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 תחום המפרט

אספקה,  העבודות הכלולות במכרז זה הן עבודותתיאור כללי וחלקי של העבודות: 

שיקום ופיתוח עבודות  לרבות דחסניות טמונות לאשפהשל במות הידראוליות ל  והתקנה

הדחסניות )על כל הבמות ההדיראוליות וייצור  שונות, הכוללות בין היתר: עבודות

תכנון בהתאם למיקומו,  מתקןהתאמה של התכנון הכללי לכל , אספקה לשטח, (חלקיהם

, והביצוע  וקבלת אישורי כל הגורמים הנדרשים )המזמין, עירייה, גורמי תשתיות וכדו'(

לחפירה / חציבת הבור כולל העתקת תשתיות ככל הכנה ופירוק, עבודות עפר  בפועל כולל

 עבודות הזוכהכן יכללו  וביצוע עבודות פיתוח. בכל הנפח CLSMדרש, מילוי הבור ב ישי

במסגרת תקופת בדק ואחריות בת שנתיים, כמפורט  הדחסניותהבמות ואחזקה של 

בתקופה זו יבצע הזוכה אחזקה בהתאם לחוזה האחזקה שצורף למסמכי  במסמכי המכרז.

  המכרז כמסמך ח' ובהתאם למפרט האחזקה שצורף להצעת הזוכה. 

 

 

 :דחסנית  אשפה טמונהלדרישות המפרט 

 

 סוגי דחסניות: 2במכרז זה יהיו : הדחסניתנפח  .1

יעמוד  המיכל קמ"  8ת נטו יהיה לפחו הדחסניתנפח -מ"ק  8דחסנית בנפח של 

 והתקנים הרלוונטים לגביו. בדרישות המשרד להגנת הסביבה

 מ"ק המיכל יעמוד  18נפח הדחסנית נטו יהיה לפחות -מ"ק  18דחסנית בנפח של 

וכן בהנחיות ותקנות  והתקנים הרלוונטים לגביו דרישות המשרד להגנת הסביבהב

 של משרד התחבורה.

בהתאם  הבור התת קרקעי יהיה מבטון מזויין: )מיכל חיצוני( הבור התת קרקעי .2

לתכנון מטעם הקונסטרוקטור של הקבלן או בהתאם לתכנון קונסטרוקטיבי של 

בעבור  מ' 4.0*6.5*3.4נטו של לפחות  המזמין )בהתאם להחלטת המזמין( במידות

מ"ק יהיה  18לדחסנית בנפח  המיועדוהבור מ"ק  8הדחסנית המיועדת לנפח של 

ויתוכנן כך שיוכל לעמוד בעומסים הנדרשים,  4.0*3.5*9.5ת במידות נטו של לפחו

הבור יכלול פתחים לחיבורי תשתיות, מיקום למשאבה טבולה וכל הנדרש לביצוע 

 של הדחסנית. ותפעול מושלם

במת ההרמה תהיה חשמלית, הידראולית ותתוכנן לעומס המקסימלי  במת ההרמה: .3

 יותר.שניות לכל ה 60 -הנדרש, זמן העלאה או הורדה לא יהיה יותר מ

משטח הדריכה )כל המשטח שיהיה מעל הבור( יתוכנן לעומס של  משטח הדריכה: .4

ליו יונח ריצוף בהתאם ק"ג ויהיה עשוי מפח מרוג מגולוון או ממשטח שע 700

 לדרישות המזמין.

: ניתן יהיה לבצע התאמות יכולת לבצע התאמות בהתאם לצרכי ודרישות המזמין .5

המוצג בהתאם לדרישות וצרכי המזמין בדגש על סוג משטח הדריכה, גודל  מתקןב

( גודל וגובה החלק העליון הבולט מפני מתקןפתח ההזנה )שפיכת הפסולת ל

העליון, התאמה לשיפועים וכדו', מודגש כי לאחר בחירת  הקרקע, עיצוב החלק
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+ הצגה הדמיהדרש לבצע התאמות ולהציג דוגמאות )תכנון + יהקבלן, הקבלן י

 ( לאישור טרם תחילת הביצוע והייצור.מרכיביההדחסנית על כל פיזית של 

יהיה מתאים  מתקןה: שבשימוש עיריית ירושליםתאימות לשימוש במשאיות  .6

 ותונמצא ותהקיימ דחסניותלפינוי וג ובאמצעות המשאיות והמתקנים מהסלפינוי 

באמצעות השתמש כך שניתן יהיה ל בעיריית ירושליםבשימוש במועד המכרז 

וווי החיבור הקיימים בעיריית ירושלים כיום ללא צורך ברכיבים  , וזאתהמנופים 

הדחסנית וכן  כמו כן יוצגו חלופות לפינוי מחזית, מערכות נוספות מעבר לקיים /

יקבע האם המנגנון  מתקןלפי החלטת המזמין )בכל  מתקןאפשרות לפינוי מצד ה

חד הכיוונים י 2-אך לא מחוייב לביצוע מ מתקןאו מחזית ה מתקןיהיה מצד ה

 באותו דחסנית(.

מרכיבים  5 -יהיה מורכב מ מתקןה :דחסנית הטמונההמתקן לרכיבי ומרכיבי  .7

ו/או  "המיכל החיצוני)להלן: " עטפת מבטון מזוייןמיכל חיצוני/ מ( 1)עיקריים: 

מתקן הרמה חשמלי הידראולי שיהיה בתוך המיכל החיצוני ( 2) (;"התא החיצוני"

מתקן ( 3"(; )במת ההרמה)להלן: " ויעלה ויוריד את הדחסנית על כל מרכיביה

 "(;מתקן ההזנה)להלן: " הזנה עילי הבולט מעל פני הקרקע וכולל את פתח ההזנה

מיכל החיצוני הומפריד בין  כל המיכל החיצוניהמכסה את  משטח הדריכה( 4) -ו

הפיתוח לבין פתח ההזנה הנמצא מעל פני הקרקע/והפנימי הנמצאים מתחת לפני 

) ;("משטח הדריכה")להלן:  הפיתוח/הקרקע (  הדחסנית שאליה תשפך האשפה 5ו 

יכל החיצוני ומתחת דרך מתקן ההזנה, הדחסנית תהיה מעל במת ההרמה, בתוך המ

 (."הדחסנית"למשטח הדריכה )להלן: 

ו כן רכיביה הנוספים המפורטים הדחסנית על כל רכיביה המפורטים מעלה 

ו/ אובהמשך המפרט יקראו "דחסנית אשפה מוטמנת  " ו/אודחסנית מוטמנת" " 

 "מתקנים" במפרט זה." ו/או מתקן"

כאשר יינתן לפחות שנים  15לעומסים הנדרשים לשימוש של  יתוכנן  המתקן כולו 

הן על ידי המציע ו על ידי הן טור מטעם היצרןקקונסטרו לכך אישור הן על ידי

 .)אם הוא אינו המציע( היצרן עצמו

, מתקן, איכות המתקןיהיה האחראי הבלעדי לגבי חוזק ה מציע / הזוכהמודגש כי ה

ייחס לכך על כל מרכיביו וטיב העבודה והתכנון והביצוע ית מתקןעמידות ה

נמצאים ביעוד לאשפה מסוגים שונים, בתנאים קורוזיביים קשים,  המתקניםש

על כל מרכיביו נדרשים לעמוד  מתקןטמפרטורות קיצוניות גשם, אבק ושמש וה

 בתנאים אלו.

יהיו רצופים ומושלמים ללא סדקים  המתקןכל החיבורים והריתוכים בכל רכיבי 

ולוונו כך שיעמדו בתנאים הקורוזיביים ותנאי ו/או הפסקות, הריתוכים ישוייפו ויג

 ./ אשפה הסביבה הייעודיים לפחים

למתקני כל רכיבי המתכת יצופו בחומר נגד קורוזיה ותנאי הסביבה האופייניים 

 מיקרון לפחות. 60בגילוון חם בעובי  אשפה

כל המערכת תבדק על ידי מעבדה מוסמכת לתקינות ועמידה בעומס הנדרש על ידי 

 .מתקןס / מתכנן ההמהנד
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ולאופן הצבתו  מתקןהמציע יהיה אחראי על עמידה בכל התקנים הנדרשים ביחס ל

 במועד השלמת העבודה ומסירתה למזמין.כפי שתקנים אלו יהיו בתוקף 

 ודויעמ מזוין 30-במסוג המיכל החיצוני יהיה עשוי מבטון  :המיכל החיצוני 

החיצוני יהיה טמון כולו בתת המיכל  . יןבדרישות התקן הישראלי לבטון מזו

מידות המיכל החיצוני יהיו בגודל . הקרקע ולא יבלוט מעל לפני הקרקע

בהתאם למידות המפורטות מעלה אולם למזמין תהיה אפשרות להקטין  מינימלי

. על מנת לאפשר ביצוע באזור רווי תשתיותוזאת  את המידות במידת הצורך

המיכל יהיה אטום  .וד בלחצי הקרקעויעמ והמיכל החיצוני יהיה קבוע במקומ

בקרת איכות בוצע תחת יהמיכל החיצוני  . )איטום חיצוני ופנימי( לנוזלים

למיכל החיצוני תהיה מערכת בטיחות המונעת נפילה לתוך  .בלןמטעם הק

 באמצעות מעקההתקן הבטיחות יהיה . במת ההרמה מורמתהמיכל כאשר 

 . יקני אחר הכולל מנגנוני נעילההכוללות דלתות או ציוד בטיחות ת תיקני

התקן הבטיחות יהיה מפלדה בעובי המתאים לשימוש ותפעול כאמור מעלה 

וגילוון בחום בעובי של  אשפה /כולל הגנה מפני תנאי הסביבה הנדרשים לפחים

 מיקרון לפחות. 60

התקן הבטיחות יאפשר הכנסת פועל וציוד לניקוי המיכל החיצוני מאשפה 

 .ובאופן בטיחותי בתנאים ונוזלים

( שיתוכנן כך שיהיה שיהיה  למיכל החיצוני יהיה מיקום לחיישן )נפח, חום וכדו'

נגיש לתפעול ולא יפגע בפעולה השוטפת של הדחסנית )החיישן עצמו יסופק על 

 ידי המזמין ולא נכלל במסגרת מכרז זה(.

 מיקרון לפחות 60בחום בעובי  יה ממתכת מגלוונתהבמה תה : במת ההרמה 

מפלדה כל הצירים, הברגים והחלקים יהיו עשויים הבמה ו. וצביעה בתנור

 הבמה תהיה לפחות. שנה 15תקופת שימוש של פעול במשך ויתוכננו ל מגלוונת

בפני התנאים הקורוזיביים, תנאי הסביבה והנוזלים והחומרים  העמיד

הנדרש הבמה תהיה בעלת כושר הרמה שמושלכים ונוצרים בפחי האשפה, 

מה של כל המתקן בעומס מקסימלי )דחסנית מלאה( ותיקח בחשבון להר

טון לפחות, מנגון  5שמשטח הדריכה יהיה מרוצף ובנוסף לכך יהיה רזרווה של 

למניעת התקפלות מהירה של הבמה בזמן כשל, מערכת נעילה אוטומטי עם בקר 

 ממוחשב לנעילה במצב עליו, מנגנון להפסקת פעילות בעת מגע עם גוף זר.

 שניות לכל היותר. 60במת ההרמה תתוכנן לעלות או לרדת בתוך 

במת ההרמה תכלול גם את כל האביזרים האחרים הנדרשים לצורך תפעול מלא 

של כל המערכת לרבות המשאבה הטבולה בתחתית המיכל החיצוני וכל הנדרש 

 לתפעול מלא של המתקן הרמה, הדחסנית והתפעול שלהם.

פעלו באמצעות לוח בקרה וחיבור חשמל שיהיו במת ההרמה וכל המתקן יתו

בתוך פילר )גומחה( בטון עם חיפוי באבן ירושלמית בהתאם לדוג' שתאושר על 

ידי המזמין, הגומחה תכלול גם את "פילר מונים" של חברת חשמל לצורך חיבור 

החשמל ותכלול דלתות פח מגולוון וצבוע בתנור עם נעילה בהתאם להנחיות 

 ריית ירושלים.חברת החשמל ועי
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עמוד בכל תנאי מזג האוויר, תללא שינוי,  השמור על צורתהבמה תתוכנן כך שת

שנים  15משך ל מתקניםתנאי השימוש, עומסי השימוש ומערכת הפינוי של ה

, הזוכה יספק תעודת בדיקה של בודק מוסמך מטעם תקופת התכנון(לפחות )

 משרד העבודה למתקני הרמה.

חשמל/ בקרה, חיבורים וכדו' יבוצעו בתת הקרקע מודגש כי כל האביזרי 

)בגומחות תת קרקעיות או בתוך המיכל החיצוני( למעט רכיבים שחייבים להיות 

 עיליים בהתאם לדרישות החוק או הנחיות המזמין.

 :מיקרון  60נת בחום בעובי מתקן ההזנה יהיה מפלדה מגלוו מתקן הזנה עילי

 6עובי הפלדה יהיה  .קסי בשכבה העליונהכולל ציפוי אפו צבועה בתנורו לפחות

יה, יבע בגוף המתקן עם סמל העירטיכלול גם שלט מוההזנה מתקן  ."מ לפחותמ

בהתאם להנחיית המזמין וכן המספר הסידורי של  ,הנחיות שימוש וכדו'

ההזנה מתקן . כל הברגים והרכיבים האחרים יהיו מפלדת אל חלד. מתקןה

כולל מכסה אליו תחובר ידית  )לא בצידו(יכלול פתח הזנה בראש המתקן 

מנפח של ויכלול מערכת בטיחות שתמנע הכנסת אלמנטים הגדולים , לשימוש נח

מתקן הבטיחות יופעל על ידי פתיחת . או נפילת אדם לתוך הפתח ליטר 350

כך שלא תדרש פעולה נוספת לצורך הפעלתו מעבר לפתחת  מתקןהמכסה של ה

ס"מ  65*85יהיה במידות של אליו תוזן הפסולת נפח מיכל הבטיחות  .המכסה

וכן יכלול התקן למניעת פציעה עקב  וריחות יהיה אטום למים המתקן .לפחות

האיטום . סגירת הדלת על האצבעות / גפיים וימנע רעש בעת סגירת המכסה

המידות . יכלול גם אטם בין מתקן ההזנה לבין המיכל הפנימי ומשטח הדריכה

במידה  "מ ס 120*90 -מ ותגדולן ההזנה העילי לא יהיו החיצוניות של מתק

ס"מ במידה ומדובר על  110ומדובר על מתקן הזנה מלבני ולא יהיה גדול מ 

 .ס"מ 100-110ובגובה של מתקן הזנה גלילי, 

המתקן והתקן הבטיחות יהיו בעלי מתקן לפעולה שקטה למניעת רעש בזמן 

פתח וזאת בנוסף ללתחזוקה ן נוסף בגב המתקהמתקן יכלול פתח . השימוש

, פתח התחזוקה יהיה במידות הנדרשות לצורך תחזוקת המיכל  ההזנה לאשפה

ולא יאפשר פתיחה של   ויכללו מנגנון נעילה באמצעות ברגים לא סטנדרטיים

 הפתח על ידי אדם לא מורשה.

ויינתן  גש לנכים בהתאם לתקן העדכני ביותר במועד ההתקנההמתקן יהיה מונ

 על ידי יועץ נגישות מטעם הספק ישור חתוםלכך א

למתקן ההזנה יהיה מנגנון נעילה שיאפשר לעירייה לנעול את פתח ההזנה כך 

 .מתקןשלא ניתן יהיה אפשר לשפוך אשפה לתוך ה

 

 כולל  מ"מ 6בעובי של לפחות  מפלדהמשטח הדריכה יהיה : משטח הדריכה

 .כולל ציפוי אפוקסי לפחותמיקרון  60בעובי  נתמגולווהפלדה תהיה  .חיזוקים

)בנוסף למשקל  ק"ג למ"ר 700של שימושי עומס נשיאת יתוכנן למשטח הדריכה 

ובמידות שיכסו את המיכל החיצוני /  העצמי של המשטח והחיפוי של המשטח(

ויתוכנן כך  ללא בליטות או פינות חדות, מעטפת. המשטח יהיה במפלס הפיתוח
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משטח הדריכה יכלול גם  .יצוני או הפנימילמיכל הח אטום לחדירת מיםשיהיה 

יציג במסגרת הצעתו הקבלן את מסגרת הפלדה שתהיה מעל המיכל החיצוני. 

משטח דריכה שקוע שיאפשר כיסוי המשטח בריצופים שונים ל במכרז אפשרות

משטח . בהתאם לדרישות המזמין, כך שמפלס הריצוף יהיה במפלס הפיתוח

 .למיכל הפנימי ויהיה אטום לחלוטיןה והדריכה יהיה מחובר למתקן ההזנ

 :כדוגמת הבי כאמור מעלה מ"ק 18או  8בנפח של  הדחסנית תהיה הדחסנית ,

דגם עיריית ירושלים של קבוצת אלון או שווה ערך, הדחסנית תהיה  75דיוטי 

שנה לפחות בתנאים  15ותתוכנן לשימוש של  עם מערכת לאיטום מפני נוזלים

 ה.קורוזיבים קשים של אשפ

תאים ותהיה בעלת עוצמה לשימוש גם כדחסנית היה מחוזקת ותהדחסנית ת

, הן לדחיסה והן לפריקה של הקרטונים והפסולת מהדחסנית() לקרטונים

 הדחסנית תכלול שיני אל חוזר וקסטה קונית.

 :לצורך ביצוע המתקן יבוצעו עבודות פיתוח שיכללו בין  הפיתוח והתשתיות

שינויים גיאומטריים בכביש ובמדרכה, ביצוע מדרכות לבור, ביצוע  היתר חפירה

, ביצוע חיבורי התשתיות הנדרשות  מרוצפות או מאספלט )לפי בחירת המזמין(

, ביצוע העתקת תשתיות קיימות, ביצוע העתקת ריהוט  )מים ביוב, חשמל וכדו'(

רחוב, מתקנים וכדו' וביצוע כל העבודה באופן מושלם לצורך ביצוע העבודה 

 ה לגורמי העירייה השונים.ומסירת

 

 לד )נירוסטה(:ח-מתקן הזנה עילי מפלדת אל זנה:המתקן הלחלופות נוספות  .8

 -מתקן הזנה עילי מפלדת אלללמזמין אופציה המציע יציע במסגרת הצעתו 

)נירוסטה( . הדרישות לגבי מתקן כחלופה למתקן הזנה עילי ממתכתוזאת  חלד 

)נירוסטה( מפלדת אמתקן עילי חלופי כאמור הן ל במקום פלדה  316ל חלד 

המיכל יעמוד בכל הדרישות של מיכל מפלדה  .מגולוונת וצבועה בתנור

מובהר למען הסדר כי בשלב זה המזמין לא החליט  .מגולוונת למעט סוג החומר

עם מתקן הזמנה עילי מהסוג האמור ואם כן כמה  מתקניםהאם יוזמנו 

זמנו ולא תהיה למציע או לזוכה כל אם מתקן הזנה עילי מחומר זה יו מתקנים

 טענה בענין זה.  

  

  

השונים יבוצעו תחת בקרת איכות  מתקןבקרת איכות: כל עבודות ייצור מרכבי ה .9

של חברת בקרת איכות שתאושר על ידי המזמין מראש, עלות בקרת האיכות כלולה 

 במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.

 

 

 :יתמתקן והדחסנהטמנת והרכבת ה .10
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כולל  המתקניםהמזמין תוכנית עם מיקום לפני ובמהלך הביצוע יספק  10.1

בהתאם למספר חלופות קיימות  מתקניםמספר פרטים סטנדרטיים לביצוע ה

( וינחה את הקבלן באיזה  )ביצוע במדרכה, בחניה במקביל, בחניה בניצב וכדו'

 .מתקןפרט להשתמש בכל 

בע את גובה מפלס הקבלן יבדוק ויוודא התאמה מלאה למיקום, יק 10.2

הפיתוח  ויוודא באמצעות יועץ בטיחות ויועץ נגישות התאמה של הפרט לביצוע 

בהתאם  מתקןבאופן פרטני בסיור בשטח כך שהצבת ה מתקןלכל  המתקןה

לפרט הביצוע יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות ולא יהווה מפגע בטיחותי, מכשול 

 להולכי רגל.

יגיש תוכנית עבודה הכוללת מידות  בלן הק מתקןלפני תחילת הביצוע של כל 

לאישור  מתקןאופן הביצוע של הלפי דרישת הפיקוח וכן  1:10, 1:50בקנ"מ 

 .בדגש על גובה חפירה וגובה פיתוח מתקןו מתקןהפיקוח באופן פרטני לכל 

על פי לפני תחילת העבודה הקבלן ידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים  10.3

 40ה ברוחב בדיק ותתעל 2חפירה של ויבצע מכל הגורמים הנדרשים כל דין 

שאינן על מנת לוודא שאין תשתיות במקום לפחות מ'  1.5ובעומק לפחות ס"מ 

לרוחב המדרכה / יבוצעו  ותהתעל. מסומנות בתוכניות או על ידי בעל התשתית

במידה ויהיו תשתיות על הקבלן לאתר מיקום סמוך ללא תשתיות ולבצע . חניה

במידה ואין תשתיות ניתן . באישור הפיקוח וגורמי התשתיותנוספת  זוג תעלות

 להשלים את החפירה והחציבה.

לרבות מילוי  מודגש כי התעלה כלולה במחיר היחידה ולא תשולם בנפרד

והחזרת המצב לקדמותו במידה ומתגלות תשתיות ונדרש לעבור   CLSMב

קת תשתיות כולל גם את העת מתקןמודגש כי מחירי ה למיקום אחר, כמו כן 

, אם בהתאם להנחיות אגף שפ"ע בעירייה, גיזום עצים וכדו' ריהוט גןהשקייה 

, אשר אך לא יכללו העתקת תשתיות תקשורת, חשמל, מים, ביוב וניקוז נדרש,

   .ככל שיידרש ביצוען יבוצעו על ידי הקבלן בתשלום נפרד

בטיח לפילוס התא החיצוני שי CLSMבתחתית החפירה יבוצע מצע חול או  10.4

 את יציבות התא החיצוני לאורך זמן.

בזמן החפירה / חציבה יש לדאוג לתימוך ודיפון הדפנות של הבור בהתאם  10.5

 לפקודת הבטיחות.

כך שיהיה יציב  מתקןלאחר השלמת עבודות ההכנה יש להתקין את ה 10.6

 .מתקןוהמפלס שלו יהיה תואם למפלס הפיתוח הסופי הנדרש לצורך התקנת ה

היה אחראי להסדיר שיפועים מינימלים בפיתוח שימנעו יודגש כי הקבלן י

 כניסת מים.

 CLSMלאחר התקנת התא החיצוני ימולא כל נפח החפירה / חציבה ב 10.7

 סוגנוזלי )לא יבש(, מודגש כי בשום אופן אסור להשתמש במילוי אחר מכל 

יהיה לכל נפח החפירה / בור ועד למפלס הפיתוח  CLSMשהוא, מודגש כי ה 

 צע / אספלט( כך שלא יהיה צורך בשימוש במצעים נוספים.)תחתית המ
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הקבלן יבצע פיתוח באמצעות ריצופים ואספלט בהתאם לפרטי הפיתוח  10.8

מודגש כי במידה והקבלן יפגע ולתוכנית שתמסר לקבלן,  המצורפים למכרז זה 

בפיתוח )מדרכות, אבני שפה, ריהוט רחוב וכדו'( בזמן עבודותו הן לצורך ביצוע 

והן עקב רשלנות, כל הפיתוח יתוקן על ידי הקבלן ועל חשבונו ללא  העבודה

מודגש כי הנ"ל כולל גם ביצוע ריצופים / אבני שפה / . תוספת תשלום כלשהי

ואספלטים מעבר לגבולות הפרט הסטנדרטי כאשר נדרש לפגוע בפיתוח מעבר 

 ובכל מקרה לא תשולם תוספת לגבולות הפרט לצורך ביצוע הבור / הפרטים

לקבלן בעבור תיקון הפיתוח הציבורי וכל הפיתוח יהיה כלול בסעיף של אספקת 

ובסעיף של אספקה והצבת המיכל החיצוני במידה ויוזמן ) המתקןוהצבת 

, עוד יודגש כי רמת הפיתוח תהיה בהתאם לרמת הפיתוח המוצגת (לבדו

 .בתוכניות המצורפות ולא יתאפשר החזרת מצב לקדמותו בלבד

צורך ביצוע הפיתוח כל החומרים יהיו חדשים ובעלי תו תקן ולא מודגש כי ל

 יבוצע שימוש חוזר בריצופים / אבני שפה וכדו'

כל החיבורים לאספלט קיים או לבטונים יהיו באמצעות ניסור של האספלט/ 

תיקוני מדרכה באספלט יהיו . בטון בצורה ישנה ונקיה כך שהחיבור יהיה אחיד

 ושר תיקון באמצעות "טלאי" מקומי.לכל רוחב המדרכה ולא יא

 1.0ביצוע אבן שפה על אספלט קיים יכלול גם ניסור של האספלט במרחק של 

לכל אורך הנחת אבן  מ' 1.0מ' מאבן השפה וביצוע אספלט מחדש ברוחב של 

בחיבור לריצופים, יבוצע פירוק זהיר של הריצופים וניסור אבני הריצוף . השפה

 אחיד בין הפיתוח החדש לריצוף הקיים.הקיימים כך שיווצר תפר 

כל אבני השפה שיבוצעו בהתאם לפרטים יכללו שימוש באבני שפה עם רדיוס 

 ולא יאושר ביצוע אבני שפה חתוכות לצורך קבלת הרדיוס.

כל . יהיה בהתאם לפרטים הסטנדרטים המצורפים למכרז המתקןהפיתוח סביב 

יהיה אספלט  ולא ריצופים(במדרכות )במקומות בהם יבוצע אספלט  האספלט

יש . לא יאושר שימוש באספלט קר 3/8חם למדרכות עם גודל אגרגט של "

להשלים צביעה וחידוש צבע )סימון תנועתי( קיים בהתאם לתוכנית המאושרת 

 ו/או הנחיית המפקח.

השטח שיחושב לתשלום בעבור הפיתוח יהיה לפי הביצוע בפועל או לפי 

תחילת העבודה לפי הנמוך מביניהם, השטח  התוכניות שהקבלן קיבל טרם

יכלול רק את האיזורים בהם ידרש לעשות עבודות פיתוח )כבישים, מדרכות, 

( ולא יכלול את הסימון והתמרור )סימון ותמרור לא ימדדו  אבני שפה וכדו'

 בנפרד ויכללו בסעיפי היחידה השונים ללא תשלום נוסף(.

צורך התכנון )לרבות התכנון, האישור מודגש כי הן הסדרי התנועה הזמניים ל

והביצוע( כלולים במחירי היחידה השונים ולא ישולמו בנפרד וכן הסימון 

כלולים והתמרור הסופיים בהתאם לתוכניות התנועה שיסופקו לקבלן המבצע 

 במחיר היחידה ולא ישולמו בנפרד.

כוללים את כל העבודות הנדרשות לצורך  מתקניםעלות אספקה והתקנת ה 10.9

התקנתם באופן מושלם ומסירתם למזמין ולרשות לרבות כל העבודות 
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הרשומות במפרט בין באם הם רשומות במפרט ובפרטים ובין באם הם לא 

 רשומות במפרט ובפרטים. 

בכתב הכמויות קיימים סעיפים שישולמו בנפרד כגון תוספת בהתאם  10.10

צוף על תוספת בעבור שימוש ברילדרישות המזמין לביצוע עמודי מחסום, 

, סעיפים אלו יופעלו בהתאם להנחיות הפיקוח מראש  משטח הדריכה וכדו'

 , חיבורי ביוב, חיבורי מים וכדו'.ובכתב וישולמו בנפרד

בנוסף לסעיפים אלו, קיימים סעיפים לפיתוח בכתב הכמויות, סעיפים אלו 

 מתקניםהינם סעיפים לשימוש המזמין לצורך ביצוע עבודות פיתוח בקרבת ה

ויופעלו  מתקניםעצמם או כתוצאה מביצוע ה מתקניםם חלק מהטיפול בשאינ

רק בהתאם להנחיות הפיקוח מראש ובכתב, מודגש ומובהר כי סעיפים אלו לא 

או תיקונים שידרשו עקב ביצוע העבודות  מתקןישולמו בעבור הפיתוח סביב ה

שלה הקבלן שכן פיתוח זה והתיקונים כלולים במחירי היחידה של אספקה 

 .מתקןוהרכבת ה

על הקבלן לתאם ולדאוג לחיבורי החשמל, מים וביוב מגורמי התשתיות  10.11

)חח"י והגיחון( בכתב הכמויות קיימים סעיפים לביצוע חיבורי תשתיות מים, 

ביוב וחשמל, סעיפים אלו ישולמו רק במידה והקבלן יבצע את העבודה 

והעבודה תבוצע במלואה, במידה והקבלן ידאג רק לתאומים מול גורמים אלו 

₪  1,500על ידי הגיחון וחברת החשמל אזי הקבלן יהיה זכאי לתמורה של 

לתאום מול הגיחון )מים וביוב יחד(, במידה ₪  1,500לתאום מול חח"י ו 

בלבד מעלות  6%והקבלן ישלם את האגרות בעצמו הוא יקבל דמי טיפול של 

לם במקרה שהקבלן האגרות ששילם )בכפוף לאישור הפיקוח מראש ובכתב(, או

התמורה תעמוד ישלם את האגרות וגם יטפל בלעדית מול הגורמים הנ"ל סכום 

 חח"י(.לכל גורם )גיחון ו₪  2,000חות מ אך לא פ 6%על 

המזמין רשאי לדרוש הגדלה או לאשר הקטנה במידות ונפח הדחסניות עד  10.12

 ללא שינוי במחיר היחידה. 5%
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 מוקדמות
 

 

 : ביצוע דחסניות תת קרקעיות הר העבודתיאו 00.01

תכנון, אספקה והתקנה של במות הרמה העבודה נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה מתייחסת ל

הידראוליות לדחסניות תת קרקעיות כולל עבודות הפיתוח באתרים שונים ברחבי העיר, העבודה כוללת בין 

 היתר: 

 עבודות הריסה ופינוי  (1

 עבודות חפירה וחציבה. (2

 עבודות הנדסה אזרחית: ביצוע מבנה תת קרקעי מבטון מזויין כולל איטום (3

 עבודות תשתיות תת קרקעיות  (4

 עבודות תכנון של במה הידראולית לדחסנית טמונה (5

 עבודות יצור של במות הידאוליות ודחסניות (6

 עבודות מסגרות (7

 כבישים ופיתוח שטח  (8

 

 

 הסדרי תנועה ובטיחות בזמן ביצוע 

 

בחשבון בהצעתו כי הוא יידרש לתכנן הסדרי תנועה זמניים/תוכנית שלבי ביצוע  על הקבלן לקחת .1

באמצעות מהנדס תנועה ולבצע את כל התאומים הנדרשים לצורך קבלת רישיון מהעירייה כולל 

תאומים עם מנהלים קהילתיים, גורמים מעורבים בסמיכות לפרויקט, משטרה, תושבים, סוחרים 

קבלת הרישיון כלולים בתקופת הביצוע החוזית ולא תינתן הארכת וכדו', מודגש כי התכנון ו

תקופת ביצוע עקב התמשכות זמן באישור התוכניות, המזמין רשאי להשלים את תכנון ואישור 

 תוכניות הסדרי התנועה הזמניים בעצמו ולא לשלם לקבלן בעבור ביצוע התכנון. 

רת ישראל ועיריית ירושלים לפני תחילת הקבלן יביא בחשבון כי באישורים שיינתנו על ידי משט .2

ביצוע העבודה לתכניות שיציג הקבלן יכולים לחול שינויים כתוצאה מבעיות תנועה ומסיבות 

אחרות, לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ועל כן הוא יידרש מעת לעת לתכנן, לאשר ולבצע 

לופית כנ"ל לא יגרום לשינוי אישור תכנית חעדכונים בתוכניות ובאופן יישומם בשטח בהתאמה, 

 .במחירי היחידה, ו/או בלוח הזמנים, ולא יהווה עילה לתשלום נוסף כלשהו

על הקבלן לבצע הסדרי תנועה זמניים/תוכניות שלבי ביצוע לשלבי הביצוע לרבות כל אביזרי  .3

י הבטיחות, מעקות בטיחות בסוגים שונים, גידור, שילוט, תמרורים, סימון, פקחי תנועה, דרכ

גישה, גשרונים למעבר הולכי רגל כולל מעקות, מאחזי יד, רמפות זמניות, משטחי עבודה זמניים, 

פלטות פלדה / בטון מזוין לגישור מעל חפירה כולל אישור קונסטרוקטור והעברת ממקום למקום 

מהיר  CLSMבהתאם לצרכים ולהוראות הפיקוח וכולל את תחזוקתם השוטפת, שימוש ב 

קר בכיסויי תעלות, סגירת בורות וכדו' לצורך פתיחת כבישים ומדרכות לתנועה  התקשות ואספלט
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כלי רכב והולכי רגל על פי תוכנית הסדרי התנועה והוראות המפקח, שימוש בעגלות חץ, צביעה 

והעלמת צבע זמניים כולל חספוס, יציקת שיפועים בהתחברויות בין עבודות זמניות לבין ריצופים 

 ורה זמנית במידת הצורך.ואספלט וכדו', תא

מודגש כי המפקח רשאי לדרוש אביזרים נוספים מעבר לתוכנית התנועה ועל פי שיקול דעתו  .4

 המוחלט ללא דרישה לתוספת תשלום מעבר למחירי היחדיה הקיימים.

המזמין רשאי לדרוש בכל עת את ביקורתו של מהנדס תנועה האחראי לתכנון הסדרי התנועה  .5

 המתקן בשטח תואם את תוכניותיו ואישורי הרשויות. הזמניים ואישורו כי

על הקבלן לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל אביזרי הסדרי התנועה והבטיחות לשלבי הביצוע בכל  .6

 חג והפסקות עבודה.ערבי ימים בשבוע כולל  7שעות ביממה,  24שלב ושלב של ביצוע העבודות 

מהלך כל העבודה. כאשר בכל מהלך הקבלן ימנה אחראי מטעמו לקיום כל הסדרי התנועה ב .7

 העבודה ובכל שעות הפעילות אחראי בטיחות יהיה נוכח באתר.

התשלום בעבור התכנון וביצוע הסדרי התנועה והבטיחות יחולו על הקבלן ויכללו במחירי היחידה  .8

 השונים.

 

 האתר 00.02

העיר אשר טרם הוחלט על הבין שמדובר באתרים שונים ברחבי הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי 

 וכי הוא הבין שבמקומות "(, האתר)להלן: "מיקומם והמזמין רשאי להפעיל אותו בכל רחבי העיר ירושלים 

ובהצעתו לקח בחשבון  לאתרים מבנים סמוכיםיהיו מורכבים ויהיו  דרכי הגישה לאתר וממנומסויימים 

 נשוא הזמנה להציע הצעות/חוזה זה.  את השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות,

 

, כולל דרכי הכניסה )רחבי העיר( כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התנאים המיוחדים של מקום העבודה

והיציאה, הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגנות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה 

, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות המצורף והשינוע נלקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש

למסמכי המכרז. בנוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוספת תשלום להצעתו בגין התנאים 

 המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.

 

 גידור ושילוט האתר 00.03

(. בנוסף קבלנים של מוריהה לחוזה 18 סעיף ראוהאתר ישולט בהתאם להוראות חוזה קבלנים מוריה )

מובהר כי ככל שנדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או נסיבות אחרות שקשורות לביצוע 

 העבודות, על הקבלן להזיז את השילוט מבלי שיהיה זכאי לתוספת תשלום כלשהי. 

ח, את השילוט על הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וניקיונו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הנחיות המפק

 במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שניזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבונו. 

 המפקח.  וצע בהתאם להוראות החוזה והנחיותהגידור יב

בניגוד לאמור בחוזה הקבלנים כל הגדר תהיה מגדר לבנה וחלקה )לא גלית( כולל קונסטרוקציה מתאימה 

 -בלן גרפיקה למדבקות למיתוג שיסופקו ויותקנו על ידי הקבלן על הגידורהמזמין רשאי לספק לק

 המדבקות ישולמו בהתאם למחירים בכתב הכמויות.
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 7.0כניסה דו כנפייםברוחב  שערבנוסף יבצע הקבלן על חשבונו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות 

ת עובדים, משולבים בגדר ההיקפית, העשויים מ' לכניסת רכבים, וכן פשפשים לכניס 2.50מ' כ"א ובגובה 

היתר  / מקונסטרוקציית פלדה מגולוונת וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדר, הכל כנדרש בהנחיות העירייה

עבור הנ"ל לא הבניה או הסדרי התנועה המאושרים, ובכפוף לתכנית התארגנות אתר, והנחיות המפקח. 

 . הקבלןישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת 

 

 התארגנות בשטח 00.04

)לכל  תר האעל הקבלן להגיש לאישור המנהל ו/או המפקח תכנית התארגנות כללית בתוך תחומי גבולות 

העבודה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסנת חומרים, כלים וציוד וכן משרדי הקבלן אתר בנפרד(. 

תר הבניה, ובהתאם ת לדרישות העירייה ו/או היוהמפקח, הצבת עגורנים וכד'. על התכנית להיות תואמ

 להוראות המפקח.

 

במידה ועקב ביצוע העבודה יהיה צורך להעתיק מחסנים, ציוד וחומרים וכן משרדים של הקבלן ו/או של 

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר ההעתקות/ההזזות  ל חשבוןהמפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

 . פורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבוריתמובהר בזאת במהללו. 

 

יום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע. הקבלן יתחיל בביצוע והתארגנות  14תקופת ההתארגנות תעמוד על 

ההתארגנות את כל הנדרש לפי האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכלל

י התנועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הרישיון ו/או ההיתר הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדר

הנדרש, וכן את כל העבודות שנדרש לבצע לפני תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימון ומדידות, הכנת 

 לוח זמנים, גידור, מינוי של מנהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים הנדרשים. 

 

 הקבלן בשטח המזמיןשטח העבודה ומעמד  00.05

תשומת לב הקבלן מופנית לכך שנוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום 

 העבודה ולנתיבי התנועה כפי שיוגדרו ע"י המפקח.

 

 סידורי ניקוז 00.06

של כל די בונו לניקוז מיבמשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חש

לחוזה הקבלנים  26 סעיףשטחי החפירה וכן של כל השטחים המתנקזים אל שטח העבודה. ראו לעניין זה 

 של מוריה. 

 

 לצורך זה על הקבלן הדרישה לעיל הינה כללית בין אם מדובר על ניקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.

וז זמניים לרבות פתיחת תעלות, חפירת לקחת בחשבון את כל ההוצאות הנדרשות לצורך ביצוע סידורי ניק

 בורות סניקה זמניים ושאיבת מים משטחי החפירה.

ז נזק עקב אי ביצועו של הניקוז, יתקן הקבלן את הנזק על חשבונו. על הקבלן לוודא כי הניקו היה ויגרם

 אינו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לנזק לגורם אחר. 

 

 חלוח זמנים ודיוו 00.07
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לוח הזמנים ייעשה עד לרמת פרוט כפי יצרף לו"ז שלדי בהתאם להוראות החוזה והמכרז.  הקבלן .א

שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמנים לביצוע שלבי העבודות על פי החוזה לרבות העבודות 

 באתר עצמו, רכש מוצרים, הזמנת ציוד ומסירה, משאבים וכו'.

 לוח הזמנים יכלול: .ב

 וע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון הנתיב הקריטי.רשת הפעולות לביצ (1

 לוח "גנט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. (2

 ודות והזמנים בהם יידרשו האמצעיםרשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העב (3

 והציוד באתר העבודה.

 על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים אחת לחודש ולמוסרו למפקח.  (4

או חשבון מקדמה  1ן כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס' לא יאושר לתשלום חשבו (5

 טרם הגשת לוח זמנים כנדרש.

במהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפקח בכל הקשור לדיווחים לגבי  .ג

 התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמנות וכו'.

 המפקח. ת בו וזאת לאחר אישורדרך המפורטולרבות אבני ה, מחייבלוח זמנים זה  .ד

תדירות עדכון לוחות הזמנים בהעדר הגדרה אחרת הינה, אחת לחודש בסמוך להגשת החשבון.  .ה

אחת ח זמנים ה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוארבעה חודשים טרם סיום תקופת הביצוע שהוגדר

 לשבועיים.

בתיאום עם הגורמים הנוגעים  במידה והקבלן יידרש לעבוד בשעות לא מקובלות, הקבלן יעשה זאת .ו

 בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

 

 

 : משך הביצוע

במהלכם , חתימת החוזה בין מוריה לבין הזוכהממועד  חודשים 36למשך מדובר על מכרז מסגרת 

לביצוע עבודות במספר אתרים ברחבי העיר, לכל אתר הקבלן יקבל הנחייה  המזמין יפעיל את הקבלן

מוריה תהא רשאית להאריך את  ח לתחילת עבודות וידרש לעמוד באבני הדרך המפורטים מטה.מהמפק

חודשים  24-, לפי שקול דעתה, מעת לעת, לתקופה או לתקופות נוספות של עד לתקופת ההתקשרות

 , כמפורט במסמכי המכרז.חודשים במצטבר 60-ועד לנוספים 

  

 המפורט, ן לבצע את הפרויקט בהתאם ללוח הזמניםמבלי לגרוע מהאמור לעיל ומאחריותו של הקבל

להלן פירוט פעילויות משנה כולל משכי הזמן המירביים להשלמתן.  מובהר ומודגש 

וכוללים את משך נמדדים מיום הוצאת צ.ה.ע שמשכי הביצוע כמפורט בסעיף זה 

ההתארגנות של הקבלן והזמן הנדרש לקבלת כל האישורים שבאחריות הקבלן לקבלם 

לא קיבל הקבלן מאת המזמין אישור על השלמת פעילויות נאי להתחלת הביצוע. כת

המשנה האמורות עד למועד ההשלמה המירבי הנקוב ביחס לפעילות כאמור להלן, ומבלי 

לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין על פי החוזה ו/או על פי כל דין, יחויב הקבלן 

)א( לחוזה, וזאת בגין כל 72סעיף בתשלום הפיצויים המוסכמים החודשיים כקבוע ב

חודש של עיכוב או חלק מחודש של עיכוב בביצוע פעילות המשנה ביחס למועד שנקבע 

 להשלמתה.
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לכל מתקן מיום מתן צו התחלת עבודה / הזמנת  )אבני דרך( פירוט פעילויות המשנה

 :  ביצוע

 מס'

 יאור תמציתית

בעיקרי העבודות בלבד ולא בכל מה  מדובר

עפ"י התוכניות, כתב הכמויות שנדרש 

 והמפרטים(

תקופה נדרשת 

לסיום 

מיום  )חודשים(

מתן צו התחלת 

 עבודה

השלמת התארגנות, תכנון והגשת תוכניות   .1

לביצוע וקבלת רשיונות לעבודה מכל 

 הגורמים הנדרשים

2 

סיום העתקת תשתיות, חפירה ובנייה של   .2

 המיכל החיצוני מהבטון המזויין
4.5 

 5.5 עבודות הפיתוח והתשתיות השלמת כל  .3

התקנת הפיתוח, חיבור כל התשתיות )מים,   .4

ביוב וחשמל( ואספקה וגמר התקנה במת 

ההרמה והדחסניות וסיום כלל העבודות 

 בפרויקט

6 

השלמת מסירות של הפרויקט ואישור חשבון   .5

 סופי
7 

 

   

 צוות הניהול של הקבלן באתר 00.08

חשבונו, במשך כל תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקח, לצורכי ניהול, הקבלן יעסיק באתר העבודה, על 

ולפחות מהנדס  תיאום ופיקוח על העבודה את צוות העובדים והניהול הנדרש בחוזה ובמסמכי המכרז

 אזרחי ומנהל עבודה שיהיו במשרה מלאה ובכל זמן העבודות בשטח.

 

 

  דרישות מחייבות לביצוע העבודות 00.09

של מספר דרישות מתוך החוזה והמכרז. על הקבלנים לעיין היטב בהוראות החוזה והמכרז, להלן תמצית 

 תוך שמובהר כי רשימה זו אינה ממצה. 

 יש לערוך תיק תיעוד לפני כניסה לביצוע. .א

 מכניסה לביצוע.  יום 14תוך יש להעביר קבלני משנה לאישור  .ב

על  יום 14לדווח למנה"פ, תוך ל הקבלן הקבלן מחויב לבדוק את תכניות הביצוע שהועברו אליו, ע .ג

 חוסרים, אי התאמה, סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכנית עבודה מפורטת הכוללת ניתוח תשומות וזמנים, בתוך המועד  .ד

התכנית  מיום קבלת צו התחלת העבודה. ימים 30תוך  -צוין המפורט במפרט הכללי ואם לא 
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לקבוצות עבודה ולארגון  השאר את כוח האדם שיידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקהתתאר בין 

 הכוחות לעמידה בלוחות הזמנים.

להציב לרשות מנהל ההקמה של הקבלן אמצעי ניהול ברמה הגבוהה ביותר, כולל כוח אדם, אמצעי  .ה

 מחשוב וניהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.

 

  ת בשטח העבודותדרכי תנועה והתארגנו  00.10

מובהר בזאת במפורש כי הכניסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כניסה מגרשים אחרים, 

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח )מקום של משרדים,  מלבד אם ניתנה הנחיה מהמזמין.

 מחסנים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכונות וכד'(.

 

 מתחילת העבודה. ימים 7וך קבלן יגיש תכנית ארגון אתר לאישור המפקח, בתה

 

הקבלן אחראי להשיג את כל אישורי הרשויות הנדרשים. במידת הצורך ולפי ראות עיניו הבלעדית של 

המפקח, רשאי המפקח להורות על הזזה ו/או סילוק של מתקן זה או אחר של הקבלן ו/או לרבות חומרי 

 , ציוד וכד' המפריעים לניהול העבודות.הבניה, מכונות

 

הקבלן אחראי לתחזק את מערכת הגידור והשערים עד למסירת העבודה. כל הקשור לתחזוקת הגדרות, 

 דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמניות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם בנפרד.

כללי המקצוע, כמו כן לוחות זמניים בכל קומה עבור הקבלן אחראי להתקנת לוח חשמל זמני ראשי לפי כל 

 כל הקבלנים שיעבדו באתר.

 

הקבלן אחראי להתקנת תאורה זמנית בכל קומה כולל בפיתוח, סביב המבנה ובאזור ההתארגנות, עבור כל 

ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתנאי מקדים לביצוע  הקבלנים שיעבדו באתר.

 ו לכניסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בענין זה. העבודה ו/א

  

 חשבונות ממוחשבים  00.11

הקבלן יגיש חשבונות חודשיים בפורמט הנדרש בהתאם להנחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הנחיות 

נכרנים ועדכונים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. לחשבונות יצורפו לוחות זמנים מעודכנים ומסו

בהתאם לביצוע. בנוסף יצורפו יומני עבודה חתומים על ידי מפקח, כתנאי לאישור החשבון על ידי המנהל 

 האחראי במוריה.

  

  מניעת הפרעות ותיאום עם גורמים שונים 00.12

ביצוע העבודה יעשה תוך התחשבות מקסימלית בצרכי העבודה הסדירה באתר ועל הקבלן לעשות כמיטב 

נת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג. אין להתחיל בעבודה ללא קבלת צו התחלת עבודה או ללא יכולתו על מ

 תיאום מוקדם עם המפקח.

 

 יומן עבודה 00.13
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לחוזה הקבלנים  2ל בהתאם לאמור בסעיף ויומן עבודה ינוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן הכ

את הקבלן לנהל יומן עבודה ממוחשב במערכת מידע של מוריה. יצוין, כי בסמכות חברת מוריה לחייב 

 שתיבחר, ללא תמורה נוספת.

 

 אחריות למתקנים/מבנים קיימים 00.14

הקבלן יהיה אחראי לשלמות המתקנים ו/או המבנים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על חשבונו 

בלן לתקן לאלתר ועל חשבונו את כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. נגרם נזק כאמור, נדרש הק

אותם המתקנים ו/או מבנים שנפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמנו, אלא אם המפקח 

הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה )כביש האספלט( קיימות תשתיות חשמל, 

 כבלים בעת ביצוע עבודותיו. תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צנרות/

 

 מים וחשמל 00.15

בנוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעניין הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כי בכל מקרה שנדרשת הפעלת 

גנרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, יישא הקבלן בלבד, בכל העלויות הנדרשות 

 בודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל הבדיקות הנדרשותוהנובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע הע

לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל שנדרש חיבור מים ו/או חשמל, לצורך 

 האמור, יישא בו הקבלן בלבד.

 

  שמירה על ניקיון אתר העבודה 00.16

כל פסולת ולכלוך שנגרמו כתוצאה מביצוע  הקבלן ינקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק

ו העבודה, לרבות פסולת בנין ופסולת חומרים. בנוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפעול לפי כל דין ו/א

הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאני הנדסי כבד 

מה )נוסף על אלה שנקבעו ברישיון( בקשר להפעלת המגרסה ו/או אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטע

בכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה תחת אזור מומטר, ותוך ניטור אבק ורעש. בכל  .הציוד כאמור

מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה 

טרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה )או ו/או ציוד אחר, מהווה מ

 הציוד( או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא. 

 

ותוך  האמורות לשביעות רצונו של המפקחמבלי לפגוע מכלליות, האמור אם הקבלן לא ימלא את ההוראות 

על תר מן הפסולת ולסלקה רשאי יהיה המפקח לבצע את ניקוי הא התקופה שנקבעה לו על ידי המפקח,

המזמין או מי מעובדיו לא ת את ההוצאות בכל דרך שתראה לו. חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבו

על  יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין נזק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מניקוי האתר ופינוי הפסולת כאמור.

ם הדרושים למניעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע העבודה ולכסות הקבלן לנקוט בכל האמצעי

בגמר העבודות באזורים השונים יחזיר הקבלן את שטח  ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות.

העבודה שנמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו. רואים את כל עבודות הניקיון המפורטות לעיל 

 הקבלן ולא תשולם לו כל תוספת תשלום בגין ביצוע עבודות אלו.ככלולות במחירי 

 

 AS MADEתכניות עדות  00.17
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( ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה AS MADEהקבלן מחוייב בהמצאת תכניות עדות )

מוריה. בנוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכניות עדות של מקטעים 

הגשת תכניות עדות  –או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטנים מתוך העבודה ו/

 לכל מקטע בנפרד, לפי הנחיות מוריה וללא כל תוספת תשלום. 

 

התכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה / המתקן על כל חלקיו ויסומנו בהן כל השינויים 

ת יוגשו בכמות ובפורמט של תכניות והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות. התכניו

 הביצוע אשר ניתנו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

 

לצורך הכנת התוכניות לאחר ביצוע, ימציא המפקח לקבלן תכניות לכל המבנים עם התכנון 

המקורי של התוכניות הרלוונטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכניות ויציין בהם 

בכל המקומות  ( העתקים כל אחת.5ות מהתכנון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה )את כל הסטי

שלידם מידה או גובה המסומנים בתוכניות, שלא יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב 

הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. עבור מילוי תנאי זה 

התכניות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק  יר לקבלן וכל זאת על חשבונו.לא תשולם כל תוספת מח

המסירה ויצורפו אליו מסמכים נוספים בהתאם לדרישות מוריה או מזמין העבודות מטעמה. 

 חשבון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תנאי זה.

 

  משרד למפקח 00.18

שרד למפקח. המבנה יעמד לרשות עם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר מבנה, שישמש מ

 המפקח במשך כל תקופת הביצוע של הבניין. 

לונות ודלת חיצונית אחת. חעם שני  מ', 6/3במידות  -לישיבות מבנה  ן:קמלדהמבנה יהיה יביל כ .א

 המבנה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון ושירותים.

מ' כל אחד ודלת מתכת במידות  1.0/1.0חלונות עם סורגים, במידות  2משרד המפקח במבנה יהיו  .ב

 מ' עם מנעול צילינדר.  1.0/2.0

מתחת  ס"מ, ארון 60/40/20 ס"מ, כיור מטבח 140/60במטבחון יהיו משטח שיש במידות מינימום  .ג

 .ס"מ 200/30/60ס"מ וארון מעל השיש במידות  200/60/90במידות לשיש 

מבנה. יבנה לוח גבי תפקודו של כל חלק כנדרש לבמשרד תהיינה נקודות מאור, כוח ותקשורת  .ד

 עודי.יחשמל י

 2כסאות לאורחים, ארון ברזל  6ס"מ,  80/160: שולחן ישיבות כדלקמן המשרד יכלול ריהוט וציוד .ה

מגירות(. שולחן כתיבה עם  8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכניות )  80/200/40דלתות במידות 

קירות מבנה הישיבות יחופו בלוחות נעיצה. כמו כן  סא מנהל.ישלוחה מצוידת בארונית ננעלת, כ

, OFFICE, "רמדור"ד במחשב נייד חדש עם מערכת הפעלה דור נוכחי ותוכנות המשרד יצוי

PROJECT .'וכו 

 מזגן לכל חלל. -רור וחימום יק -המבנה יהיה ממוזג  .ו

 הקבלן יחבר את המבנים למערכות מים, ביוב, חשמל ותקשורת. .ז
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הטלפונים למפקח. התשלומים עבור התקנת  ADSLה קו טלפון/פקס/אינטרנט הקבלן יתקין במבנ .ח

 והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

 20ליזר מהירה )לפחות  A-4ונת צילום מכשיר פקס ומכ :כדלקמןהקבלן יספק ויתקין במבנה  .ט

הנדרשות תעשנה  תההתקנו לפחות וכל תוכניות אופיס. I7דקות בדקה( וכן מחשב נייד עם מעבד 

 , כל הציוד יהיה חדש.בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד

מבחינת תקינות וד והריהוט שבו, לרבות כל הנדרש הקבלן יתחזק באופן רצוף את המבנה וכל הצי .י

פעולת כל המערכות, המתקנים, הריהוט וכל הנדרש מבחינת שמירת הניקיון )כל יום( במשך כל 

 תקופת הביצוע של הבניין. 

 המבצע יספק נייר וחומר מילוי טונר ודיו למכשיר הפקס ולמכונת הצילום.  .יא

המבנים על ציודם והריהוט שבהם יפורקו ע"י המבצע בסיום העבודה ויסולקו מהאתר, לאחר  .יב

 אישור המפקח. 

 -מודגש שעבור המבנים למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות המפורטות לעיל  .יג

 ן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו.לא תשולם לקבל

מודגש בזאת, כי המבנים למפקח, על כל חלקיהם ותכולתם, לרבות הריהוט והציוד, הינם רכושו  .יד

 של הקבלן.

בנוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד למנהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים. לא תותר  .טו

 שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

 

 ישיבות תיאום .1900

תיאום במועד ובתדירות על מנהל הפרויקט ומהנדס הביצוע מטעם הקבלן חייבים להשתתף בכל ישיבות ה

 המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצוע.שיקבע ע"י 

 

 תעודת אחריות .2000

על הקבלן למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות, מונפקות ע"י יצרנים או יבואנים, עבור כל אותם 

החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הייתה דרישה כזו 

 באחד ממסמכי החוזה, למרות שאין לגביהם חובה כזו על פי דין.

תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחנה )ולא ממועד אספקת החומרים/ציוד(. תעודות 

 .האחריות יהיו חלק מספר המתקן

 

 תנאים ביטחוניים במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל .2100

 -על המבצע לקחת בחשבון כי כניסת כל העובדים לתחומי האתר טעונה בדיקה ואישור בטחוני  .א

הנפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת הפרטים 

כוללים שם ות"ז שישלחו אל י משנה למזמין ההאישיים של כל עובדיו ו/או של קבלני/ספק

 .המזמין

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סינון ביטחוני עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן חלקי  .ב

בלבד ועל כן מומלץ להגיש רשימת עובדים מקיפה ומלאה יחד עם הגשת הצעתו. הגשת רשימת 

 קביעת הצעתו כזוכה בבקשה להציע הצעות. עובדים הינה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על

 ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוני הנדרשת.ובדי הקבלן ע .ג
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הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התנאים והדרישות וההגבלות  .ד

 ואין הוא זכאי לכל תשלום נוסף עקב האמור לעיל. המפורטים בסעיף זה ובנספח בטחון

אינו מתחייב מראש ללוח זמנים לביצוע הסינון הביטחוני ולא יפרט את הנימוקים לפסילת המזמין  .ה

 מי מהמועמדים.

הקבלן מצהיר בזאת, כי עיכובים באישור עובדים ו/או פסילת עובדים לא יהוו עילה לטענה כלשהי  .ו

 לגבי תקופת הביצוע והתמורה לה זכאי הקבלן על פי חוזה זה.

 

 צר "שווה ערך"מחיר חומר או מו .2200

אם צוין שם מסחרי או שם היצרן או הספק, על הקבלן לספק אותו כנדרש. עצם חתימתו של  .א

הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כנדרש והוכחה שבדק, לפני מילוי המכרז, 

 את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן ובכמות הנדרשת.

ה ערך מבחינת כל הדרישות כגון: האיכות, הסוג, הטיב, במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שוו .ב

המבחר, הצורה, האופי והמחיר, יהיה עליו להציג דוגמאות, מפרטי יצרנים ותעודות מכון התקנים 

 ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח . האדריכלו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח לאישור האדריכל

מוצר או הציוד הינם שווי ערך לנדרש במפרטים באם החומר, ה יםהבלעדי יםהקובע ויהי

 ובתכניות.

למען הסר ספק יצוין, כי חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכניות,  .ג

במפרטים, ובכתב הכמויות. כל הסתייגות של הקבלן מדרישות המפרט. התכניות ו/או כתב 

שגת החומר הספציפי וכד', לא תתקבל הכמויות, לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, אפשרויות ה

 לאחר מכן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכניות ו/או תקנים ומסמכים אחרים  .ד

ו/או  תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחינת האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת האדריכל

 היועץ הרלוונטי ו/או המפקח.

שיקול הדעת הבלעדי ליישום דרישות ו היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, ו/אידי האדריכל מובהר כי ב .ה

המסמכים במכרז / חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות או חלקן, ללא 

 מתן הנמקה כלשהי.

ירצה בהחלפת חומר מסוים בחומר אחר, יהיה  ו/או היועץ הרלוונטי ו/או המפקח, באם האדריכל .ו

לבצע את העבודה ללא שינוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר היסוד  הקבלן חייב

 המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש, וזאת ללא הסתייגויות.

כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח / מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת  .ז

תהיה תביעה בנושא עיכוב  העבודה ולסילוק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא

 לוחות זמנים וביצוע.

 

 תיאומי פתחים ומעברים .2300

אומי פתחים, שרוולים )לרבות אספקתם(, מעברים וכד' של כל המערכות האלקטרומכניות הקשורים ית

 לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

 

 עבודות באזורים שונים
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ן צוין בכתבי הכמויות ובסעיפים שונים, המקום בו תבוצע לצורך התמצאות ובמגמה להקל על הקבל

העבודה, היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר )בתנאי שבמקום אחר כאמור, לא 

 צוינה בכתבי הכמויות עבודה זהה( והדבר לא ישמש עילה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות עבורה, ולא

 קבלן.לתביעה אחרת כל שהיא מצד ה

 

 הכנת פתחים ו/או מעברים

 ינו בתכניות, בין אם המזמין הורהכל המעברים, פתחים, חריצים וכד' שיש לבצע בבטונים, בין אם צו

 לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכניות המערכות השונות, יהיו כלולים במחירי היחידה של הבטונים,

כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים, מעברים ו/או שרוולים לא ימדדו ולא ישולם עבורם בנפרד לרבות תיאום 

 שניתנה הוראה ביומן לבצעם לפני היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום. 

 

 שירות ותחזוקה

במסגרת התחייבויות כל זוכה תיכלל התחייבות למתן שירותי בדק אחריות ואחזקה לגבי 

דשים מקבלת תעודת השלמה לגבי חו 24שבוצע על ידו וזאת למשך תקופה של  מתקןכל 

שירותי אחזקה אלו יכללו את כל הנדרש על מנת שבכל תקופת האחזקה  .מתקןאותו 

יהיה תקין ושמיש )בתפעול מקובל ורגיל(, בתקופות בהן יספק הזוכה  מתקןכאמור ה

יחולו הוראות חוזה האחזקה והשירות המצורף כמסמך ח'  מתקניםשירות ואחזקה ל

 .למסמכי המכרז

כמפורט במסמכי ההוראות לאחר תום תקופת האחזקה והבדק יחולו  מתקןהלענין אחזקת 

 המכרז.

 

 

 בדיקות מעבדה .2400

ככלל, הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והנפקת אישורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/או למסירת 

ה לחוז 70לפי סעיף  ן,העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור אינו גורע מניכויים מכל חשבון המגיע לקבל

 קבלנים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

 

 כותרות .2500

הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה נועדו לנוחיות הקריאה בלבד ואין להזדקק להן בפירוש 

 תוכן המסמכים.

  

 יחיד ורבים .2600

 ן יחיד יראה כאמור בלשון רבים ולהיפך.כל האמור במסמכי מכרז/חוזה זה בלשו

 

         ___________________ 

   חותמת וחתימת הקבלן


