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם
 
לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים להלן, לגבי כל  .3

 קבלן משנה בנפרד:
 .פרופיל חברה 3.1
, אשר זהים בשלוש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות  3.2

 .בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה
אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע,  פרויקטיםלגבי  

ולצרף המלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות 
 .)כולל מס' הטלפון שלהם( אלה בפרויקטים

 
לפני אישור קבלן המשנה, המפקח שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם קבלני  .4

המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנסיון והמקצועיות של 
 .הקבלנים המוצעים

 
מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור המפקח לא תכלול קבלנים  .5

שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע אי הסף המצוינים לעיל, העומדים בתנ
ולא יינתן לקבלן הראשי כל פיצוי על כך  העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר,

!! 
 
יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבלן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל,  .6

בחשבון לפני  מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח, ועל הקבלן להביא זאת
 .הגשת הצעתו למכרז זה

 
מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור בכתב  .7

זה, שייבחר לפי ההליך  בפרויקטמהמפקח, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה 
 .המצוין לעיל

 
דקדקני על הקבלן לתת תשומת לב רבה להוראות סעיף זה, שכן המפקח יקפיד לבצע באופן  .ה

 .את הליך אישור קבלני המשנה, כמפורט לעיל
 
יום לאחר  120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  .ו

שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם ישירות לקבלני 
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הסכומים  .המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י המפקח
 .שישולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים לקבלן

 
 

 תיאום ושירותים לגורמים אחרים 22.00
ייתן, ללא תמורה נוספת, שירותים לגורמים אחרים כגון: חברת בזק, חברת החשמל, קבלנים הקבלן  

המזמין וכל מטעם המזמין לעבודות במבנה אשר אינן כלולות במכרז/חוזה זה, עובדי תחזוקה של 
  .גורם אחר שיורה עליו המפקח

 השירותים שעל הקבלן לתת לגורמים אחרים יהיו כדלקמן:  
 .אספקת מים, חשמל ותאורת עזר .א
 .מתן אינפורמציה על המבנה ועל מערכות קיימות במבנה וסביבתו .ב
הליכה  מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה למקום המבנה וזכות שימוש בדרכים ארעיות, צירי .ג

 .וכו'
 .הכוונת מועדי חיבור הפעלה והרצה של המערכות עם הגורמים האחרים .ד
 .אפשרות שימוש מתואם מראש בכל אמצעי הרמה ושינוע .ה
 .הגנה סבירה של ציוד ו/או עבודות של גורמים אחרים, כך שלא ייפגעו ע"י פועלי הקבלן .ו
  .מר העבודהניקיון כללי וסילוק פסולת במשך העבודה ולאחר ג .ז
 

 קשר עם קבלנים אחרים 32.00
 
 כללי .א

חוזה  אשר אינן נכללות במסגרת/נוספות  במסגרת העבודות לביצוע המבנה, נכללות עבודות 
, יםאחרנים ויבוצעו על ידי קבל יםנפרד יםעבודות אלה יוצאו למכרז .ע"פ קביעת המזמין זה

 .בתנאים כלליים לעבודות", וזאת בכפוף לאמור נים האחרים"הקבל ושיקרא
 
במפרט הכללי  00.06.03.02ן האחר בהתאם לסעיף ן יבצע התקשרות ישירה עם הקבלזמיהמ .ב

בהתאם לסעיף  יהיה לבצע עבודות תיאום הנדרשות לביצוע מקביל של העבודותועל הקבלן 
 .במפרט הכללי לרבות השתלבות בלוח הזמנים הכללי של הקבלן הראשי 00.06

, נים האחריםקבלהכלל החובה של סגירת מעברים שיעשו על ידי יתאמור בסעיף ב', בנוסף ל .ג
, וזאת בכל שלבי העבודה, לפני או אחרי או גבס(/בנויות ווקירות )בטון, דרך מחיצות 

על ויותקנו השרוולים ומסגרות העץ למעבר התעלות, יסומנו במשותף, יסופקו  .עבודות טיח
 .וועל חשבונ ן הראשיקבלהידי 

 
ים כתמורה לתיאום וביצוע תיקונים במהלך העבודה או אחריה ומתן שירותים לקבלנ .ד

 ., עלות הנ"ל תהיה על חשבון הקבלןשהואתשלום כל יהיה הקבלן זכאי ללא  יםהאחר
 

 בקורת העבודה 42.00
 

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות המפקח את כל הפועלים הכלים והמכשירים הנחוצים  .א
למפקח תהיה תמיד הרשות להיכנס למבנה, או למקום העבודה של  .בחינת העבודותבשביל 

 .עבור הפרוייקטהקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה 
 
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא בוצעה בהתאם  .ב

המפקח תוך התקופה שתקבע על  לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות
 ., על חשבונוידו

 
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה  .ג

נוסף לבדיקות הקבועות  -במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
 .ישור המפקחהקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר לבדיקה בלי א .בתקנים הישראליים

 
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה במקצוע מסוים,  .ד

 .אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני או הוראות המהנדס
 .ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי במועד מסירת העבודה

 
היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב המפקח יהיה הקובע  .ה

 .העבודה ולאופן ביצועה
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הקבלן ייתן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי  .ו
במקרה  .לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון של העבודה הנדונה

את רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או שלא תתקבל הודעה כז
 .להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן

 
השגחת המזמין והמפקח על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה של הקבלן  .ז

 .לביצוע העבודה לפי כל תנאי ההסכם
 
 יומן עבודה 52.00

 מסודר ע"י הקבלן, ובו ירשום כל יום:יומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן  
 .מספר הפועלים העוסקים יחד עם סוגם ומקצועם ועבודת מכונות וציוד לסוגיהם .א
 .כל החומרים והסחורות שנתקבלו .ב
 .רשימה מפורטת של העבודות שנעשו בציון מקומן בבניין .ג
 .מזג האוויר .ד
הקבלן המיועדות למזמין או למפקח  במדור מיוחד ובאופן בולט: הערות, בקשות ותביעות .ה

 .אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת מכתב מיוחד
במדור מיוחד ובאופן בולט: הוראות ודרישות המפקח אם הוא בחר בדרך זו במקום שליחת  .ו

 .מכתב מיוחד
חשבונות בעד עבודות יומיות  .פרטי העבודה היומית שאושרה מראש ובכתב ע"י המפקח .ז

 .ייעשו רק לפי הרשום ביומן
 .יומן העבודה ייחתם כל יום ע"י הקבלן או מנהל העבודה מטעמו וע"י המפקח מטעם המזמין 
העתק  .העתקים: הדף המקורי, העתק עבור המפקח והעתק עבור הקבלן 3 -יומן העבודה ינוהל ב 

 -דור ה' או ו' הנזכרים לעיל מכילים רשום, ואם לא המפקח יימסר ע"י הקבלן למפקח למחרתו אם מ
 .בסוף כל השבוע

בגמר העבודה יימסר היומן הכרוך למזמין  .היומן יועמד לרשות המזמין או בא כוחו בכל זמן הגיוני 
 .לשמירה, ויעמוד לשם עיון לרשות הקבלן בכל זמן הגיוני במשך שנה מגמר העבודה

היעדר הסתייגות בכתב של הקבלן ביומן  .אינם מחייבים את המזמיןרישומי הקבלן ביומן העבודה  
 .העבודה לגבי רישומי המפקח באותו שבוע מהוה אישור לנכונותם של הפרטים הרשומים בו

 
 התוויה, סימון וערעור על גבהים קיימים 62.00

  .נקודות הקבע המשמשות מוצא למדידות תימסרנה לקבלן ע"י המפקח במקום המבנה 
המדידות, התוויות והסימון יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ובמידה שנעשו כבר ע"י גורמים  כל 

  .אחרים, יושלמו ו/או יבדקו ויתוחזקו ע"י הקבלן
כל ערעור על גבהים  .כמו כן יהיה על הקבלן לבדוק את הגבהים הקיימים המסומנים בתכניות 

טענות שיובאו  .מיום קבלת צו התחלת עבודה ימים 10-קיימים המסומנים, יוגש למפקח לא יאוחר מ
על הקבלן להתקין נקודות קבע נוספות לפי הצורך או להתקין מחדש  .לאחר מכן, לא יילקחו בחשבון

 .נקודות אשר נעקרו ממקומן מסיבה כלשהי
ויספק, על חשבונו, את כל המכשירים  ך,למטרות אלו יעסיק הקבלן, על חשבונו, מודד מוסמ 

 .דרושים לשם כך, וזאת תוך כל תקופת העבודה עד למועד סיומה ומסירתהוהאביזרים ה
 .על הקבלן יהיה להרוס ולבנות מחדש, על חשבונו, כל עבודה שתבוצע לפי סימון בלתי נכון 

 
 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום 72.00

במהלך כל זמן ביצוע העבודות השונות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת  
המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות לרבות גשמים, רוח, אבק, שמש 

  .וכו'
הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום בשטח העבודה  

אמצעי ההגנה יכללו  .וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקדם של המפקח
יסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, כ

אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת ביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע וכן בכל 
כל אמצעי ההגנה הנ"ל יינקטו על ידי הקבלן, על  .האמצעים האחרים שיידרשו על ידי המפקח

 .ופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה של המפקחחשבונו הוא, והכל בא
כל נזק שייגרם לעבודות גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע"י המפקח, יתוקן  

 .ע"י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להוראות המפקח ולשביעות רצונו המלאה
אויר, לרבות גשמים, לא להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג  

 .ייחשבו ככוח עליון
 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים 82.00
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באתר העבודה ובדרכי עיליים ותת קרקעיים,  ,הקבלן יהיה אחראי לשלמות מבנים ומתקנים קיימים 
עם גילוי מתקן תת  .הגישה אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה

  .על הקבלן להודיע מיד למפקח ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בוקרקעי 
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע נזק או פגיעה באנשים, במבנים, במתקנים  

 .באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור וישאובתכולתם 
 
 קרקעית-חפירה תת 92.00

בכלי מכני, יש לוודא כי אין כבלים או צינורות בתוואי החפירה כגון: לפני ביצוע חפירה בידיים או  
 .כבלי חשמל, תקשורת, קווי ביוב, מים וכיו"ב

לפני ביצוע כל עבודת חפירה, ישיג הקבלן אישורי חפירה מ"בזק", חברת החשמל, חב' הכבלים,  
 .קרקעית -רשות העתיקות וכל גורם אחר בעל תשתית תת

ת מלאה ובלעדית לכל פגיעה במתקנים הנ"ל בין אם קיבל ובין אם לא קיבל הקבלן יישא באחריו 
 .אישור לחפירה מהמפקח או מכל גורם אחר

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא  .יינקטו צעדים חמורים נגד קבלנים אשר יגרמו לנזק מבלי להודיע עליו 
ומתחייב לתקנם, על מקבל על עצמו אחריות מלאה לנזק שייגרם לאותם מבנים ומתקנים קיימים 

חשבונו, לשביעות רצון המפקח ולשאת בכל ההוצאות הישירות והעקיפות שנגרמו כתוצאה מהנזק 
 .הנ"ל

 
 ביצוע מקצועי 00.30

כל העבודה תבוצע בהתאם להסכם ובאורח מקצועי נכון, לשביעות רצונו של המפקח. אישורו של 
את הקבלן מחובתו ואחריותו  המפקח  לביצועה של עבודה או מטלה מכוח הסכם זה, לא ישחרר

 האמורה לעיל.
פי דרישת המהנדס לתקן -בוצעה עבודה שלא באורח מקצועי נכון לדעת המפקח יחויב הקבלן  על

 ו/או להחליף את הטעון תיקון על חשבון הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח.
בות הפגם ושיתקנו נתגלה פגם בעבודה, בזמן ביצועה, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סי

ידו. היה הפגם כזה שאין הקבלן  אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות -לפי שיטה שתאושר על
יחולו הוצאות החקירה  -החקירה והתיקון על המזמין. היה הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה 

 על הקבלן וכן יהא חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו.
פי שיקול דעתו לתיקון -מורה הזכות לגבות מהקבלן בכל דרך, את הסכומים הנדרשים עללמפקח ש

 עבודה שהיא טעונת תיקון או פגומה לדעתו, וזאת במקום לדרוש מהקבלן לתקנה.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המזמין לסעדים נוספים או חילופים על פי כל דין או 

 הסכם.
 
 לוח זמנים 13.00

בהתאם  יום מיום מתן צו התחלת העבודה יוגש ע"י הקבלן לוח זמנים 15לא יאוחר מאשר  .א
 .במפרט הכללי 00.04.08לסעיף 

לוח הזמנים  .ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ,ערוך בצורת לוח גנט ממוחשב, הלוח יהיה .ב
יתוקן ויעודכן מידי חודש וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מסיבה כלשהי, 

בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה  .עדכון יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן
 .למועד חדש לסיום העבודה

קצב התקדמות  איחור לגבי לוח הזמנים הראשון שהוגש ע"י הקבלן ישמש הוכחה כי .ג
העבודות אינו מבטיח את השלמת המבנה כולו בזמן ועל הקבלן יהיה לאחוז מיד בכל 

 .האמצעים להטחת זירוז העבודה כפי שיורה המפקח
 .עבור לוח הזמנים לא ישולם לקבלן בנפרד .ד

 
 תגבור קצב העבודה 23.00

יוכל ע"י הוראה בכתב  יחליט המפקח כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא 
 להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 .הבאת ציוד נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת המפקח -
 .הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים -
, ולעשות כל דבר שהתנאים יחייבו כדי לעיל 00.15, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 .םלמנוע חריגה הזמנים המוקצבי
רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד בלוח הזמנים,  

לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור הציוד, תגבור כוח 
 .אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב

לפעול כאמור ות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספ 
 .לעיל 00.15בסעיף 
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 מוצר "שווה ערך" 33.00

המונח "שווה ערך" )ש"ע(, אם נזכר במסמכי מכרז/חוזה זה פירושו שרשאי הקבלן להציע  
מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר  .כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו, של חברה אחרת

, בין אם המוצר הוחלף והאדריכל הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח
 .ביזמת הקבלן ובין אם ביזמת המפקח

בכל מקום במכרז/חוזה זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר ציוד, מוצר וכו' נעשה  
יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או שווה  .טיב הנדרש מאותו מוצרהדבר לצורך תיאור ה

  .ערך" והקבלן רשאי להציע מוצר שווה ערך כמשמעו בסעיף זה
 
 תאום בדיקות ופיקוח חיצוניות 43.00

הקבלן יהיה אחראי להזמנה ותאום של בדיקות ופיקוח על ידי גורמים חיצוניים )יועצים, מכון 
על פי פרוגרמת בדיקות כללית שתמסר לו על ידי המפקח וכן בדיקות ספציפיות  התקנים וכדומה(

כמו כן רשאי יהיה המפקח להזמין בדיקות  .שיורה המפקח מעת לעת או על פי המפרטים הטכניים
 .באופן עצמאי ככל שימצא לנכון

ת על ידי תוצאות הבדיקות יועברו מיד לידיעת המפקח באמצעות משלוח עותק מכל בדיקה, ישירו
  .המעבדה אל המפקח

יום מקבלת צו  14הקבלן יגיש לבדיקה ואישור המפקח את הסכם הבדיקות עם המעבדה תוך 
 .התחלת העבודה

 .עבור כל הבדיקות שידרשו לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם תחול על הקבלן
 
 המוצריםטיב החומרים ו 53.00

 .מפעלים בעלי תו תקן או סימן השגחה בלבדהקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של  .א
בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה גבוהות מדרישות תו תקן 

 .או סימן ההשגחה המתאים
כל  .כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח ביותר וממוצרי יצרן מוכר .ב

 .החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור המפקח
וכל  921מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו,  ללא יוצא מן הכלל, יעמדו בדרישות ת"י  .ג

 .דרישות הרשויות הרלוונטיות
 לכיכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח של  יום מתחילת הביצוע, 45תוך  .ד

וכל חומר , ללא יוצא מהכלל לאישור ים וכו'(מוצרהחומרים והמוצרים )פרזולים, אביזרים, 
 .שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות

 
 בדיקת דגימות ואישורן 63.00

תקבע ע"י מעבדה שבבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י המפקח כמפורט לעיל יעברו  .א
אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים או ציוד אחר בטרם חל בשום ולא י .המזמין

 .הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י המפקח והמתכננים
חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות לדגימות ה 

 .שאושרו
המיידי של החומר הפסול כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו  .ב

הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים בטיב מאושר  .מהאתר
 .ובכמות המתקבלת על דעת המפקח

אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן  .ג
 .בהם מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש

 
 חומרים וציוד 73.00

החומרים, המכונות, המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע"י הקבלן למטרת ביצוע העבודה,  .א
 .יהיה בהם כדי להבטיח את קיום הדרישות לגבי טיבה ואיכותה

הציוד יסופק ויוחזק במצב  .כל החומרים שישמשו לעבודה יהיו חדשים ובאיכות מעולה .ב
יא בחשבון את חלקי החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים במקרים תקין וסדיר, יש להב

 .עניין זה חל במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע .של תקלות מכניות
כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקנים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות, טעונים  .ג

או לפני מסירתם לביצוע בבתי המלאכה  אישור היועץ והמפקח לפני הזמנתם אצל אחרים,
  .של הקבלן, גם אם הם תואמים מפורשות את הנדרש

תכניות,  -לפני מתן האישור, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן או מיצרן, או מספק הציוד 
 .הסברים ותיאורים טכניים
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היועץ והמפקח יאשרו הזמנת ציוד ואביזרים רק אצל יצרנים או ספקים אשר יכולים  .ד
הוכיח שהנם בעלי ידע וניסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש במתקן ל

 .הנ"ל
ידיהם נמצא בפעולה לשביעות רצון -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-כמו 

לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן עדיפות  .שנים לפחות 5המשתמשים בו במשך 
להזמנת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל  .מוכר הנותנים שרות יעיל ומהיר ליצרנים בעלי שם

תינתן עדיפות ליצרנים או לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכנות המחזיקים מלאי של 
לא יאושר ציוד  .חלקי חילוף ולציוד הדורש שרות, לכאלה המחזקים בארץ ארגון שרות יעיל

האישור להזמנת ציוד  .וב בעבר ללקוחותיוכל שהוא של ספק או יצרן שלא נתן שירות ט
גבי העתק הזמנת הציוד שאליה יצורפו כל המסמכים הטכניים -יינתן ע"י היועץ והמפקח על

 .לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותנאי האחריות
סטים  3התנאים הטכניים להזמנת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח  .ה

החזקה והחזקה מונעת, על כל התכניות והפרוספקטים של הציוד של הוראות הרכבה, 
את כל הדוקומנטציה הנ"ל  .ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חילוף מומלצים להחזיק במלאי

אין  .של הציוד ימסור הקבלן למפקח לפני הרכבת הציוד במקום, והדבר יירשם ביומן
ו של הקבלן לטיב הציוד ופעולתו באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת אחריות

התקינה והמושלמת, ובמידה ויתברר במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואינו עומד 
 .בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י הקבלן ללא כל זכות ערעור, וללא תוספת כספית כל שהיא

תאם חומרים וציוד אשר לדעתו של המפקח אין בהם כדי להבטיח את טיב העבודה בה .ו
לדרישות המפרט או קצב ההתקדמות בהתאם ללוח הזמנים שנקבע, או שאינם במצב מכני 

תקין, יסולקו ממקום העבודה ע"י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלפו בציוד וחומרים אחרים 
 .המתאימים לדרישות

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד והחומרים הדרושים לביצוע אותה עבודה יימצאו  .ז
 .בכמות ובאיכות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון המפקחבמקום 

 
 מערכת בקרת איכות 83.00

 במפרט הכללי, ללא כל תשלום  00.08הקבלן יקיים מערכת בקרה איכות בהתאם לסעיף 
 
 ולחשבונותשימוש במחשב לחישוב כמויות  93.00

בוד תיעשה בתיאום עם ההכנה לעי .בעזרת מחשבוהחשבונות הקבלן מתחייב להכין את הכמויות  
הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא  .המפקח ונתוני הקלט יימסרו להרצה לאחר שיאושרו ע"י המפקח

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת  .שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות במועדים שיידרשו ע"י המפקח
 .במחשב יחולו על הקבלןוהחשבון הכמויות 

 
  תכניות 40.00
 

תכניות "למכרז בלבד" שאינן מושלמות לפרטיהן הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות  .א
אך נותנות יחד עם יתר מסמכי ההסכם, מידע מספיק להצגת מחירי יחידות בכתב הכמויות, 

הקבלן המציע מאשר, בעצם הגשת הצעתו,  .לקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לבצוע
בשום תביעה לשינוי מחירי היחידות או ההצעה, או  שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא

 .להארכת זמן בגין התכניות הלא מושלמות
 
עם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בבצוע העבודה, תמסרנה לו תכניות  .ב

עם קבלת צו התחלת העבודה  .לביצוע במידה מספיקה להתחלת וקידום העבודה ללא עיכוב
לא תאושר לקבלן כל  .יום של התוכניות והפרטים החסרים 14יגיש הקבלן רשימה תוך 

 .תביעה עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל
 
והגימור,  רהאוויהקבלן מתחייב לבדוק את תכניות הבניה, האינסטלציה, החשמל, מיזוג  .ג

להכיר את שלבי בצוע כל  עליו .ואת תנאי המקום בכל הנוגע לעבודות הכלולות בחוזה זה
העבודות המבוצעות במבנה ובאתר, ולקחת בחשבון את מצבן הקיים של אותן עבודות, 

 .במועד בו יבצע את עבודותיו הוא
יום מיום  14רואים את הקבלן כאילו ביקר באתר ובמבנה, וזכותו להודיע למהנדס תוך  

, לרבות עבודות מוקדמות חתימת החוזה, על סתירות בין התכניות לבין התנאים במקום
שבוצעו ע"י קבלן אחר, ביחס למידות הפתחים, אפשרויות גישה וכדומה ולקבל את הנחיות 

 .המהנדס בנדון
לא הודיע הקבלן במועד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבצוע, לשינויים  

 .גישה וכד' בציוד או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, למידות הפתחים, לאפשרויות
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הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות והאינפורמציה הדרושים לו לבצוע העבודות, שהבין  .ד
, ושביכולתו לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל םוהתיאוריאת כל התכניות, המפרטים 

 .כהלכה לשביעות רצון המהנדס
והמהנדס רשאי  מדויקבתכניות, אינו  כמצויןוכו'  תהצינורומיקום הציוד, פתחי היציאה,  

על הקבלן יהיה  .לשנותו בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן בצוע העבודה
, החשמל, רהאווילהתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות בנין, מיזוג 

הגמר ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או 
 .סטיות מתכניות אלה, וישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הבצוע

  
על הקבלן לבצע לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות בטרם יתחיל  .ה

אמות שבין המידות שבתכניות לבין המידות הת-בעבודתו ולהודיע למהנדס על אי
בכל מקרה אחראי הקבלן לבדוק דיוק המידות  .שבמציאות, ולבקש הוראות והסברים בכתב

ותיבנה מחדש  סתיהרוכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה מאי דיוק ומאי התאמה( 
 .ע"י הקבלן, בצורה נכונה ועל חשבונו

 
צורפות לחוזה בהתאם לרשימת התכניות, וכמו כן ה"תכניות" משמען כל התכניות המ .ו

 .לקבלן לאחר חתימת החוזה לצורך הסברה, השלמה ושינוי השתימסרנתכניות 
הקבלן אחראי לוודא  .תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא 

 .לפני הבצוע, שבידיו התכנית העדכנית
 
שתתגלה בזמן הביצוע יתכנו שינויים בתכנון בכל  הקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות .ז

שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה לשינוי מחירים  .בהתאם לכך יעודכן התכנון .התחומים
 .ו/או להארכת משך הביצוע

 
 מחירי יחידה 14.00
 

מחירי היחידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי לפי  .א
המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו  .סמכי החוזהכוונת מ

סעיף, אף אם לא פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא כרוך הגיונית בהשלמת 
מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפריט הנדון  .העבודה במסגרת הסעיף העיקרי

תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך  בהוצאות הכלליות הכרוכות בעמידה בכל
 .כספי העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש

 
למעט מס ערך מחירי היחידה יכללו כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף,  .ב

כל פטור ממסים לו עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של המזמין ואין  .מוסף
 .מחירי היחידהלכך כל השלכה על 

 
 רשימת פריטים ברשימת כמויות .ג

כל הפריטים הרשומים ברשימת הכמויות מיועדים לאספקה והרכבה ע"י הקבלן, אלא אם  
המחירים לפריטים אלה יכללו רכישה, הובלה, אחסנה, מיקום,  .במפורשנאמר אחרת 

הפריט הנדון התקנה, שרות ואחריות, חיבור וכל פעולה או פריטי עזר הנדרשים להבאת 
למצב פעולה תקין ובטוח, כולל כל הוצאה ישירה ועקיפה הכרוכה בבצוע באופן מושלם, 

 .רווח קבלני וכדומה
כ"אספקה בלבד", מכוונים לאספקה ע"י הקבלן עד למחסנו במפורש פריטים המסומנים  

מחיר "אספקה" יכלול רכישה, הובלה, החסנה, הוצאות ישירות ועקיפות  .שבאתר הבניה
 .הכרוכות בפעולות אלה ורווח קבלני על פעולות אלה בלבד

מחיר התקנת הפריטים כולל את כל הנדרש  .כ"הרכבה בלבד" במפורשפריטים המסומנים  
לביצוע מושלם של הפריט, לרבות עמידה בהתחייבות הקבלן לתקופת הבדק, תקורה ורווח 

 .אשר תחול על המזמיןקבלן עד לקבלת מתקן מושלם, פרט לתשלום עלות הפריט עצמו 
פריקת החומרים, אחסונם הזמני ופיזורם  .כל החומרים יגיעו לאתר באחריות המזמין 

 .במבנה יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד
 
 אספקת פריטים .ד

המזמין רשאי לספק בעצמו פריטים מסוימים כראות עיניו ולבצע בכך בעצמו סעיף של  
כן רשאי המזמין לספק פריטים חליפיים מבלי שהדבר ישמש עילה לשנוי  ."אספקה בלבד"

מחיר ההרכבה כל עוד אין שנוי מהותי בעבודת ההרכבה עצמה או בפריטי הלוואי הכרוכים 
 .בהרכבה
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הקבלן יגיש למפקח חישוב כמויות עבור כל החומרים שהמזמין יספק, לפי סוגים ומידות,  
ויות הקבלן לא יספיקו, יהיה על הקבלן לספק, על חשבונו, במידה וכמ .לרבות כמויות פחת

 .את כל החומרים מחדש בכמויות הנכונות
 .חישובי הכמויות יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם עבורם בנפרד 

 
 יםשינוי 24.00
 

למען הסר ספק, הנאמר בסעיף זה גובר על הנאמר במסמכים האחרים והוא הקובע בעת ביצוע 
 התחשבנויות על שינויים כמפורט להלן: 

 
 שינוי כמויות .א

 .הכמויות בסעיפים השונים של כתב הכמויות הם באומדן בלבד 
קטנת ע"י הגדלה או ה כמות בסעיף כלשהו ברשימת הכמויותההמזמין רשאי לשנות את  

, ואף לבטל סעיפים לחלוטין, מבלי שדבר זה יהווה עילה לשנוי במחירי הכמות בכל יחס
 .היחידה של אותו סעיף ו/או סעיפים אחרים הקשורים בו

למען הסר ספק מודגש שמחירי היחידה יישארו ללא שינוי, אפילו אם כתוצאה משינוי  
העזר שאינם משולמים וכלולים בתוכניות גדל מספר האביזרים או הספחים או אמצעי 

 .במחיר היחידה
 
 עבודות נוספותו שינויים בתכנון המקורי .ב

אם ירצה המזמין לבצע שינויים כלשהם בתכנון המקורי המשמש להצעת מחירים זו יהיה  
אין להתחיל בביצוע שינוי כלשהו  .מחיר השינוי מבוסס על מחירי היחידה שבהצעת הקבלן

 .בלת הודעה בכתב מהמפקח בצירוף אישור על מחיר השינוי כולומהתכנון המקורי ללא ק
עפ"י על בסיס הצעות מחיר שיוגשו ע"י הקבלן ייקבעו )חריגות( מחירי העבודות הנוספות  

 קריטריונים הבאים בסדר הופעתם, כדלקמן:שלושת ה
י בניכוי כל ההנחות שניתנו ע"ו פרורטהמותאם ע"י  בכתב הכמויות הדומף סעיעפ"י  .1

 .הקבלן בעת הגשת הצעתו
המאגר המאוחד התקף, וזאת על פי המחירים לכמויות גדולות,  מחירון עפ"י  .2

 ועוד.  עבור קבלן ראשי ו/או מרחקיםכגון : תוספת כל , ללא 20%ובהנחה של 
מפורטות של קבלני משנה או ספקים שיצורפו לניתוח הצעות מחיר  3ל בסיס ע .3

 .המחיר הנ"ל
שיגיש הקבלן בגין נזק שייגרם לו כביכול עקב מחדל זה או אחר של המזמין, או עקב תביעות  

החלטות אלו או אחרות שיקבל המזמין מפעם לפעם, ישולמו לקבלן, במידה ויאושרו לו ע"י 
 .המפקח, ללא תוספת של רווח קבלני כלשהו

 
 כלליות וזהות מחירי כתב הכמויות 34.00

 
הכמויות בהן נקב הקבלן הנן זהים לכל העבודות מאותו סוג גם אם מחירי היחידה שבכתב  .א

מודגש בזאת  .בוצעו בזמנים שונים ובמקומות שונים בבניין, בכמויות שונות ומידות שונות
קרה של סתירה מבכל  .פרקים שוניםב שעל הקבלן לרשום מחירים זהים בסעיפים זהים

 .הזהים המחיר הזול יקבע לכל הסעיפים
 
שולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קטנים ו/או בגין לא ת .ב

 .עבודות ידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה
 
 .מחירי היחידה יהיו זהים לביצוע בכל שטח אתר העבודה .ג

 
 מחירי יסוד 44.00

 סמכי ההצעה:במ תשומת לב הקבלן מופנית להגדרת המונח "מחיר יסוד" 
 .מוצר להדגשה ולהבהרה יצוין, שמחיר יסוד של מוצר כלשהוא הוא מחירי ששולם בפועל עבור אותו 

הכוונה אינה למחיר המופיע במחירון החברה המספקת אלא למחיר ששולם לאחר כל ההורדות ו/או 
 .הנחות למיניהן, ללא הוצאות הובלה, פריקה וכו'

 הזכות לקבוע עם ספק או יצרן כלשהוא מחיר מוצר ולחייב את הקבלןהמזמין שומר לעצמו את  
 .לרכוש את המוצר במחיר הנ"ל

 
 עדיפות בין המסמכים ופירושם 54.00

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות שבמסמכי המכרז השונים חייב  
הקבלן להסב מיד את תשומת ליבו של המפקח לכך. המפקח יקבע בלעדית וסופית לפי איזה מסמך 
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יש לבצע את העבודה והקבלן לא יתחיל בביצועה של עבודה כזו לפני שקיבל את הנחיות המפקח 
 בנידון. 

בכל מקרה בו נתקל הקבלן באי הבנה או אי בהירות של הוראות המסמכים עליו לפנות אל המפקח  
ולקבל הנחיותיו. לכל מקרה שבו יפרש הקבלן בעצמו סתירות ו/או אי הבנות ו/או ישלים 

 אינפורמציה חסרה, הקבלן ישא באחריות מלאה ללא אישור בכתב של המפקח. 
י החוזה יקבע המחיר לפי הדרישה המחמירה ביותר לטובת במקרה של אי התאמה בין מסמכ 

 המזמין וזאת עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח.
 
 
 וספרי מתקן( AS MADEתכניות עדות )  64.00

תכניות המראות את כל העבודות בהתאם לביצוע בפועל כולל  ,על חשבונו ,על הקבלן להכין .א
העבודות הנסתרות כגון קווי חשמל, ניקוז, אינסטלציה פנים וחוץ וכד' כפי שבוצעו )כולל כל 

 .במפרט הכללי 00.12.01, הכל בהתאם לאמור בסעיף השינויים לתכניות המקוריות(
 .המתכנן גרסתבהתאם לוקאד" ת "אוטיוכנו באמצעות תכנ AS MADE -כל תכניות ה .ב
המדידה תיעשה ע"י מודד מוסמך והתוכניות תחתמנה על ידו ותכלולנה את כל המידות  .ג

 .המתוכננות ואת מידות ומפלסי/אורכי האלמנטים והמערכות כפי שבוצעו בפועל
 של תכניות  CD -סטים ו 5, הקבלן יכין וימסור למזמין, על חשבונו .ד

התכניות  .ן בפני המתכנן, כל אחד בתחומו, וקבל את אישורולאחר שהציג AS MADE-ה
תסמנה בצורה ברורה ומדויקת את העבודה שבוצעה, לרבות מיקומים ועומקים מדויקים 

, ותימסרנה למפקח כחלק ממסמכי חדשים ו/או קיימים של שוחות וקוים תת קרקעיים
כספיות של הקבלן על התכניות הנ"ל לא תוכלנה לשמש כבסיס לתביעות  .החשבון הסופי

 .השינויים בעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים הנ"ל
ספרי מתקן לכל המערכות שסיפק סטים של  5עם סיום עבודתו כמו כן יספק הקבלן  .ה

 .במפרט הכללי 00.12.02בהתאם לאמור בסעיף  הוראות הפעלה, קטלוגים וכו'הכוללים 
ומסירתן למפקח, כמפורט  וספרי המתקן עבור הכנת התכניותבניגוד לאמור במפרט הכללי,  .ו

 .חול על הקבלןלעיל, לא ישולם בנפרד והתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה  

 .לשביעות רצון המפקח
סירתן למפקח, כמפורט לעיל, לא ישולם בנפרד ומ וספרי המתקן עבור הכנת התכניות .ז 

 .חול על הקבלןוהתמורה לכך ת
לא יוחל בבדיקת החשבון הסופי של הקבלן ללא מילויו הקפדני על הוראות סעיף זה  

 .לשביעות רצון המפקח
 
  ניקוי אתר העבודה 74.00

 
ובגמר כל בכל יום יבצע ויישא בהוצאות לניקוי אתר הבניין ישמור על אתר נקי, הקבלן  .א

העבודות מכל פסולת, אשפה, אדמה וחומרים מיותרים אחרים וימסור למזמין את אתר 
 .הבניין ואת סביבתו הסמוכה נקיים, לשביעות רצונו של המזמין

 .תהיה הקפדה מיוחדת שהאתר יהיה באופן קבוע נקי ומסודר 
 
 .במים וסבון צפות והמרצפותהקבלן ישפשף וינקה את כל הרפעם בשבועיים ובגמר העבודה  .ב
 
את כל הדלתות והחלונות, יוריד כל כתמי צבע ונוזלים הקבלן ינקה כמו כן, בגמר העבודה  .ג

עליו להשאיר את כל העבודות  .אחרים וכן סימנים ועקבות לכלוך אחרים מחלקי העבודה
 .הרצפות יישטפו במים וסבון .מושלמות ואת הבניין מוכן לשימוש מיידי

 
 .בלן יסלק את כל המחסנים והצריפים הארעיים בגמר העבודההק .ד
 
הקבלן יהיה אחראי להשגת  .אושר ע"י הרשויותהפסולת תסולק ע"י הקבלן למקום שי .ה

האישורים מן הרשויות המוסמכות לגבי שפיכת הפסולת ויישא בכל נזק או קנס שיוטלו עקב 
  .ילשפיכת הפסולת במקום שלא אושר ע"י הרשויות כאמור לע

 
 .עבור כל האמור בסעיף זה לא יקבל הקבלן כל תשלום שהוא .ו
לא תסתיים ההתקשרות עם הקבלן והקבלן לא יקבל חשבון סופי עד לקבלת אתר נקי  .ז

  .ומסודר לשביעות רצון המפקח
 
 ביצוע בקשתות, שיפועים וכדומה 84.00
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יהיו תקפים גם לגבי כל מחירי היחידה, אותם ינקוב הקבלן לעבודות נשוא הסכם זה,  .א

העבודות והמוצרים שיסופקו ו/או יבוצעו בשטחים משופעים ו/או בעלי צורה גיאומטרית 
וזאת אפילו אם אין עובדות ועבודות אלו  -מיוחדת דוגמת אלכסונים, קשתות וכדומה 

 .מוזכרות במפורש בתיאור של הסעיפים בכתב הכמויות
 
ם בעלי צורה ו/או אופי כנ"ל, לא תשולם כל תוספת מודגש בזאת, שבגין עבודות ומוצרי .ב

כספית מעבר לנקוב בכתב הכמויות, אלא אם צוין הדבר במפורש כסעיף נפרד בכתב 
צורות  -התייחסות כלשהי לנושא דנן )קרי  מצוינתבעבודות שלגביהן לא תהיה  .הכמויות

ותם נקב הקבלן גיאומטריות מיוחדות, שיפועים וכדומה(, רואים את מחירי היחידה, א
 .בכתב הצעתו, ככוללים גם את הצורך בביצוע כנדרש, ואת ללא כל תוספת כספית לקבלן

 
 
 ביצוע עבודות תגמיר על בטון, גבס, טיח וכו' 94.00

זאת או אחרת )דוגמת  בכל אותם הסעיפים בכתב הכמויות בהם לא צוין במפורש שעבודת תגמיר 
של רקע, על הקבלן לבצע )במסגרת אותו סעיף  מסויםחיפוי קרמיקה, צבע וכדומה( תבוצע על סוג 

כמויות( את עבודת התגמיר על כל רקע כנדרש כדוגמת בטון, טיח )פנים וחוץ(, גבס וכו', ללא כל 
יש לבצע את העבודה, אינו שינוי במחיר היחידה שנקב בכתב הצעתו, וזאת אפילו אם סוג הרקע עליו 

 .מוזכר כך במפורש
 

 פתחים ושרוולים 50.00
 
הקבלן יהיה אחראי לבצוע עבודות שונות הקשורות למתקן כגון: השארת חורים ושרוולים,  .א

לשם כך על הקבלן להכין בזמן את כל האביזרים אותם  .נורות לפני יציקות וכו'יהתקנת צ
 .טים הדרושים לו לביצוע מעברי צנרת דרך קירות וכו'יש להכניס בזמן היציקה וכן את הפר

  .חציבות לאחר יציקה לא תורשינה אלא לאחר קבלת אישור המפקח
 .נורות תבוצע על ידי הקבלן ובאחריותויהכנת הפתחים המתאימים למעבר הצ 

 
על הקבלן לתאם הכנת שרוולים ומעברים שיבצעם באתר, על ידי קידוח יהלום, בתאום עם  .ב

כל מעברי הצנרת דרך מרחבים מוגנים ייעשו על ידי הכנסת הצינור ביציקה, על ידי  .פקחהמ
, הכל LINK SEALאו  MCTשרוול ואטימה או באמצעות מסגרות מיוחדות כדוגמת 

 .בהתאם לדרישות והנחיות פיקוד העורף
 
 מעברי צנרת מתכת דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ואטימה עם חומר .ג

 .מעכב אש
מעברי צנרת פלסטיק דרך קירות אש יעשו באמצעות שרוולים ממתכת ומעיל ממתכת המגן  

 .על צינור הפלסטיק בצמוד למעבר ותוך שימוש בחומרי אטימה מתאימים
 
השרוולים ומסגרות יסופקו ע"י הקבלנים  .כל הפתחים יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .ד

לא הופיעו בתוכניות הביצוע והקבלן לא ידע על קיומם עבור קידוחים ופתחים ש .השונים
 .בעת ביצוע השלד ישולם לקבלן בנפרד

 
 העברת חומרים וציוד 15.00

במידה שתנאי המקום ידרשו  .על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד 
תאפשר הכנסת הציוד למקום זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה ש

  .כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך כתוצאה מהעבודות .המיועד
ידי -הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על 

ציוד למקום ההתקנה  לא יועבר .לא יועבר ציוד למקום ההתקנה טרם שנבדק במקום היצור .המפקח
לא יועבר ציוד  .אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, לכלוך וכדומה

הקבלן יוודא את התאמת  .ידי המפקח-מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על
הצורך יועבר במידת  .מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד

 .הציוד כשהוא מפורק לחלקיו ויורכב במקום הצבתו
 
 הגנה על הציוד 25.00

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות אפשריות  
במידה  .ידי גורמים אחרים-ידי הקבלן ועל-העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על
 .ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין-שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן על
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ידי הקבלן בעטיפת ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך לתוכו -הציוד המוכנס לחדרי המכונות יוגן על
 .פתחים בצנורות יאטמו למשך מהלך ההתקנה .כתוצאה מבניה, טיח וכו'

 
 גישה 35.00

ידו, כגון: -הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד המותקנים עלעל  
בכל מקרה אשר  .לשם טיפול, אחזקה ותיקונים -מסננים, מנועים, שסתומים, לוחות בקרה וכו' 

מבנה הבנין והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך למפקח בטרם 
מחובת הקבלן  .לא יעשה הקבלן שינויים מהותיים ללא אישור מוקדם מהמפקח .ת הציודיתקין א

לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה לצורכי ביקורת, בכל עת ולכל העבודות 
 .ידו-המבוצעות על

 
 הגנה בפני חלודה 45.00

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

 .כל המתלים וכל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונים
 
 בדק ותיקונים  55.00

ה תקופת הבדק והתיקונים )אחריות( במכרז זה תהיבכל מקרה שלא נאמר אחרת בחוק המכר,  
 כדלקמן:

 -לעבודות הבנייה ועבודות אחרות אשר לא נאמר אחרת עבורן להלן וביתר מסמכי המכרז  .א
 .מתאריך מתן תעודת הגמר - שנה אחת

  .מהתאריך הנ"ל שנים 10 -לעבודות בידוד ואיטום  .ב
 .מהתאריך הנ"ל שנים 3 -לעבודות נגרות ומסגרות  .ג
 .מהתאריך הנ"ל שנים 5 -לעבודות אלומיניום  .ד
  .מהתאריך הנ"ל שנים 10 - אבן לעבודות  .ה

 .וכן כל תקופה הנקובה לגבי עבודות אחרות במסמכי המכרז האחרים 
  
תקבע  -בכל מקרה שמצוינות במסמכי המכרז השונים תקופות בדק שונות לגבי אותן עבודות  

 .התקופה הארוכה יותר
מתאריך -תחל מתאריך מתן תעודת השלמה לעבודה ע"י המזמין או בהיעדר תעודה כזותקופת הבדק  

כל פגם או קלקול שיופיעו בעבודות בתוך תקופת הבדק  .קבלתו הסופית של המבנה ע"י המזמין
הנקובה לעבודה המתאימה, יתוקן או יוחלף ע"י הקבלן מיד עם קבלת הודעה על כך מהמזמין 

  .ל המזמיןולשביעות רצונו המלאה ש
 

 רזרבות למזמין 65.00
עבור  .מכל הריצופים והחיפויים ו/או מכל רכיב אחר שידרוש המפקח 5%הקבלן ימסור למזמין  

 .הנ"ל לא ישולם לקבלן בנפרד ועליו לכלול את עלותם במחירי היחידה השונים
 
 5, 4טופס  75.00

אחר שיידרש לצורך אכלוס המבנה  , תעודת גמר וכל אישור5, טופס 4באחריות הקבלן להשיג טופס 
 .מהרשות המקומית ומכל רשות אחרת

על הקבלן לדאוג לכל השגת האישורים הנדרשים לצורך קבלת אישורים כנ"ל ע"מ לאפשר אכלוס 
 .במועד סיום הפרויקט

לצורך מטלה זו ימנה הקבלן "אחראי על הביצוע", "אחראי על דיווח", מודד מדווח וכו', במועד 
 .הרשויות הנדרש ע"י

באחריות הקבלן לפעול מבעוד מועד ברשויות כדי להשיג את כל האישורים הדרושים לאפשר אכלוס 
 .כחוק במסגרת משך ביצוע הפרויקט

 .עבור כל הנ"ל לא ישולם בסעיף נפרד והנ"ל כלול בהצעת הקבלן
 
 עבודה בגובה 85.00

שיידרש לרבות פיגומים ואמצעי שמחירי היחידה כוללים ביצוע העבודות בכל גובה  מודגש בזאת
 .הרמה מכל סוג ובכל גובה שיידרש

 
 הגנה מפני התפשטות אש 95.00

כל המוצרים המורכבים בפרויקט יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור של המוצר  
 .וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות 921או בתוספת, בכל צדדי המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י 

 
 מניעת רווח מופרז .6000
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היה למפקח יסוד להניח, ששכר ההסכם ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן, מניח              -
לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב להמציא למנהל, 

למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסכים האחרים הנוגעים להסכם או 
לביצוע של פעולה כל שהיא הכרוכה בביצוע ההסכם, וכן לתת כל ידיעות אחרות, הן בעל פה 

 והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.
 
לקבלן  קבע המפקח כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר ההסכם              -

מתקבל על הדעת בלבד, כפי יופחת שכר ההסכם כך שיניח לקבלן רווח הוגן ו –רווח מופרז 
שייקבע על ידי המפקח, והקבלן מתחייב להחזיר, לפי דרישה, כל סכום שקיבל מעל לשכר 

ההסכם מופחת כאמור. כן רשאי המזמין לנכות כל סכום כזה מכל סכום שיגיע לקבלן 
 מהמזמין או לגבות אותו בכל דרך אחרת.

 
, ולצורך קביעת סעיפים חריגים ה דעת לפי סעיף זהלצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על             -

יובאו בחשבון הרווחים המקובלים אצל קבלנים אחרים שביצעו מבנים מטעם המדינה 
 מהסעיפים הנמוכים.  15%המאגר המאוחד בהנחה של בתנאים דומים וכן על פי מחירון 

 
חודש מיום  12זה, לאחר תום  המפקח לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף             -

 מתן תעודת סיום תקופת הבדק.
 
 כתב הכמויות והמפרטים 100.6

כתב  הכמויות המפרט הטכני והתוכניות מהווים מיקשה אחת ואין הכרח כי כל עבודה  המתוארת 
בתכניות תמצא את ביטויה הנוסף במפרטים או את ביטויה המלא והמפורט בכתב הכמויות. אף אם 

ור כלשהו לאחד או למספר פריטים בכתב הכמויות, אין הדבר מחייב מתן תיאורים דומים ניתן תיא
 ליתרם, ומחירי היחידה לא ישתנו מכל סיבה שהיא.  

מודגש בזה שכל הכמויות ללא יוצא מן הכלל הרשומות בכתב הכמויות ניתנו באומדן, כולל אותן 
 כמויות המבוססות על רשימות למיניהן.

ייעשה על סמך מדידות מדויקות שתערכנה במבנה במהלך העבודה בהתאם לשיטות התשלום לקבלן 
 המדידה. 

 
 מטמנה מאושרת לפינוי פסולת  200.6

 כל פסולת הבניין במסגרת מכרז/חוזה זה תסולק למטמנה מאושרת ע"י הקבלן ועל חשבונו.  -
אגרות על ידי הקבלן יחתום הסכם עם מטמנה מאושרת לפינוי פסולת לרבות תשלום כל ה -

 הקבלן ועל חשבונו. 
 הקבלן יציג למפקח אישורים על פינוי כל הפסולת למטמנה המאושרת הנ"ל.  -
 

  מבדקה מאושרת  300.6
באמצעות מעבדה מאושרת ומורשית,  ל חשבונוכל הבדיקות המפורטות להלן יבוצעו ע"י הקבלן וע  

 עבדה  מאושרת לביצוע הבדיקות  טרם ביצוע העבודה. מהקבלן יחתום הסכם עם 
 להלן מפורטות הבדיקות הנדרשות: 

 בדיקות בטון לכל היציקות בכל השלבים.  .א

 בדיקת אטימות ממ"ד  .ב

 עובי שכבות, הימצאות רשת, כושר הידבקות –טיח ממ"ד בדיקת  .ג

 מערכות סינון אב"כ בממ"דבדיקת  .ד

 ן, צ"א וכו'( למנטים בממ"ד )דלת, חלון, מערכת סינוא .ה

  הצפה, ואטימות קירות כולל המטרה. בדיקת אטימות גג כולל  .ו

 בדיקת מערכת אינסטלציה : צנרת ברכיבי שלד, מערכות מים חמים וקרים, מערכות כיבוי אש .ז
מערכות סולריות , מערכות תיעול וביוב ,  )הירנטים גלגלונים ועוד(, מערכות שפכים ודלוחין

 ., מערכות גזתרמוסיפוניות

 . הידוק חומרי סלילה בשיטות מודיפייד ופרוקטור .ח

 .אנליזה ומיון של קרקעות ואגרגטים .ט

 בדיקות איכות של אגרגטים וחומרי סלילה .י

 בדיקת אספלט באתר. .יא

 .בדיקת לחץ מים עירוני .יב

 בדיקת גז ראדון.  .יג
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 כל בדיקה נוספת בהתאם לדרישות רשות הרישוי.  .יד
 

 תכולת מחירים .4600
(, 2( ובמפרט המיוחד )מסמך ג'1שכל האמור בתנאים הכלליים המיוחדים )מסמך ג' מודגש בזאת

לרבות כל פרט ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, 
 כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות, לא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט במסמכים הנ"ל.

 לגביהם מופיע סעיף נפרד בכתב הכמויות.עבודות ש אך ורקימדדו 
למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, חיבור והפעלה, בין אם צוין במפורש 

  בסעיף ובין אם לא, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 

 עבודה שלא תימדד   00.65  
ולא ישולם עליהן בנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט, העבודות המפורטות מטה לא תימדדנה 

 בנפרד והן ייכללו במחירי היחידה של הקבלן.
כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכניים, עבודות לוואי וחומרי  .א

 עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.
 תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין, וכן תיאום קבלני משנה של המזמין. .ב
מצעי זהירות למניעת הפרעות, תאונות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם ושאיבת מים, לרבות א .ג

 סידורי ניקוז ארעי.
אספקה ושימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנות, דרכים זמניות, אמצעי שילוט ותמרור,  .ד

העבודה,  אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר
 פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי החברה, המוצרים והציוד האחר לאתר  .ה
 העבודה, החזרתם, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר העבודה וממנו.

 אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזקתם והגנה עליהם. .ו
מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות, לרבות פירוקו  מדידה וסימון מכל .ז

 וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.
 כל ההוצאות, מכן מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התכניות. .ח
 כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכניות או מסמכים אחרים לפי החוזה. .ט
 ודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.ניקוי אתר העב .י

דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה, מכס, בול, מיסים,  .יא
 אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.

 הוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים. .יב
 ביצוע העבודות בשעות הלילה ללא תוספת תשלום. .יג
 צאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.הו .יד
 אספקת וצריכת חשמל. .טו
העתקים + דיסקים ומסירתם למזמין. הכל לפי  5-הכנת תכניות עדות ממוחשבות לעבודות ב .טז

 הנהלים חתומות ע"י מודד מוסמך.
 כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי החוזה. .יז
 רווחי הקבלן. .יח
 סביב אתר העבודה או בסביבתו הקרובה לצורך ביצוע העבודה.דרכי גישה  .יט
 גידור ושילוט לפי דרישת המזמין. .כ

 מחיצות זמניות מגבס/דיקט חדש כולל דלתות מעבר לסגירת איזורי עבודה. .כא
 שלביות בביצוע וכן הפסקות עבודה שיורה המפקח או בא כוחו. .כב
ווים חלק ממנו, על כל פרטיהם, כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המה .כג

או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, 
לרבות הוצאות המימון והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידיעות עתה לצדדים ובין שהן 

 תיוודענה להם בעתיד.
 

ת או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או המפקח לעכב, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכו
 לחלט, לקזז, להפחית או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה ועל פי כל דין.

 
 

 והעסקת יועצים מלווים מטעם  )SHOP DRAWING( תכנית בית מלאכה    00.66
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_________________  
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 וע : ביצתכנון הייצור והקבלן יעסיק על חשבונו את היועצים הבאים שילוו את  .1

 יועץ אלומניום.  .א
 .יועץ איטום .ב
 . יועץ מסגרות .ג
 יועץ בידוד תרמי ואקוסטי  .ד
 מיסעות )עבודות פיתוח וסלילה( –יועץ קרקע  .ה

 היועצים יאושרו ע"י המזמין והאדריכל.  .2
 תבוצע ע"י היועצים לנושאים הבאים:  "SHOP DRAWINGתכנית נגדית "תכניות  .3

 מערכות כולל: חלונות / ויטרינות /קירות מסך /הצללות,  כל עבודות אלומניום .א
)טרספה (, ו/או כל חומר אחר על   HPLו   GRCכל מערכת החיפוי עשויה אלומניום  .ב

 מרכיביו. 
 .מערכת פרגולה חיפוי אלומניום וחומרים אחרים .ג
 עבודות מסגרות על פרטיה השונים.כל  .ד
 .ה על מרכיביוכל עבודות איטום ובידוד תרמי ואקוסטי של המבנ .ה

 ימי עבודה.  14תוך  ייאושרו ע"י האדריכל ומזמין העבודה "SHOP DRAWINGתכניות נגדיות " .4

 מבנה מסעות בכל הפרוייקט מבוסס הגדרת קרקע לאירוע מכסימלי נחות לצורך איפיון מדוייק .5
של שכבות הביצוע על הקבלן להעסיק יועץ קרקע מטעמו ועל חשבון הקבלן ,לצורך אישור מבנה 
שכבות הביצוע למסעות דרכים כבישים שבילים ומעברים היועץ יהיה  מאושר מנהלת הפרוייקט 

. 
כלל תכניות העבודה  הפקת כל התכניות לביצוע של כל העבודות התכנון הנדרשות לביצוע, .6

וע העבודה של כלל המתכננים וכלל תכניות העידכון אשר יתווספו במהלך הנדרשות לביצ
וככל , כלל תכניות השינויים אשר יידרשו לביצוע הפרוייקט במהלך ביצוע העבודה ,העבודה

תכניות העדות אשר יידרשו ע"י הרשויות השונות וכלל מערכות בקרה ואישור הבנין ועד קבלת 
המכון המוצע ייאושר ע"י  עתקות על חשבון הקבלן המבצע.יופקו ע"י מכון ה אישור איכלוס,

 המזמין.
 
 מסירת העבודה   700.6

 למפקח על סיומו בכתב.  עם סיום העבודה ידווח הקבלן 
המפקח יבדוק את ביצועו של אותו שלב ויפרט בפני הקבלן  בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי 

ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו  הקבלן  את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה
 בעבודה.

וכן  במעמד הקבלן, את העבודותוהמזמין במעמד הבדיקה כאמור לעיל, יבדקו המפקח והמתכנן 
 יערכו דו"ח בו ירשמו כל הפרטים המתייחסים לבדיקה ויחתמו עליו.

השינויים כמפורט  ברשימה, לשביעות הקבלן  יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל 
 רצונו של המפקח ו/או האדריכל.

 לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המפקח ו/או המתכנן 
ייתן המהנדס אישור בכתב על סיום ביצוע כל העבודות ובמעמד זה ימסור הקבלן לאחריותו של  

 במעמד המסירה יערכו הצדדים  את עבודותיו הנדונות.  -המזמין 
 
 

_________________    _______________________ 
 חתימת הקבלן      תאריך


