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 .בלבד להמחשה התמונה* 

 כללי

ביצוע של מתקני -ביצוע של מתקני שירותים אוטומטיים ולתכנון-העבודות נשוא המכרז הן לתכנון

, שונותה התשתיות חיבור עבודות לרבות,  ", לפי העניין(המתקנים" או "המתקןשירותים רגילים )להלן: "

של התכנון הכללי  התאמה, אספקה לשטח, )על כל חלקיהם( יםתהשירוייצור  : עבודותהיתר בין, הכוללות

 תשתיות גורמי, עירייה)המזמין,  הנדרשים הגורמים כל אישורי וקבלת תכנוןבהתאם למיקומו,  מתקןלכל 

 .פיתוחל הנדרשות וההתאמותחיבורי תשתיות  עבודות כוללהשירותים הציבוריים  שלביצוע בפועל ו'(, וכדו

במסגרת תקופת בדק ואחריות בת שנתיים,  האוטומטיים השירותיםאחזקה של  הזוכה עבודותכן יכללו 

בתקופה  .)בנוגע לשירותים שאינם אוטומטיים לא תינתן תקופת אחזקה כלשהי( כמפורט במסמכי המכרז

ובהתאם למפרט  מסמך ח'זו יבצע הזוכה אחזקה בהתאם לחוזה האחזקה שצורף למסמכי המכרז כ

  .הזוכההאחזקה שצורף להצעת 

 

 מתקן שלביצוע -לתכנון הצעה להגיש רשאים המציעים ההצעות הגשת במסגרת, המכרז בחוברת כמפורט

 על מתקן לכל ביחס. האמורים המתקנים שני של או רגילים שירותים מתקן של או אוטומטיים שירותים

 בעל מתקן; תאים שני בעל מתקן; בודד תא בעל מתקן: הבאות החלופות את הכולל תכנון להציג המציעים

 .תאים שלושה

 

 

 אחרים למפרטים התייחסות

 ירושלים עיריית של ואחזקה סלילה, פיתוח לעבודות הכללי המפרט את להשלים בא זה מיוחד מפרט

 משרדי.-הבין הכללי והמפרט
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 .הקבלן את ותחייב הקובעת היא הפרויקט מנהל החלטת, מחלוקת או סתירה של מקום בכל

 

 הציבוריים שירותים ביצועלהמפרט  דרישות

 

 מבנה בכל שירותים תאי מספר .א

 עם למבנה חלופה תהיה( אוטומטיים שאינם ושירותים אוטומטים)שירותים  מהחלופות אחת בכל .1

 .תאים 3 עם ומבנה תאים 2 עם מבנה, אחד תא

 .דומה באופן חזותית יעוצבו המבנים .2

ביצוע של חדר שירות לציוד ורק תא אחד  ידרשירק בתא אחד  ,תאים 3תאים או  2 ויהי שבו במבנה .3

 יתר סעיפי המפרט יחולו על כל תאי השירותים במבנה. .מונגש להיות ידרשי

 

 :)"רגילים"( אוטומטיים לאשירותים ציבוריים  - 'א חלופה .ב

 הנחיות"ת, הל, נכים נגישות תקן היתר וביןהתקנים הישראליים הרלוונטיים  בכליעמדו  השירותים .1

 '.וכדו הבריאות משרד

 במידה לגרפיטי עמיד צבע)לרבות  בתנור וצבועה מגולוונת( בטון)לא  ממתכת עשוי יהיה המבנה .2

 ( או מנירוסטה או משלד פלדה מגולוון וחיפוי אלומניום או חיפוי זכוכית מחוסמת.יבקש והמזמין

 .'מ 2.35 לפחות וגובה"ר מ 2 לפחות יהיה)פנים(  השירותים תא)נטו(  מידות .3

 .וציוד נקיון חומרי אחסון לצורך"ר מ 0.7 של במידות נפרדת דלת עם שירות חדר גם יהיה מבנה לכל .4

 .המכרז בשלב שיאושר' וכדו גלויה נירוסטה, זכוכית אריחי, פסיפס, קרמיקה: פנים גמר .5

 השימוש תנאיל ועמידים (Heavy duty) יהיו מרכיבים אנטי ונדליים על כל מרכיביהן השירותים .6

לשירותים  קשים האופיניים קורוזיביים בתנאים יומיומי אינטנסיבי בשימוש שנים 15 למשך

 .ציבוריים ושימוש בחומרי נקיון וכו'

שנים לפחות כאשר יינתן לכך אישור הן על  15לעומסים הנדרשים לשימוש של  יתוכנן כולו המתקן .7

 ידי קונסטרוקטור מטעם היצרן הן על ידי המציע והן על ידי היצרן עצמו )אם הוא אינו המציע(.

יהיה האחראי הבלעדי לגבי חוזק המתקן, איכות המתקן, עמידות המתקן על כל  הזוכהכי  מודגש .8

 בתנאים לעמוד נדרשיםמרכיביו וטיב העבודה והתכנון והביצוע יתייחס לכך שהמתקנים 

 נדרש מרכיביו כל על והמתקן, ושמש אבק, גשםכגון  קיצוניות טמפרטורות, קשים קורוזיביים

  לעמוד בתנאים אלו.

, הפסקותאו /ו סדקים ללא ומושלמים רצופים יהיו המתקן רכיבי בכל והריתוכים םהחיבורי כל .9

 .לפחים הייעודיים הסביבה ותנאי הקורוזיביים בתנאים שיעמדו כך ויגולוונו ישוייפו הריתוכים

 שלא כך קיימות תשתיות מעל לביצוע המתאים רדוד ביסוס בחשבון לקחת צריך הביסוס פתרון .10

 '(.וכדו בטון רפסודת)דוגמת  השירותים למבנה מתחת העוברות תשתיות העתקת ביצוע ידרש

 .המזמין את שיספק חזותי פתרון בעלי או העין מן סמויים יהיו והברגים החיבור אמצעי כל .11

 ציבוריים שירותיםרכיבי המתכת יצופו בחומר נגד קורוזיה ותנאי הסביבה האופייניים למתקני  כל .12

 מיקרון לפחות. 60חם בעובי  בגילוון

 מתכנן/  המהנדס ידי על הנדרש בעומס ועמידה לתקינות מוסמכת מעבדה ידי על תבדק המערכת כל .13

 .המתקן
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תקין וכן אפשרות לחלון  כך שיאפשרו איוורור שבכות עם איוורור פתחי /חלונות עם יהיו המבנים .14

 אור שיאפשר תאורה טבעית למשך היום.

 .בשעה החלפות 5 לפחות של קבוע חשמלי מאולץ איוורור יכולל המבנה .15

וכן שילוט מעוצב "שירותים  סגור/  פתוח סימון כולל פנימית ונעילה ידית מנגנון תכיל דלת כל .16

 ציבוריים" בעברית, אנגלית וערבית כולל סמלים.

 .למבנה מחוץ וכן המבנה בתוך ונדלי אנטי גוף עם לד תאורת יכיל שירותים מבנה כל .17

תא שירותים יכלול בין היתר גם אסלה בעלת מיכל הדחה נסתר, כיור, ברז, מתקן לנייר טואלט,  כל .18

 , משאבת סבון, ראי,ריח מתקן, אשפה פחליבוש באמצעות אויר מחומם,  מתקןמתקן לנייר יבוש, 

 .השירותים של מלא לתפקוד הנדרש וכל נגישות אביזרי

 טרם המזמין אישור את ולקבל תקניים מדף מוצרי להיות צריכים'( וכו כיור)אסלה,  האביזרים כל .19

 .אספקתם

 נפרד שעון שיכלול מים ולחיבור חשמל לחברת מונים פילר יוצב אליו בסמוך או, עצמו במבנה .20

 יעוצב הוא המבנה בתוך ולא למבנה בצמוד יהיה והפילר במידה, למבנה שיסופקו ולמים לחשמל

 .היחידה במחיר כלול ויהיה המזמין ידי על מראש ויאושר אדריכלית

 

 :שירותים ציבוריים אוטומטיים - 'ב חלופה .ג

 :גם יכללו האוטומטיים השירותים, אוטומטיים הלא השירותים של מפרטב אמורל בנוסף

, וחיטוי לשטיפה דיזות מערכת הכוללת בשירותים שימוש כל אחרי אוטומטית לשטיפה מערכת .1

 לרבות השימוש מאפייני כל על שליטה המאפשר ואנגלית ערבית, בעברית ובקרה שליטה מחשב

 לשעות מעבר הכניסה דלת של חשמלית נעילה, השירותים מבנה של פתיחה שעות, תדירות קביעת

 (.שטיפה/  בניקוי /פנוי)תפוס/  נתון זמן בכל השירותים מצב על חיווי נורות כולל הפעילות

 מחשב, אפליקציה באמצעות מרחוק המחשב במערכת שליטה שיאפשר סלולרי מודם יחובר למחשב .2

 '.וכדו

 .304 מנירוסטה יהיו' וכדו כיורים, האסלות לרבות השירותים בתוך האביזרים כל .3

 .אוטומטיים בושיוי חיטוי, שטיפה בעל מתרומם מושב מנגנון יכללו והאסלה האסלה מושב .4

 

  המזמין ודרישות לצרכי בהתאם התאמות לבצע יכולת .ד

בהתאם לדרישות וצרכי המזמין בדגש על  הקבלןעל ידי  שיוצג מתקןב התאמות לבצע יהיה ניתן, כי מובהר

מודגש כי לאחר בחירת הקבלן, הקבלן  .'וכדו המבנה בתוך וחומרים אביזרים, שלו והנראות המבנה חזות

על כל  של מבנה השירותים + הצגה פיזית הדמיהלבצע התאמות ולהציג דוגמאות )תכנון +  דרשיי

 ( לאישור טרם תחילת הביצוע והייצור.מרכיביה

 

 איכות בקרת .ה

, עלות בקרת ספק/  מפעל/  הקבלןהשונים יבוצעו תחת בקרת איכות של  מתקןה מרכבי ייצור עבודות כל

 האיכות כלולה במחירי היחידה השונים ולא תשולם בנפרד.

 

 והרכבתו השירותים מבנה תאספקל דגשים .ו
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 מטעם קבלן ידי על יבוצעו הראשיים והמים הביוב קווי לרבות( ביסוס כולל)לא  הפיתוח עבודות .1

 אומיםיהת את לבצע הקבלן באחריות אולם, השירותים של היחידה במחיר כלולים ואינם המזמין

 עם העבודה את ולתאם התשתיות וחיבורי הפיתוח תוכניות להתאמת בנוגע המזמין עם הנדרשים

 .והתשתיות הפיתוח עבודות את שיבצעו המזמין מטעם הביצוע קבלני

 בלבד אספלט /מרוצף משטח הכולל מינמלי פיתוח הינו המזמין ידי על שיבוצע הפיתוח כי מודגש .2

 השירותים אל הפיתוח ממשטח ההנגשה נושא כל וכי לשירותים גישה רמפות/  מדרגות כולל ואינו

 .ובאחריותו הקבלן ידי על יבוצע

)למעט  חשבונו ועל הקבלן באחריות תהיה( וחשמל ביוב)מים,  התשתיות חיבורי הזמנת כי יודגש עוד .3

 וחשמל ביוב, מים קווי תשתיות הנחת של ביצוע וידרש במידה וכי"י( ולחח לגיחון שישולמו אגרות

לתחום השירותים עצמם העבודה תבוצע על ידי חברות התשתית או על ידי קבלן מטעם המזמין  מעבר

 ועל חשבון המזמין.

 הקבלן על לוויח והביוב המים של הראשית התשתית אל מהשירותים והמים הביוב חיבורי כי מודגש .4

 .ידו על ויבוצעו

 השירותים בתוך יהיה לא שהוא)ככל  המונים מפילר החשמל לחיבור הנדרשות העבודות כי מודגש .5

  .ידו על ויבוצעו הקבלן על יחולו השירותים למבנה ועד( עצמם

 ועל הקבלן על יחלו השירותים לביצוע הנדרשים ביםיהמרכ יתר וכל הביסוס עבודות כל כי מודגש .6

 .בנפרד ישולמו ולא חשבונו

יבדוק ויוודא  הקבלןו( יותר או אחד תא, רגיל)אוטומטי,  המבנה לסוג הנחייה מהמזמין יקבל הקבלן .7

באמצעות  ויוודאעם המזמין  אוםיבת של המבנה 0.0-ההתאמה מלאה למיקום, יקבע את גובה מפלס 

באופן פרטני בסיור  מבנה השירותים מבנהיועץ בטיחות ויועץ נגישות התאמה של הפרט לביצוע 

בהתאם לפרט הביצוע יהיה נגיש לבעלי מוגבלויות ולא יהווה מפגע  מתקןבשטח כך שהצבת ה

 בטיחותי, מכשול להולכי רגל.

לפי  1:10, 1:50"מ בקנ מידות הכוללת עבודה תוכנית יגישהקבלן  מתקןתחילת הביצוע של כל  לפני .8

 על בדגש בנהמלאישור הפיקוח באופן פרטני לכל  והמבנה פיתוחהעם  תיאוםהדרישת הפיקוח וכן 

 ., חיבורי תשתיות ונגישותפיתוח בהיג

 הגורמים מכלפי כל דין  עלתחילת העבודה הקבלן ידאג לקבלת כל האישורים הנדרשים  לפני .9

 .הנדרשים

כך שיהיה יציב והמפלס שלו יהיה תואם למפלס  מבנהה את להתקין יש ההכנה עבודות השלמת לאחר .10

 .המבנההפיתוח הסופי הנדרש לצורך התקנת 

 ביצוע לצורך הן עבודותו בזמן'( וכדו רחוב ריהוט, שפה אבני)מדרכות,  בפיתוח יפגע והקבלן במידה .11

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

כוללים את כל העבודות הנדרשות לצורך התקנתם באופן מושלם  בניםמה והתקנת אספקה עלות .12

ומסירתם למזמין ולרשות לרבות כל העבודות הרשומות במפרט בין באם הם רשומות במפרט 

 ובפרטים ובין באם הם לא רשומות במפרט ובפרטים. 

כת הכמויות קיים סעיף לתוספת מערכת סולארית לפחים שישולמו בהתאם לסוג הפח, המער בכתב .13

)שלהם  אוטומטיים שירותים בין בהבחנה הנדרש בהספק חשמל לספק שתוכל כך תתוכנןהסולארית 

 תהיה לא בהם בימים שגם כך תתוכנן המערכת, אוטומטיים לא לשירותים( יותר חזקה מערכת תדרש
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 בכל ותעמוד המבנה בתוך נסתרת תהיה המערכת, ותקין מלא באופן לתפקד יוכלו השירותים שמש

 .הפעלתה טרם חשמל מהנדס ידי על ותאושר הרלוונטיים התקנים דרישות

 

 נוספות  הוראות .ז

 זמניים בו ביצוע והיקפי העבודה תיאור .1

מינוי מנהל  כוללמבנים  מספרב במקבילמסוימים, יידרש הקבלן לבצע עבודות  במקרים 1.1

 .עבודה אתר בכל נפרדעבודה 

 את גם היתר בין כוללת העבודה, החוזהו המכרזלגרוע מהאמור במכלול מסמכי  מבלי 1.2

 :הבאה התכולה

 .הכמויות וכתב המפרטים, התוכניות התאמת 1.2.1

 .ווידאו בתמונות ותעוד מדידה, סימון 1.2.2

 .השטח גידור 1.2.3

 .ביצוע לקראת העבודה באתר התארגנות 1.2.4

 .וגהות בטיחות 1.2.5

 .וחומרים ציוד, הכנה עבודות 1.2.6

 .ושמירה אחסנה 1.2.7

 ובדק לתקופה של שנתיים.  אחזקה 1.2.8

 .העבודה אתר מסירת 1.2.9

 כל של הקיים המצב של בדיקהאתר  בכלכי על הקבלן לבצע לפני תחילת העבודה  מודגש 1.3

 הקיים המצב לעומת וסטיות סתירות שאין ולוודא הסביבה אל הפרויקט של ההתחברויות

 .בתוכניות המתוכננות וההתחברויות

 עבודות בפירוט גם שאין כפי, כאמור, והעיקריים המרכזיים האלמנטים בפירוט אין כי מובהר 1.4

 הנדרשות הנלוות העבודות כל את תכלול הפרויקט שתכולת מכך לגרוע כדי, כלשהן נלוות

 במפורש. ותומוגדר ותמצוינ ןאינ אם גם מרכיביהןלביצוע הפרויקט, על כל 

, ועל הקבלן וממונעים ניידים מכניים לכלים גישה ללא באתרים יבוצעו לעיתים העבודות 1.5

 להיערך לכך בהתאם, ולא ישולם על כך בנפרד. 

 

 הכמויות וכתב המפרטים, התכניות התאמת .2

 :כדלהלן בשלבים תבוצע העבודה

לפי  , הכלהמבניםמיקומי  עםתכניות  הכוללתכל מתקן  לגבי עבודה פקודתיקבל  הקבלן. 2.1

  .שיקול דעת המזמין

הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים  על. 2.2

, בנתונים, במפרט הטכני, בכתב הכמויות בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות

 לבין המצב באתר על הקבלן להודיע על כך למפקח. 

 מקרה של סתירה, החלטת מנהל הפרויקט בעניין תהיה סופית ומכרעת. בכל. 2.3

שלא הבחין בסטיות  הטענה יסודעל  תביעותאו דרישות או  טענותתתקבלנה מצד הקבלן  לא .2.4

 ות הנ"ל.או בסתיר התאמות באי או
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 ומדידה סימון .3

  .00במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק  ורא

 לפי העבודה את לבצע בכדי והסימון המדידה בדרישות ולדייק להקפיד נדרש הקבלן ,בנוסף

 :הבאים בסעיפים המפורט

 אשר המדידות משרדאו /ו המוסמך המודד שם את הקבלן ימסור העבודה תחילתלפני   .3.1

ויקבל את אישור המפקח לזהות  העבודה ביצוע בעת לקבלן המדידה שירותי את יספק

. כמו כן ימסור הקבלן למפקח העתק של תעודת הסמכה של המודד האחראי על המודד

 המדידות באתר.

, וזאת מבלי שהאישור יטיל העבודה מזמין מטעם המפקח"י ע בכתב יאושר המוסמך המודד .3.2

 ות כלשהי ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן.על המפקח או המזמין אחרי

 הקבלן, המוסמך המודד"י ע חתומות יהיו הקבלן של המוסמך המודד"י ע שיערכו המדידות .3.3

 המיפוי של המחשב קובץ. הרלוונטי בפרויקט הכמויות חישובי לכל בסיס וישמשו, והמפקח

 .למפקח הקבלן"י ע יימסר

 .מתקןבנפרד והיא כלולה במחירי ה זו עבודה ביצוע עבור לקבלן ישולם לא .3.4

 על להקפיד יש. ובפרטים בתכניות, הכמויות בכתב הרשום"י עפ ביחידות יהיו המידות כל .3.5

 .המפקח והנחיותמשרדי -הבין המפרט לפי וביצוע סימון

כל שלב יתקבל רק על ידי מדידת מודד הקבלן אשר תאושר בכתב ע"י המפקח וזאת בהתאם  .3.6

 מיוחד. לא ישולם לקבלן עבור ביצוע עבודה זו.לתכניות, פרטים ומפרט 

 כמפורט, בשטח הגיאומטריה להתוויית המפקח אישור לאחר רקתתבצע  העבודה תחילת .3.7

 .והפרטים התכנית במסמכי

 

 השטח גידור  .4

לפחות יום עבודה אחד לפני תחילת  מתקניםה לביצועיגדר את השטח המיועד  הקבלן 4.1

 ומסירתו למזמין. במלואו מתקןהחפירה בפועל ועד לגמר הביצוע של ה

 לאתרמורשים  שאינם גורמיםכניסת  ימנעישנדרש לגדר את תחום העבודה באופן  הקבלן 4.2

 ולדרישות הסביבה לאיכות המשרד, העבודה משרד לדרישות מתאים יהיה הגידור. העבודות

 לכך מורשים שאינם מי כניסת בפני המתריע, אזהרה שילוט הקבלן יציב הגידור על. המפקח

 .לעיל המפורט לשילוט בנוסף אחר שילוט כל להציב רשאי יהיה לא הקבלן. האתר תחום אל

 .לעיל כמתואר הגידור ביצוע ללא עבודה תחילת תאושר לא 4.3

 נזק לכל הבלעדית מאחריותו הקבלן את פוטר אינו המפקח ידי על המאושר"י עפ הגדר ביצוע 4.4

 .מחדליו או מעשיו עקב לרכושאו /ו לאדם שיגרם

 

 ביצוע לקראת העבודה באתר התארגנות .5

  .00במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק  ורא

 המפקח אישור קבלת לאחר רק. המפקח עם בתיאום תהיה העבודה באתר ההתארגנות ,בנוסף

 העבודות את ולבצע במקום להתארגן הקבלן יוכל ההתארגנות לאזור המסמכות והרשויות

 .ולהנחיות לתכניות בהתאם
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 וחומרים ציוד, הכנה עבודות .6

 .00במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה פרק  ורא

 :  הבאות ההוראות יחולו בנוסף

 וחומרים מתקנים, ציוד אספקת 6.1

 לכל הבלעדית מאחריותו הקבלן את פוטר אינו המפקחבהתאם לאישור  הגדר יצועב 6.1.1

 .מחדליו או מעשיו עקב לרכושאו /ו לאדם שיגרם נזק

 הקבלן לבקר באתר וללמוד את כל הפרטים הקשורים לביצוע.  באחריות 6.1.2

 לביצוע הדרוש וכל החומרים, המתקנים, הציוד כל את הוא חשבונו על יספק הקבלן 6.1.3

 .הדרוש בקצב העבודה של היעיל

 בביצוע להשתמש בכוונתו יש שבו הציוד רשימת את הקבלן יגיש העבודה התחלת לפני 6.1.4

  .המפקח של מוקדם לאישור, העבודה

 עבור ורק אך הסוגים מכל תקין ציוד יימצא העבודה במקום כי לדאוג הקבלן על 6.1.5

 .העבודה לביצוע הנדרש

 להרכיב בכוונתוהקבלן לקבל מראש ובעוד מועד את אישור המפקח למתקנים אשר  על 6.1.6

 התקנים  מכון אישור עם תקינים יהיו והאביזרים המתקנים כל .העבודה במסגרת

 עוד כל העבודה לאתר יובא לא מתקן. המתקנים לאישור הדרישה הגשת עם. הישראלי

  .מהמפקח בכתב אישור התקבל לא

 

 והמלאכה החומרים טיב 6.2

. בהם להשתמש בדעתו אשר החומריםהקבלן לקבל ממנהל הפרויקט אישור על  על 6.2.1

 של  התאמה המאשרות מוסמכת מעבדה בדיקות להגיש רשאי הפרויקט מנהל

 .לתקן החומרים

 מוריהישירות למפקח וכן יועברו העתקים ל המעבדה"ח התוצאות יועבר ע"י דו 6.2.2

 ולקבלן.

 מידת את יקבעו ותוצאותיהם המפקח להוראות בהתאם לבדיקה יימסרו החומרים 6.2.3

 המאושרת  הדגימה מן החומר בטיב סטייה כל. זה חוזה בביצוע לשימוש התאמתם

, מהמקום הפסול החומר של המידי ולסילוק העבודה להפסקת תגרום החומר וממקור

 .הקבלן חשבון על

 כדי, העבודה באתר שוטפת חזותית ביקורת לבצע הקבלן על, המעבדה לבדיקות בנוסף 6.2.4

 .המפקח והוראות החוזה דרישות"י עפ יעשה שהביצוע לוודא

 ועגורנים מנופים 6.2.5

 פינוי לרבות, מתאים סטרילי לשטח לדאוג יש, העבודה באתר מנוף פעולת בעת 6.2.5.1

 המנוף זרוע אורך של ברדיוס השטח אילוצי"י עפ וזאת' וכו העוברת התנועה

 .לפחות

 הם כי ולוודא הנדרש האישי המגן ציוד את לעובדיו לספק מחויב הקבלן 6.2.5.2

 .בו משתמשים
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לנושא ההרמה. הנחיות אלה מתייחסות  המתייחסדין  כל פי על לפעול הקבלן על 6.2.5.3

 הלכה למעשה לכל פעילות מנופים בשטח.

 לעיל והמפורטות זה מכרז במסגרת הנדרשות המיוחדות הפעילויות כל עלות 6.2.5.4

 במחירי היחידה של הפריטים השונים שבמכרז ולא ישולם עבורם בנפרד. כלולות

 

 ושמירה אחסנה .7

)ככל שקיימת אפשרות לכך בשטח ובכפוף להוראות כל העבודה  יבאתר והחומרים הציוד אחסנת

 .חשבונו ועל הקבלן באחריות תתבצע עליהם והשמירהדין( 

 

 תשתיות תיאום .8

 . ובנוף ואחזקה סלילה, פיתוח לעבודות הכללי במפרט ראו

 כל ולקבל עירוניים והחוץ העירוניים הגורמים כל מול תשתיות תיאום לבצע הקבלן על, בנוסף 8.1

 :כולל תשתיות לגבי הנדרשים והמידע האישורים

 .מלא תשתיות תיאום כולל ירושלים בעיריית השונים האגפים 8.1.1

 (.ניקוז, ביוב)מים,  הגיחון חברת 8.1.2

 .החשמל חברת 8.1.3

 '(.וכו, סלקום, הוט)בזק,  השונות התקשורת חברות 8.1.4

 .העבודה לביצוע הקשורים אחרת רשות או גוף כל 8.1.5

 

בשכונות שטרם תוכננו,  בניםמוהמזמין יזמין מהזוכה גם עבודות של תכנון  במידהכי  מודגש 8.2

 ם בנימכולל כמות ה ,הנדרשים בניםמה של הנדרשים המיקומים את לקבלן ימסור המזמין

לרבות כל התאומים  והתקנתם, מבניםשל ה הקבלן יידרש לבצע את התכנון .בכל מיקום

: מדידות, איתור , ובכלל זההמיקום הסופי תיאוםלצורך  הבדיקותוהנדרשים, האישורים 

עם כל גופי התשתית  תיאוםעם כל גורמי העירייה השונים,  תיאוםתשתיות ללא הרס, 

לקום, פרטנר וכו'( וקבלת אישורם, תכנון אדריכלי של השונים )חברת חשמל, בזק, הוט, ס

נמצא בתחום מסעה או חניה, אישור יועץ  מתקןהפרט, הגבהים, תכנון תנועתי במידה וה

  בטיחות ונגישות מטעם הקבלן וכל הנדרש לצורך אישור התכנון במלואו.

 מהמחלקה התשתיות לגבי המידע וכל הנדרשים האישורים כל את לקבל הקבלן באחריות 8.3

 תשתיות בעירייה ומכל גורמי התשתיות האחרים. תיאוםל

 ידי על בשטח שיועסק גורם כל עם מלא פעולה ובשיתוף בתיאום עבודתו את לבצע הקבלן על 8.4

 דין כל פי על עמו בתיאום חייב יהיה הקבלן אשר רלוונטי גורם כל ועם, מטעמואו /ו המזמין

 .זה לסעיף בהתאם התיאום עבור בנפרד ישולם לא. המפקח הוראות פי עלאו /ו

 לשטח םהגורמי כולל הסעת ,מולו ובתיאום שלישי גורם בהזמנת הכרוכות ההוצאות כל 8.5

 עבודת של מוגדרים חלקים בדיקת צורךל'( וכו, תקשורת חברת, החשמל חברת)כגון  וחזרה

 השונים היחידה במחירי ככלולות תחשבנה אלה הוצאות. הקבלן חשבון על תהיינה, הקבלן

 .בנפרד עבורן ישולם ולא הכמויות שבכתב

 קיימות ותשתיות למערכות נזק מכל להימנע הקבלן על, הפיתוח עבודות ביצוע כל במהלך 8.6

והוראות המפקח  , בדיקות שיבצע בשטחתאומים, תכניות על בהסתמך לו ומחוץ באתר
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באתר. במידה ויגרמו נזקים, יתקנם הקבלן על חשבונו, לשביעות רצון המפקח, הרשות 

 .הנפגע והגורם תהרלוונטי

 ועל אחריותו על יחול אלו למתקנים שיגרם נזק וכל מתקנים קיימים האתר שבשטח מודגש 8.7

 נקיטת ועבור והגורמים הרשויות מול הטיפול עבור בנפרד ישולם לא, הקבלן של חשבונו

 .העיליים והמתקנים קרקעיות התת התשתיות שלמות להבטחת הנדרשים האמצעים

 במחירי כלולים לעיל זה בפרק כאמור והשירותים הפעולות, העבודות, התיאום, התכנון כל 8.8

 ולא ישולם עבורם בנפרד. מתקןה

, באחריות הקבלן לבדוק ולוודא המזמיןכי גם במקרים בהם התכנון יבוצע על ידי  מודגש 8.9

 הקבלן על תחול המלאה והאחריות תשתיות ואיתור גילוי כולל לתשתיותהתכנון  שלהתאמה 

וכי המציע מצהיר כי לקח בחשבון כי התשתיות המסומנות בתוכניות שנמסרו  ועניין דבר לכל

 לו על ידי המזמין אינם מדוייקות וכי יתכנו סטיות מהותיות ביחס למיקומם.

 

 מסגרות  עבודות .9

 : ובנוסף ,הכללי למפרט בהתאם יבוצעו המסגרות עבודות

 .918 י"ת לפי, יצור לאחר חם באבץ טובלים החלקים כל 9.1

 .בתנור בקלייה פוליאסטר בצבע צבועה –( אפשרות) צבע 9.2

 .לפחות מיקרון 60 הציפוי שכבת 9.3

 

 וגהות  בטיחות .10

)בטיחות  14 וסעיף( זהירות אמצעי ושאר גידור)שמירה,  9 סעיף -' ג בפרק מהאמור לגרוע מבלי

 :הבאות ההוראות יחולו, ג חלק המיוחד ולמפרט לחוזה( בעבודה

הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים ושל צד ג'  על 10.1

, בהוראות מקצועיות של עיריית ירושלים בתחום בעבודה הבטיחות בדיניכנדרש 

 הבטיחות והגהות, על פי הוראות המפקח ובהוראות חוק אחרות.

ראשי לצורך ההגדרות בתקנות הבטיחות השונות בכל אתרי העבודה.  קבלןכ ישמש הזוכה 10.2

  .אחרים משנה קבלני במקום יפעלו אם גם שינוי ללא יישאר זה מצב

 .חשבונו ועל מטעמו בטיחות ממונה ימנה הקבלן 10.3

 העבודה באתר ושקיימים, תקניות זמניות בגדרות מגודר העבודה שאתר לוודא הקבלן על 10.4

 גורמי ידי ועל דין פי על כדרוש הבטיחותיים האמצעים כל לו שמסביב הצמוד ובשטח

 .המוסמכים הבטיחות

 

 העבודה אתר מסירת .11

ומבלי לגרוע מהאמור בחוזה קבלנים  בנוסף .במפרט הכללי לעבודות פיתוח, סלילה ואחזקה ורא

 :מוריה בהקשר זה

 מתקני את ממנו ויסלק העבודה מקום את הקבלן ינקה באתר העבודה השלמת עם 11.1

 נקיים כשהם והאתר העבודה את וימסור' וכו הפסולת, המיותרים החומרים, העבודה

 לקדמותו המצב והחזרת נקיון לרבות, המפקח של רצונו לשביעות מטרותיהםל ומתאימים

 .ומרכיביו אביזריו כל על מבנהלרבות בדיקת תקינות של ה אתר/  העבודה סביבת של
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מילא הקבלן אחר ההוראות הנ"ל המועדים שנקבעו ע"י  לאלגרוע מהאמור בחוזה,  מבלי 11.2

את  לבצע רשאית מוריההמפקח ו/או לא עמד בלוח הזמנים המאושר ע"י המפקח, תהיה 

 מוריההעבודה על חשבון הקבלן והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראות. 

 תהיה וכן מוריה מאת לקבלן גיע או שיגיעתהיה רשאית לגבות או לקזז מכל סכום המ

 .אחרת דרך בכל מהקבלן לגבותן שאיתר

 הפרויקט למנהל וימסור הקבלן יכין עבודה ואתר אתר כל נשוא העבודות ביצוע גמר עם 11.3

 מגנטית ומדיה נייר העתקי 3 גבי על( As-Made) ביצוע לאחר תכניות וכן מסירה תיק

 כל את הנתכלול התכניות. בצבע התיק כל של סריקה כולל המנהל י"ע מראש שתיקבע

 תשולם לא. ידו על שבוצעו השינויים כל וכן העבודה להזמנת בהתאם שביצע העבודות

 כאמור המגנטית המדיה גבי על והתכניות המסירה תיק הכנת בגין מחיר תוספת כל לקבלן

 .לעיל

 חלק המיוחד הטכני במפרט מופיע ביצוע לאחר תכניות וכן מסירה תיק הכנת לאופן רוטיפ 11.4

 . 'ג

מבנה בנפרד או קבוצה של מבנים סמוכים  לכלעל ידי הזוכה תבוצע  מתקניםה מסירת 11.5

ללא תלות במועד סיום העבודות  וזאת, מטעמו מי או המזמיןמעת לעת על ידי  שיוגדרו

 בודדים ברחוב/שכונה.  מתקניםוההתקנה לגבי 

 מסירת ואופן מתכונת על, לעת מעת, יודע ןאו מי מטעמ , עריית ירושליםהמזמין 11.6

לא תהיה כל דרישה או טענה כלפי מוריה או עיריית ירושלים בנושא זה.  ולזוכה מתקניםה

וזאת בשל פגמים שנפלו בהליך המסירה או  המזמיןידי -שהמסירה לא תאושר על ככל

, תוך שיהיה מתקניםלמסירת אותם  החדש והמועד המתכונת אתהביצוע, יגדיר המזמין 

  כמפורט בחוזה.   קנסותרשאי להשית על הקבלן 

לעיריית  מתקןה של סופית מסירה הזוכה יבצע והבדק האחריות תקופת תום לאחר 11.7

 שלם ועובד באופן תקין, בכפוף לבלאי סביר.  מתקןירושלים וזאת כאשר ה

 האוטומטיים מתקניםל לבצע הזוכה על יהיה והבדק האחריות תקופת במהלך כי מודגש 11.8

 אחת ובכל האחריות והבדקבתקופת  מתקןה תחזוקת. המכרזאחזקה בהתאם להוראות 

 האחזקה לחוזה בהתאם תהיה, יוזמנו אם, מהזוכה שיוזמנו הנוספות האחריות מתקופות

  .הזוכה להצעת שצורף האחזקה למפרט ובהתאם' ח כמסמך המכרז למסמכי שצורף

רק תקופת בדק ואחריות  חולת אוטומטיים שאינם שירותיםה מתקני לגביכי  מודגש 11.9

 בהתאם למפורט בחוזה הקבלנים של מוריה ולא תהיה תקופת אחזקה.

 

 דגשים מיוחדים בקשר עם ביצוע העבודות .12

 מבלי לגרוע מהאמור בשאר מסמכי המכרז תשומת לב המציעים מופנית לדברים הבאים: 

תכנון אתר העבודה, כולל דרכי הגישה אל שטחי העבודה ל אחראי יהיה הקבלן 12.1

בעירייה  הרלונטייםהגורמים  ידי-על הואישור תוכנית ארגון האתרכן לווההתארגנות, 

 .עם מנהל הפרויקט תיאום תוך בעלי התשתיותו

על הקבלן יהיה לתאם את עבודותיו, את השימוש בדרכי הגישה אל אתרי העבודות ואל  12.2

)ככל שיוקצבו שטחי התארגנות  שר יוקצבו לו על ידי מנהל הפרויקטשטחי ההתארגנות א

 , ולקבל את אישורו בכתב.כאמור(
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על הקבלן לקחת בחשבון שהעבודה חייבת להתבצע בצורה שתבטיח כי הפעילות הקיימת  12.3

באזור העבודה, במיוחד שימוש בכבישים ובשבילים לא תופרע או תוגבל בגין העבודות וכן 

 ת תמידית ומעבר חופשי בכל הדרכים הקיימות, לכל הגורמים.כי תובטח נגישו

לפני התחלת העבודות בשטח, יהיה על הקבלן לבדוק מכל הבחינות, את שטח העבודה. אם  12.4

יהיו לקבלן הערות כלשהן, עליו להגיש אותן בכתב למנהל הפרויקט. מרגע שהתחיל הקבלן 

 בעבודותיו בשטח יראו בו אחראי לכל דבר. 

יים ועל בכל מקרה, ביצוע כל העבודות המבוצעות בקרבת מתקנים קיימים תת קרקע 12.5

קרקעיים יהיה באישור ובתיאום עם הגורמים בעלי המתקנים הנ"ל, ובפיקוחם הישיר. 

 התשלומים עבור פיקוח הרשויות יהיו ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 תחום אתר העבודה יהיה כמתואר בתכניות ביחס לכל פרוייקט / שכונה. 12.6

דרש לבצע עבודות עבור גורמים חיצוניים, מלבד יהקבלן אשר ייקבע כזוכה בהליך עשוי לה 12.7

המזמין, ובהם חברת החשמל לישראל, חברת הגיחון, עיריית ירושלים, בזק, רשות 

העתיקות ועוד. תשומת לבם של המציעים מופנית להוראות המפרט המיוחד בנוגע לביצוע 

 עבודות עבור גופים חיצוניים. 

לעיל, כמו גם בשאר מסמכי ההליך, בחשבון על המציעים להביא את הנושאים המפורטים  12.8

לצורך הגשת הצעתם ורואים כל מציע אשר יגיש הצעתו כמי שהביא את כל הנושאים 

האמורים ו/או המפורטים בשאר מסמכי ההליך בחשבון ולא תינתן כל ארכה בלוחות 

  הזמנים או תוספת מחיר בגין כל האמור לעיל.

 ואחזקה שירות .13

אחריות ואחזקה לגבי  ,התחייבות למתן שירותי בדק יכללוכה, תהז התחייבויות במסגרת 13.1

חודשים מקבלת תעודת השלמה לגבי  24על ידו וזאת למשך תקופה של  בוצעיש מתקןכל 

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

 .יהיה תקין ושמיש )בתפעול מקובל ורגיל( מתקןכאמור ה

והשירות שיינתנו על ידי הזוכה בקשר למתקנים, לרבות בתקופת האחריות  האחזקה 13.2

והבדק וכל תקופה נוספת שבה יוזמנו שירותי אחזקה ובדק כאמור להלן, יהיו בהתאם 

להצעתו ויצורף  הזוכהולמפרט האחזקה והשירות שצירף  ,מסמך ח' -לחוזה האחזקה 

 כחלק ממסמך ח'. 

לאחר תום  – האוטומטיים שירותיםה אחזקת לעניןלגרוע מכלליות האמור לעיל,  מבלי 13.3

יחולו  (המתקן ממסירת חודשים 24 לאחר)היינו, תקופת האחזקה והבדק כאמור לעיל 

 :הבלעדי דעתו שיקול פי-ועל המזמין שיורה כפי, שלהלןההוראות 

לרכוש מהזוכה שירותי לעיריית ירושלים תוקנה הזכות )אך לא החובה(  - חלופה א' 13.4

סך שנים נוספות  10עד של שסופקו על ידו לתקופות נוספות  מתקניםאחזקה ואחריות ל

עבור אחזקה ותחזוקה שנתית בהיקף מלא,  מתקןוזאת בתמורה לתשלום קבוע לכל  הכל,

"(, חלופה א'המזמין  )להלן: " כאשר התשלום השנתי הינו מחיר קבוע שנקבע על ידי

 :(כדין מ"מע בתוספת ישולמו שלהלן המחירים) כמפורט להלן

₪  00012,: הרלבנטי מתקןתעודת ההשלמה ל קבלתממועד  4 – 3עבור שנים  (א
 לשנה. מתקןל
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₪  50014,: הרלבנטי מתקןתעודת ההשלמה ל קבלתממועד  6 – 5עבור שנים  (ב
 לשנה. מתקןל

₪  00,016: הרלבנטי מתקןתעודת ההשלמה ל קבלתממועד  12 – 7עבור שנים  (ג
 לשנה. מתקןל

חודשים  12תקופה של מתקן ולגבי כל הזכות כאמור תופעל על ידי העירייה בנפרד לגבי כל 

 . (תקופת הבדק )לאחר תום

הסכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי 

כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד הגשת ההצעה על  2009שפורסמה לשנת 

ידי הקבלן. מודגש כי אם תיבחר חלופה זו אזי יהיה על הזוכה לספק על חשבונו וללא כל 

ואחזקתו במצב  מתקןתשלום נוסף את כל החלפים והחלקים שיידרשו לצורך תיקון ה

  .והאחריות תקין ושמיש בכל תקופת ההתקשרות

בו העירייה תחליט שלא להזמין מהזוכה שירותי אחזקה ואחריות  במקרה - ה ב'חלופ 13.5

' לעיל, בקשר עם המתקנים או חלקם, ותבחר לבצע את אחזקת א בחלופהכמפורט 

לאספקת  שנים מתום תקופת הבדק  10במשך  מחוייבהמתקנים בעצמה, הזוכה יהיה 

  '(.חלופה בלן: ")לה למנגנון שלהלן, כאשר מחירי החלפים ייקבעו בהתאם החלפים בלבד

ושל  שירותיםהבהצעתו יכלול כל משתתף רשימה של כלל החלפים והחלקים של 

מהעלות  20%, כאשר העלות הכוללת של כלל הרכיבים והחלפים לא תעלה על עלותם

מסך  10%והעלות של כל חלק/חלף בודד בנפרד לא תעלה על  כולו המתקןהכוללת של 

עלות החלפים/החלקים. הסכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן במהלך כל 

כאשר מדד  2009תקופת ההתקשרות בהתאם להוראות החשב הכללי שפורסמה לשנת 

 הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד הגשת ההצעה על ידי הקבלן. 

ש כי בחלופה זו יהיה הזוכה אחראי אך ורק לאספקת החלפים והחלקים כאמור, ללא מודג

כל שירותי אחזקה מעבר לכך. הזוכה יהיה מחוייב לאספקת חלפים וחלקים לגבי כל 

 מתקןלתקופה שלא תפחת משנים עשר שנים ממועד קבלת תעודת השלמה ל מתקן

לספק כל חלף וחלק שיוזמנו ממנו לא יאוחר משלושה ימי  . הזוכה יהיה מחוייבהרלוונטי

 חלפים מלאי בארץ להחזיק יידרש והזוכה, לנטיווהר עבודה ממועד הזמנת החלף/החלק

  ר.כאמו בהתחייבותו לעמוד מנת על מספק

כל מציע יוותר בהגשת הצעתו, כלפי מוריה וכלפי עיריית ירושלים, על זכויות הקנין 

הרוחני מכל מין וסוג בחלפים, לרבות הזכויות כפטנט, כמדגם וכזכות יוצרים, כך 

שמוריה או עיריית ירושלים יוכלו לרכוש חלפים אלו או חלפים תחליפיים, מכל גורם 

דרישה או טענה בענין זה. לפי בקשת מוריה או  שימצאו לנכון מבלי שלזוכה תהיה כל

ימים מקבלת הדרישה, כל שרטוט, פרטים ומידע  7עיריית ירושלים ימסור הזוכה, בתוך 

 שיידרשו לצורך מימוש האמור לעיל. 

בנוסף, במקרה בו העירייה תחליט שלא להזמין מהזוכה שירותי אחזקה  - - חלופה ג' 13.6

ואחריות כמפורט בחלופה א' לעיל, בקשר עם המתקנים או חלקם, ותבחר לבצע את 

שנים שלאחר  10במשך אך לא חייבת, העירייה תהיה רשאית, אחזקת המתקנים בעצמה, 
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 ן לכל תקלה או ליקוי במתקןמהזוכה שירותי תיקולהזמין , תום תקופת הבדק והאחריות

התשלום עבור החלקים/החלפים יהיה בהתאם , "(. במקרה כאמור'ג חלופה)להלן: "

יהיה לפי  ואילו התשלום עבור שעות עבודה של עובדי הזוכה ,למפורט בחלופה ב' לעיל

מע"מ( לכל קריאה )כולל זמן הנסיעה ושעת עבודה בתוספת ש"ח ) 250תעריף אחיד של 

מע"מ( לכל שעת עבודה נוספת מעבר לשעת בתוספת ש"ח ) 120תשלום נוסף של ו ,ראשונה(

 העבודה הראשונה כאמור. 

הסכומים כאמור יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות החשב הכללי 

כאשר מדד הבסיס יהיה המדד שיהיה ידוע במועד הגשת ההצעה על  2009שפורסמה לשנת 

 ידי הקבלן. 

מובהר כי פגיעות בגין ונדליזם אינן באחריות הזוכה במהלך תקופת האחזקה והבדק  18.3

שירותי )ככל שיוזמנו( חודשים ואף לא במהלך התקופה בגינה יוזמנו  24הראשונית של 

אחזקה לפי חלופה א' לעיל, ועבור תיקונים מסוג זה ישולם לזוכה בנפרד בהתאם למנגנון 

 . , לפי הענייןהמפורט בחלופות ב' או ג' לעיל

מודגש למען הסר ספק כי בתקופת הבדק והאחריות ובכל תקופה נוספת בה יוזמנו  13.7

לעיל יהיה הקבלן אחראי לתיקון כל ליקוי, פגיעה  'מהקבלן שירות ואחזקה לפי חלופה א

 .למעט פגיעות בגין ונדליזם, לגביהם יחול האמור לעיל ,מתקןונזק ב

השנים  10במהלך  מתקניםוהשיטה לפיהם תבוצע התחזוקה למודגש כי המנגנון בנוסף,  13.8

והודעה על  שלאחר תקופת האחזקה והבדק  ייקבעו על ידי עיריית ירושלים מעת לעת

 השיטה שנבחרה על ידי העירייה תימסר לזוכה בהמשך. 

או זוכים  מתקניםבנוסף, מודגש כי העירייה תהיה רשאית לבחור בחלופה אחת לגבי  13.9

פי שיקול דעתה לאו זוכים אחרים, הכל  מתקניםלופה אחרת לגבי מסויימים ובח

מסויימים בתחילה  מתקניםהמוחלט. עוד יודגש כי העירייה תהיה רשאית לבחור לגבי 

 עצמם בחלופה אחרת.  מתקניםבחלופה א' ובהמשך לבחור לעבור לגבי אותם 

שירות,  תחזוקה ,מובהר ומודגש למען הסדר כי התחייבויות הזוכה לענין בדק, אחריות 13.10

אספקת חלפים וכל כיוצא באלה יוסבו ויועברו על ידי מוריה לעיריית ירושלים, ובהגשת 

הצעתו כל משתתף מסכים להעברת והסבת הזכויות על ידי מוריה לעיריית ירושלים 

 כאמור. 

במהלך כל התקופות בהן יהיו לזוכה התחייבויות לבדק ואחריות או שיוזמנו ממנו שירותי  13.11

שיותקנו על ידו, ככל שיוזמנו כאלו )בין בחלופה א' ובין בחלופה ג'  מתקניםה לאחזק

לעיל(, יידרש כל זוכה להחזיק ולקיים בישראל, במהלך כל תקופת ההתקשרות וכל 

התקופות בהן קיימות לזוכה התחייבויות לבדק, אחריות ואחזקה, נציגות שתכלול סדנה 

 . המתקניםלתיקון 

אם במועד הגשת ההצעה אין למציע נציגות כאמור בישראל אזי ככל שהצעתו תיבחר  13.12

חודשים מקבלת  3כהצעה זוכה תהיה הזכיה מותנית בכך שהוא יפתח נציגות כאמור בתוך 

כי הצעתו נבחרה כהצעה זוכה, בתנאי שתיפתח על ידו נציגות כאמור. לא פתח  ההודע

לפתיחת נציגות כאמור( נציגות בתוך פרק הזמן  מציע שהצעתו נקבעה כהצעה זוכה )בכפוף
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כאמור, הצעתו תיפסל ומוריה תהיה רשאית לבחור בהצעה או הצעות של מציע או מציעים 

 אחרים כהצעות זוכות במכרז. 

במסגרת התחייבויותיו לענין בדק, אחריות ואחזקה כאמור  ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי 13.13

שיותקנו על ידו )ואשר לגביהם חלה  מתקניםלה ביהיה כל זוכה חייב להגיע לטפל בכל תק

תקופת הבדק והאחריות שלו או אשר לגביהם קיימת לזוכה התחייבות לאחזקה, חלופות 

שעות מקבלת הודעה על תקלה )שאינה תקלה בטיחותית( הדורשת את  24א' או ג'( בתוך 

לציבור יהיה  טיפולו. אם התקלה בגינה נדרש התיקון היא תקלה המהווה סיכון בטיחותי

שעות מקבלת ההודעה על התקלה  4על הזוכה להגיע לאתר לצורך תיקון התקלה בתוך 

 100כאמור. בגין כל שעה של איחור בעמידה במועדים כאמור ישלם הקבלן פיצוי בסך 

 ש"ח, בתוספת מע"מ כדין. 

וכן אם יוזמנו מהקבלן שירותי  הראשונהבנוסף, במהלך כל תקופת הבדק והאחריות  13.14

אחת  המתקן רכיביאחזקה לפי חלופה א' אזי יכללו השירותים, בין היתר, צביעה של 

אישור מהנדס בטיחות לגבי תקינות  להמציא הקבלן יידרשלשלוש שנים וכן אחת לשנה 

 . מתקןה

 


