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    ןירכיבים מתועשים בבי  22
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    גיון והשקיה  41

    קווי מים ביוב ותיעול  57

אופי מדידה ותכולת המחירים המצורפים 

  למפרטים הכלליים

 תאים כלליים מיוחדים וספחיו   1-מסמך ג'

  

  

מפרט מיוחד ואופי מדידה   2-מסמך ג'

  מיוחדים

  

    כתב כמויות  מסמך ד'

    מערכת התוכיות  סמך ה'מ

    דו"ח קרקע  מסמך ז'

    לוח זמים שלדי  מסמך ח'
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  מסמך שאיו מצורף מסמך מצורף  המסמך

    ספח ביה ירוקה  מסמך ט'

  

המפרטים הכלליים לעיל הים בהוצאת הוועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הביוי 

הספחים כל המסמכים דלעיל לרבות  והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל.

 .בפועל למסמכי המכרז שלהם מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאים מצורפים

בהגשת הצעתו מאשר כל מציע כי הוא מכיר, קרא והבין את הוראות המסמכים האמורים ולא יעלה 

  רז. טעה בוגע לאי הכרתם או העדר תוקף לאותם המסמכים בשל אי צירופם בפועל לחוברת המכ

  

  הערות

לאיתור  ים לעיל שלא צורפו למכרז, ואים ברשותו של הקבלן, יתיםהמפרטים הכלליים המצוי

  .הכיסה לאתר חופשית לכולם www.online.mod.gov.il באתר

  

ן בכל הקשור לביצוע, כולל פירוט וסף בדבר ביצוע העבודה, מאפיייה, חיובי הקבלמסמך 

חלק בלתי פרד ממסמכי המכרז, ופרטי צוות המתכים והיועצים. מסמך זה מהווה 

ובחתימתו על המסמך הקבלן מאשר כי קרא, הבין והסכים לכל האמור בו. מובהר, כי 

. בכל מקרה של סתירה בין מוריה של הקבלים בחוזה האמור על להוסיףהמסמך דן בא 

זה הקבלים של מוריה או כל מסמך אחר המצוי במסמכי המכרז, לבין הוראה מהוראות חו

  ביחס לקבלן.  מחמירים יותרחיובים הוראה מהוראות מסמך זה, תגבר ההוראה הקובעת 

  

  

  

  

  

                ___________________  

חותמת וחתימת הקבלן              
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  1-מסמך ג'

  0112/202 המהווה חלק בלתי פרד ממסמכי בקשה להציע הצעות

  תאים כלליים מיוחדים

  

   תיאור העבודה  00.01

הקמת מבה מקווה טהרה, עבודות שלד לביית בית למתייחסת  והעבודה שוא הזמה להציע הצעות ז

   .בשכות וף ציון, ירושליםבאתר  כסת וכן אולם קידושים

  העבודות כוללות בין היתר:

סודות, עבודות ביסוס, עבודות שלד בטון, עבודות עבודות חפירה, דיפון, הכשרת השטח, קידוח ויציקת י

בטון טרום (לוח"דים), איטומים, חיפוי אבן, אלומיום וחיפויי אלומיום, מערכות חימום מים, מערכות 

  מיזוג ואוורור, מערכות חשמל ומתח מוך, עבודות פיתוח ומערכות חוץ.

  

  האתר  200.0

"), את דרכי הגישה האתר"(להלן: ראה את האתר הגשת ההצעה ע"י הקבלן תהווה אישור כי ביקר ו

לאתר וממו, את המבים הסמוכים לו ואת מערך הכבישים הסמוך לאתר ובהצעתו לקח בחשבון את 

   השפעת כל הגורמים הללו על אופן ומהלך העבודות, שוא הזמה להציע הצעות/חוזה זה.

  

ודה, כולל דרכי הכיסה והיציאה, כמו כן הקבלן מצהיר כי כל התאים המיוחדים של מקום העב

הוראות הביטחון של המקום, שטחי ההתארגות המיועדים לביצוע העבודה, אפשרויות ההרמה 

המצורף והשיוע לקחו בחשבון על ידו במחירי היחידה שהגיש, כפי שהם מפורטים בכתב הכמויות 

פת תשלום להצעתו בגין התאים . בוסף לכך הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי לא יקבל תוסלמסמכי המכרז

  המיוחדים של מקום העבודה, כאמור בסעיף זה.

  
שטחים מאוכלסים ומעברים, כגון: בתי מגורים, גי , כי אתר העבודות מצא בסביבת מובהר  .א

מודגש שעל הקבלן להביא ילדים, חיות, מעבר ציבורי, מדרכות, כבישים, גיון  וכדומה. 

ולאפשר , בסמוך לשטחים אלוהובעים ממיקומו של האתר בחשבון את התאים המיוחדים 

 . תקופת ביצוע העבודותכרגיל בכל לשטחים ולמבים אלו לפעול 

יפגעו הבתים תוך שלא בודותיו השוות באופן המתאים לצרכיו, עעל הקבלן לתכן את מהלכי 

ל ברחובות מוכים על גדרותיהם ותשתיותיהם ודייריהם וכן תועת כלי הרכב והולכי הרגהס

הסמוכים. הקבלן יהיה אחראי שלא ייגרם זק ישיר או עקיף לתלמידים, לדיירים, לגורמי 

המסחר, למוסדות ולבתים בצמוד לאתר הביה ובסביבתו. זק אשר אם ייגרם, יהיה 

  באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבלן.

באחריותו באתר וכן על הקבלן להבטיח מעבר שוטף ובטוח של הולכי רגל במעברים הגובלים 

כיסות למבים הקיימים ולחצרות מסביב לאתר. הקבלן יידרש לוודא כי ישה גישה בטוחה ל

לבצע כל פעולה שלדעת המפקח חוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שיקול דעתו 

והחלטתו הבלעדית של המפקח. אין באמור לעיל כדי להסיר ו/או לגרוע במאום מאחריותו של 

  .הקבלן

על הקבלן לקחת בחשבון כי יבוצעו או מבוצעים עבודות בייה בשטחים הגובלים ו/או   .ב

הסמוכים לאתר ע"י קבלים אחרים. כל התיאומים, שיתופי פעולה ולחלופין התדייויות, 
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לא יוסכמו  / סיכומים שיוסכמו מחלוקות וכו' עם הקבלים האחרים באחריות הקבלן בלבד.

לדרכי גישה, שטחי אחסון, שמירה של סביבת  העבודה או  עם הקבלים האחרים בקשר

לחילופין זקים ופגעים בסביבת העבודה יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן וכל טעה ו/או 

תביעה וכדומה מכל גורם כלשהו יופו אליו והוא יהיה האחראי הבלעדי בטיפול בכל הושאים 

 ועל חשבוו בלבד.

עבודות אשר ה מתחם ספורט ופאי עתיד להיבותהעבודות  בסמוך לאתר כי עוד מובהר,

עבודות הביצוע  את על הקבלן לתאם יבוצעו במקביל להקמת המקווה ובתי הכסת.להקמתו 

על כי  ,מובהר זקים  לפארק  ולעבודות  שפ"ע.בין היתר, למיעת יבורי, הצפארק ה קבלןעם 

, כל פגיעה, זק ו/או הרס עקב ביצוע יןהמזמהקבלן לתקן על חשבוו לשביעות רצון המפקח ו

  עבודתו. 

בהגישו את הצעתו, מאשר הקבלן כי ביקר במקום העבודה, ראה את אתר העבודה וסביבתו,   .ג

בדק באופן יסודי את צורתו, את גבולות השטח ואת השטח הפוי המיועד לעבודה ולאחסת 

ות, מכיר את תאי קרקעיות והעילי- החומרים והכלים ובדק את מיקום המערכות התת

הקרקע וסוגו. כמו כן מאשר הקבלן כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר ל"ל, לתאים 

המיוחדים ולכל יתר העבודות במסגרת הזמה להגשת הצעה זאת ומחירי הצעתו בכתב 

הכמויות כוללים את כל ההוצאות הכלליות והוצאות מקריות כלשהן שתידרשה בגלל תאי 

גבלותיו וסביבתו כולל שיוע אלמטים שוים  והרכבתן בשטח ע"י מוף מקום העבודה, ה

  מתאים.

בתום שעות העבודה היומיות יסגור הקבלן את האתר באופן שימע כיסת כל אדם לתחום    .ד

  האתר, לא תותר לית עובדים באתר למעט השומר באתר מטעם הקבלן. 

קיימות בשטח, לאתר ולאשרר התשתיות המצב  את לבדוקבאחריות הקבלן ועל חשבוות   .ה

מקומות חיבור ולהיות אחראי על שלמות תשתיות קיימות ועל כל תשתיות השייכות לפרויקט, 

 עד חיבורם הסופי לתאים העירויים.

מודגש כי תקרות או גגות הפרויקט מתוכים מאלמטים  טרומיים מיוחדים, ארוכים ורחבים   .ו

בלה מתאימים, ליווי משטרתי ובשעות לא מהרגיל המצריים הובלה מיוחדת עם כלי הו

שגרתיות. על הקבלן  לקחת בחשבון  את  התאים  מיוחדים להובלה,  פריקה, הרכבה, ביצוע 

דרכי  גישה  זמיים,  מופים,  ביצוע  הובלה האלמטים  מבית  חרושת עד לאתר בייה בשעות 

אשר  הקבלן  כי ביקר ובדק כל לילה, קבלת כל  אישורים במשטרה וליווי משטרתי  וכדומה. מ

דרך מבית  חרושת עד לאתר,  לרבות  מצב  רחובות , צמתים  וכיכרים,  מכיר  כל  תאים  

קשים  להובלה ופריקה  את האלמטים הטרומיים, ומחיר הצעתו בכתב  הכמויות כוללים  כל  

קתם הוצאותיו לה"ל הדרשים כולל התאמות דרשות לצורך הובלת האלמטים והת

 המלאה. 

  

  האתר ושילוט ידורג  300.0

. בוסף )הקבלים של מוריה לחוזה 18 סעיף ראו( וראות חוזה קבלים מוריההאתר ישולט בהתאם לה

מובהר כי ככל שדרש להזיז את השילוט עקב שלביות ביצוע ו/או סיבות אחרות שקשורות לביצוע 

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

חיות המפקח, את השילוט יעל הקבלן לדאוג לתחזוקת השלט וו, ולהחליף, במידת הצורך, ולפי הקיו

  במידה ומדובר בשילוט בלוי ו/או שיזוק במהלך ביצוע העבודות, מכל סיבה שהיא, על חשבוו. 
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טח ההתארגות העבודה/אתר יבה בגבולות שהמפקח.  וצע בהתאם להוראות החוזה והחיותהגידור יב

כולל תחזוקת הגדר וההדמיות לכל אורך שלב הביצוע  ס"מ 10בעובי  "פלית"הקבלן גדר מלוחות פח 

מ' מפי הקרקע. לוחות הפח ייתמכו בעמודי  2.4, גובה הלוחות יהיה ועד למסירה המלאה של המבה

הברגה, עם אטם בצד אחד לפחות. יש פלדה וקורות מחלקו הפימי של הגדר. חיבור הלוחות יעשה ב

הגדר תעה לדרישות  "סכה, כאן בוים".למקם פתחי הצצה בלוחות ויש להתקין על הגדר שלטי 

וכן בהתאם לדרישות האקוסטיות  הבטיחות המחמירות ביותר של כל תקן או הרשויות המוסמכות

  .המצורפות למפרט הטכי

הזיז קטעי גדרות בהתאם להתקדמות ושלביות העבודה על הקבלן לקחת בחשבון האפשרות שיידרש ל 

הובעת בין היתר משחרור חלקי של שטחי העבודה בשל עבודות רשות העתיקות באתר או מכל סיבה 

כלשהי וזאת ללא תוספת תשלום כלשהו. הקבלן יתקין שערים לצורך כיסה לשטח המגודר בהתאם 

ו מפלדה ויצופו בפחים כמתואר לעיל על עמודים לצורך וברוחב בהתאם למקום ולצרכים. השערים יב

מיוצבים, עם אפשרות של סגירה ועילה. בכל שלבי העבודה תישאר הגדר במקום, לא תפורק ותהיה 

במצב תקין לחלוטין. עם סיום העבודה לא ישולם בפרד עבור התקת ופריקת הגדר והשערים, לרבות 

  הזזתם, התקתם ופריקתם מחדש.

  
 יםכיסה דו כפי ישער שיעל חשבוו גידור לאתר לפי הוראות החוזה וכן לפחות  קבלןה סף יבצעבו

בגדר  יםמשולבוכן פשפשים לכיסת עובדים, לכיסת רכבים,  מ' 2.50ובגובה  כ"א מ' 7.0ברוחב 

כדרש הכל , ת פלדה מגולוות וחיפוי בפח כדוגמת פח הגדרימקוסטרוקצי יםההיקפית, העשוי

ובכפוף לתכית התארגות אתר, היתר הביה או הסדרי התועה המאושרים,  / רייהבהחיות העי

   והחיות המפקח.

  . עבור ה"ל לא ישולם לקבלן תוספת והדבר יהיה כלול בהצעת הקבלן

  

  התארגות בשטח  400.0

על הקבלן להגיש לאישור המהל ו/או המפקח תכית התארגות כללית בתוך תחומי גבולות אתר 

, וכן משרדי הקבלן והמפקח דה ובה יפורט בין היתר מקום מתאים לאחסת חומרים, כלים וציודהעבו

תר הביה, ובהתאם להוראות ה ו/או הייעל התכית להיות תואמת לדרישות העירי הצבת עגורים וכד'.

  המפקח.

  

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

הקבלן ללא מגבלה לגבי מספר  ל חשבוןשל המפקח, תבוצע העתקה כזו ככל שיידרש ע"י וע

  . מובהר בזאת במפורש כי הכיסה לאתר תותר אך ורק מהדרך הציבורית ההעתקות/ההזזות הללו.

  

ות הקבלן יתחיל בביצוע והתארגיום ותהיה כלולה בתקופת הביצוע.  14תקופת ההתארגות תעמוד על 

ההתארגות את כל הדרש האמור, יבצע הקבלן במהלך תקופת  מיד עם קבלת צו התחלת עבודה. בכלל

שיון ו/או ילפי הוראות החוזה וההיתר ו/או הסדרי התועה המאושרים, ובכלל זה טיפול בקבלת הר

ן ההיתר הדרש, וכן את כל העבודות שדרש לבצע לפי תחילת ביצוע העבודה באתר לרבות סימו

ומדידות, הכת לוח זמים, גידור, מיוי של מהלי עבודה, עובדים, הצבת משרדים ויתר הדברים 

  הדרשים. 

  

  שטח העבודה ומעמד הקבלן בשטח המזמין  500.0
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תשומת לב הקבלן מופית לכך שוכחות הקבלן וכל הפועלים מטעמו, הציוד והחומרים מוגבלים לתחום 

  וגדרו ע"י המפקח.העבודה ולתיבי התועה כפי שי

  

 סידורי יקוז  600.0

די של בוו ליקוז מיבמשך כל תקופת העבודה על כל שלביה וחלקיה, יהיה הקבלן חייב לדאוג על חש

לחוזה  26 סעיף ראו לעיין זה כל שטחי החפירה וכן של כל השטחים המתקזים אל שטח העבודה.

  הקבלים של מוריה. 

  

לצורך זה על  יקוז מים מגשמים ו/או כל סיבה אחרת.על אם מדובר הדרישה לעיל היה כללית בין 

הקבלן לקחת בחשבון את כל ההוצאות הדרשות לצורך ביצוע סידורי יקוז זמיים לרבות פתיחת 

  תעלות, חפירת בורות סיקה זמיים ושאיבת מים משטחי החפירה.

על הקבלן לוודא כי היקוז  זק על חשבוו.זק עקב אי ביצועו של היקוז, יתקן הקבלן את ה היה ויגרם

  איו מתועל לשטח של גורם אחר ו/או עלול לגרום לזק לגורם אחר. 

  

  לוח זמים ודיווח  700.0

לוח הזמים ייעשה עד לרמת פרוט בהתאם להוראות החוזה והמכרז. יצרף לו"ז שלדי  הקבלן  .א

עבודות על פי החוזה לרבות כפי שתידרש על ידי המפקח ויראה את הזמים לביצוע שלבי ה

 , משאבים וכו'.העבודות באתר עצמו, רכש מוצרים, הזמת ציוד ומסירה

  לוח הזמים יכלול:  .ב

  רשת הפעולות לביצוע כל שלבי העבודות לפרטיהם, כולל ציון התיב הקריטי. )1

  לוח "גט" המבוסס על הרשת המוזכרת לעיל. )2

 והזמים בהם יידרשו האמצעיםודות רשימת הציוד וכוח האדם הדרוש לביצוע העב )3

  והציוד באתר העבודה.

   על הקבלן לעדכן את לוח הזמים אחת לחודש ולמוסרו למפקח. )4

או חשבון  1לא יאושר לתשלום חשבון כל שהוא של הקבלן ובכלל זה חשבון מס'  )5

  מקדמה טרם הגשת לוח זמים כדרש.

ווחים יקח בכל הקשור לדבמהלך התקדמות הביצוע ימשיך הקבלן למלא אחרי דרישות המפ  .ג

  לגבי התקדמות העבודה, ציוד, כוח אדם, חומרים, הזמות וכו'.

 המפקח. דרך המפורטות בו וזאת לאחר אישורלרבות אבי ה, מחייבלוח זמים זה   .ד

תדירות עדכון לוחות הזמים בהעדר הגדרה אחרת היה, אחת לחודש בסמוך להגשת החשבון.   .ה

ח זמים ה בחוזה על הקבלן לעדכן את הלוהביצוע שהוגדר ארבעה חודשים טרם סיום תקופת

  אחת לשבועיים.

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

  הוגעים בדבר, ללא תשלום מיוחד או תוספת כל שהיא. 

      

  צוות היהול של הקבלן באתר  00.08

לצורכי  ,תקופת הביצוע ולפי דרישות המפקחכל וו, במשך הקבלן יעסיק באתר העבודה, על חשב

  צוות העובדים והיהול הדרש בחוזה ובמסמכי המכרז. יהול, תיאום ופיקוח על העבודה את 
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   לביצוע העבודותדרישות מחייבות   .0900

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

  כרז, תוך שמובהר כי רשימה זו איה ממצה. והמ

 יש לערוך תיק תיעוד לפי כיסה לביצוע.  .א

  .יום מכיסה לביצוע 14יש להעביר קבלי משה לאישור תוך   .ב

יום  14הביצוע שהועברו אליו, על הקבלן לדווח למה"פ, תוך הקבלן מחויב לבדוק את תכיות   .ג

 סתירה במסמכים ובכתבי הכמויות.על חוסרים, אי התאמה, 

לערוך ולהציג לאישור המפקח תכית עבודה מפורטת הכוללת יתוח תשומות וזמים, בתוך   .ד

 מיום קבלת צו התחלת העבודה.ימים  30תוך  -ין ורט במפרט הכללי ואם לא צוהמועד המפ

וצות לקב ידרש בכל שלב ושלב וכן את החלוקהיח האדם שוהתכית תתאר בין השאר את כ

  עבודה ולארגון הכוחות לעמידה בלוחות הזמים.

ביותר, כולל כוח אדם,  להציב לרשות מהל ההקמה של הקבלן אמצעי יהול ברמה הגבוהה  .ה

  חשוב ויהול, תקשורת, משרדים מתוחזקים ועוד.אמצעי מ

  

  דרכי תועה והתארגות בשטח העבודות   .1000

מגרשים ך ורק מהדרך הציבורית. לא תותר כיסה מובהר בזאת במפורש כי הכיסה לאתר תותר א

הקבלן יתארגן באתר בתיאום ולפי הוראות המפקח (מקום  מלבד אם יתה החיה מהמזמין. ,אחרים

  .של משרדים, מחסים, דרכי גישה, מפעלי יצור מאולתרים, ציוד, מכוות וכד')

  

  ילת העבודה.מתחימים  7הקבלן יגיש תכית ארגון אתר לאישור המפקח, בתוך 

  

. במידת הצורך ולפי ראות עייו הבלעדית של את כל אישורי הרשויות הדרשיםהקבלן אחראי להשיג 

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

  הביה, מכוות, ציוד וכד' המפריעים ליהול העבודות.

  

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

  דרכי הגישה החלופיות, מחיצות זמיות בתוך האתר כלול במחיר הצעתו של הקבלן ולא ישולם בפרד.

ע, כמו כן לוחות זמיים בכל קומה הקבלן אחראי להתקת לוח חשמל זמי ראשי לפי כל כללי המקצו

ים שיעבדו באתר.עבור כל הקבל  

  

עבור  , סביב המבה ובאזור ההתארגות,הקבלן אחראי להתקת תאורה זמית בכל קומה כולל בפיתוח

ככל שתהיה דרישה מצד גורם תשתית כלשהו לחתימה כתאי מקדים  כל הקבלים שיעבדו באתר.

  ה. לביצוע העבודה ו/או לכיסה לאתר, על הקבלן לחתום על כל מסמך שיידרש בעין ז

   

  חשבוות ממוחשבים   .1100

הדרש בהתאם להחיות מוריה, כאשר מוריה רשאית ליתן הקבלן יגיש חשבוות חודשיים בפורמט 

לחשבוות יצורפו לוחות זמים מעודכים החיות ועדכוים מעת לעת, לפי שקול דעתה הבלעדי. 

כתאי לאישור החשבון  ,ידי מפקח ומסוכרים בהתאם לביצוע. בוסף יצורפו יומי עבודה חתומים על

  על ידי המהל האחראי במוריה.
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על הקבלן להגיש חישובי כמויות מלאים, מפורטים ומדויקים  בצירוף אסמכתאות, תכיות מסומות, 

סקיצות או  דפי מדידה, דפי  חישוב  כמויות, המתארות את אופן החישוב,  דפי ריכוז המרכזות את כל 

פי  כתב הכמויות, וכן חשבוות בייים ממוחשבים בתוכת "בארית", המבוססים דפי הכמויות לפי סעי

על חישובי הכמויות. חשבוות שיוגשו ללא כל הדרש לעיל, יוחזרו לקבלן ותאריך הגשת החשבון 

מחדש מלווה בחומר מלא, הוא יהיה התאריך הקובע בעיין מועד התשלום ולקבלן לא יהיו טעות 

   ותביעות בגין כך.

    

  מיעת הפרעות ותיאום עם גורמים שוים   .1200

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

קבלת צו התחלת אין להתחיל בעבודה ללא  כמיטב יכולתו על מת למוע תקלות והפרעות מכל סוג.

  אום מוקדם עם המפקח.יתעבודה או ללא 

  

  מן עבודהיו  .1300

לחוזה  2ל בהתאם לאמור בסעיף והכ יומן עבודה יוהל במקום העבודה באופן מסודר ע"י הקבלן

בסמכות חברת מוריה לחייב את הקבלן להל יומן עבודה ממוחשב יצוין, כי  הקבלים של מוריה.

  ללא תמורה וספת. ,במערכת מידע שתיבחר

  

  אחריות למתקים/מבים קיימים  .1400

יה אחראי לשלמות המתקים ו/או המבים הקיימים הסמוכים למקום עבודתו ויתקן על הקבלן יה

חשבוו כל זק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. גרם זק כאמור, דרש הקבלן לתקן לאלתר ועל 

חשבוו את אותם המתקים ו/או מבים שפגעו ורק לאחר מכן להשלים את יתר העבודות שהוזמו, 

 ותמפקח הורה לו אחרת. מובהר בזאת במפורש כי בכביש הגישה (כביש האספלט) קיימאלא אם ה

תשתיות חשמל, תקשורת, מים וביוב וכו' ועל הקבלן לתאם ולבדוק מיקומי צרות/כבלים בעת ביצוע 

  עבודותיו. 

 

  מים וחשמל  .1500

בכל מקרה שדרשת  ן הסדרת חיבורי מים וחשמל, מובהר כייוסף לחיובי הקבלן לפי החוזה בעיב

שא הקבלן בלבד, בכל העלויות יהפעלת גרטור ו/או חיבור לרשת החשמל לצורך ביצוע העבודה, י

הדרשות והובעות מכך. עוד מובהר כי ביצוע העבודה כולל גם את שלב המסירות ו/או עריכת כל 

שדרש חיבור מים  הבדיקות הדרשות לשביעות רצון מוריה במהלך ו/או בסיום ביצוע העבודה, וככל

  שא בו הקבלן בלבד.יו/או חשמל, לצורך האמור, י

  

1600.   קיון אתר העבודה ישמירה על  

הקבלן יקה מדי יום את אזורי העבודה וסביבתם ויסלק כל פסולת ולכלוך שגרמו כתוצאה מביצוע 

עול לפי כל דין בוסף למפורט בחוזה ולחובת הקבלן לפ העבודה, לרבות פסולת בין ופסולת חומרים.

ו/או הוראה של גורם מוסמך, מובהר כי בכל מקרה בו עושה הקבלן שימוש במגרסה או ציוד מכאי 

שיון) בקשר יהדסי כבד אחר, מוריה רשאית להוסיף מגבלות מטעמה (וסף על אלה שקבעו בר

ר מומטר, זותחת אבכלל האמור, כל הפעלה של מגרסה תיעשה  .להפעלת המגרסה ו/או הציוד כאמור

ותוך יטור אבק ורעש. בכל מקרה בו תקבע מוריה כי הקבלן לא מילא אחר חובתו או בכל מקרה בו 
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תסבור מוריה כי הפעלת מגרסה ו/או ציוד אחר, מהווה מטרד לציבור, תהא מוריה רשאית להורות 

זכאי לכל  לקבלן להוציא מהאתר את המגרסה (או הציוד) או לחדול מלהפעילו/ה, מבלי שהקבלן יהיה

  פיצוי שהוא. 

  

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

תר מן הפסולת ותוך התקופה שקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המפקח לבצע את יקוי הא

המזמין או מי ראה לו. ת את ההוצאות בכל דרך שתעל חשבון הקבלן. המפקח יהיה רשאי לגבוולסלקה 

מעובדיו לא יהיה אחראי כלפי הקבלן בגין זק כלשהו שייגרם לו כתוצאה מיקוי האתר ופיוי הפסולת 

על הקבלן לקוט בכל האמצעים הדרושים למיעת פיזור פסולת ו/או אבק כתוצאה מביצוע  כאמור.

העבודות באזורים השוים יחזיר בגמר  העבודה ולכסות ציודים ו/או לסגור פתחים ביריעות מתאימות.

רואים את כל עבודות היקיון  הקבלן את שטח העבודה שמסר לו לצורך ביצוע עבודותיו לקדמותו.

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

  

  AS MADEתכיות עדות   .1700

) ביחס לכל העבודות שביצע, כמפורט בחוזה מוריה. AS MADEדות (הקבלן מחוייב בהמצאת תכיות ע

בוסף מובהר כי מוריה תהא רשאית להורות לקבלן למסור תכיות עדות של מקטעים מתוך העבודה 

הגשת תכיות עדות לכל מקטע בפרד, לפי  –ו/או במקרה של הפסקות עבודה או ביצוע במטעים קטים 

  תשלום.  החיות מוריה וללא כל תוספת

  

המתקן על כל חלקיו ויסומו בהן כל השיויים העבודה / התכיות תתארה במעודכן את ביצוע 

התכיות יוגשו בכמות ובפורמט של תכיות  והסטיות שעשו בביצוע ביחס לתוכיות המקוריות.

  הביצוע אשר יתו לו ממוריה, לצורך ביצוע העבודות. 

  

ע, ימציא המפקח לקבלן תכיות לכל המבים עם התכון המקורי של לצורך הכת התוכיות לאחר ביצו

התוכיות הרלווטיות לפרקים האמורים לעיל. הקבלן יעדכן את התכיות ויציין בהם את כל הסטיות 

בכל המקומות שלידם מידה או גובה  ) העתקים כל אחת.5מהתכון המקורי, וימסרם למפקח בחמישה (

יופיע בהם מספר המצביע על סטיה, אזי ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן המסומים בתוכיות, שלא 

עבור מילוי תאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר  שבמקומות אלו בוצעה העבודה כדרש ולפי המתוכן.

התכיות המופיעות בסעיף זה יכללו בתיק המסירה ויצורפו אליו מסמכים  לקבלן וכל זאת על חשבוו.

ון סופי יתקבל רק לאחר מילוי תאי או מזמין העבודות מטעמה. חשבמוריה  וספים בהתאם לדרישות

  זה.

  

   משרד למפקח  .1800

 יעמד ההמב, שישמש משרד למפקח. המבעם קבלת צ.ה.ע. על הקבלן לספק ולהציב באתר   .א

 . של הביין לרשות המפקח במשך כל תקופת הביצוע

חיצוית ודלת חלוות שי עם  ,מ' 6/3 במידות - לישיבות מבה  ן:קמלדכ יביל היהי ההמב  .ב

  .ושירותיםהמבה יהיה עשוי כחלל אחד פתוח ויכלול מטבחון . אחת

מ' כל אחד ודלת מתכת  1.0/1.0חלוות עם סורגים, במידות  2יהיו המפקח במבה משרד   .ג

 מ' עם מעול צילידר.  1.0/2.0במידות 
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 ס"מ, ארון 60/40/20 , כיור מטבחס"מ 140/60 מיימוםבמטבחון יהיו משטח שיש במידות   .ד

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

יבה לוח מבה. כדרש לגבי תפקודו של כל חלק , כוח ותקשורת תהייה קודות מאור משרדב  .ה

  עודי.יחשמל י

 ארון, לאורחיםת כסאו 6ס"מ,  80/160: שולחן ישיבות כדלקמן ריהוט וציוד המשרד יכלול  .ו

שולחן מגירות).  8ס"מ כל אחד וארון מגירות לתכיות (  80/200/40דלתות במידות  2ברזל 

. קירות מבה הישיבות יחופו בלוחות מהל סאיכ, עלתבארוית כתיבה עם שלוחה מצוידת 

, "ררמדו"ותוכות  דור וכחיד במחשב ייד חדש עם מערכת הפעלה המשרד יצויכמו כן עיצה. 

OFFICE ,PROJECT 'וכו.  

  מזגן לכל חלל. -רור וחימום יק -ממוזג  המבה יהיה  .ז

 ותקשורת. , חשמללמערכות מים, ביובהמבים יחבר את הקבלן   .ח

למפקח. התשלומים עבור התקת  ADSLטלפון/פקס/איטרט  קובמבה יתקין  הקבלן  .ט

 הטלפוים והוצאות אחזקתם השוטפות יהיו על חשבון המבצע. 

ההתקות הדרשות  .A -4ומכות צילום מכשיר פקס  :כדלקמןיספק ויתקין במבה  לןהקב  .י

 תעשה בתאום עם המפקח ובאישורו בלבד.

מבחית וד והריהוט שבו, לרבות כל הדרש יתחזק באופן רצוף את המבה וכל הציהקבלן   .יא

ן (כל יום) תקיות פעולת כל המערכות, המתקים, הריהוט וכל הדרש מבחית שמירת היקיו

  הביין.במשך כל תקופת הביצוע של 

 . ולמכות הצילום המבצע יספק ייר וחומר מילוי טור ודיו למכשיר הפקס  .יב

מהאתר, לאחר  וע"י המבצע בסיום העבודה ויסולק ויפורקשבהם והריהוט ציודם על המבים   .יג

 אישור המפקח. 

יום כל ההוראות המפורטות למפקח ועבור כל ההוצאות הכרוכות בקהמבים מודגש שעבור   .יד

 לא תשולם לקבלן כל תמורה ועליו להתחשב בכך בעת מילוי הצעתו. -לעיל 

הים , לרבות הריהוט והציוד, חלקיהם ותכולתםלמפקח, על כל המבים מודגש בזאת, כי   .טו

  רכושו של הקבלן.

 בוסף למשרד המפקח ימקם הקבלן באתר, משרד למהל העבודה מטעמו ומחסן לכלים. לא  .טז

  תותר שימוש באותו משרד למפקח ולקבלן.

  

  ישיבות תיאום  .1900

תיאום במועד להשתתף בכל ישיבות ה יםהקבלן חייבמהל הפרויקט ומהדס הביצוע מטעם על 

  .המפקח וזאת לאורך כל תקופת הביצועובתדירות שיקבע ע"י 

  

  תעודת אחריות  .2000

מופקות ע"י יצרים או יבואים, עבור כל למסור למזמין העתקים של תעודות אחריות,  על הקבלן

תה יאותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, וכן אם הי

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

ים/ציוד). תעודות תוקף תעודות האחריות יהיה ממועד הפעלת התחה (ולא ממועד אספקת החומר

  האחריות יהיו חלק מספר המתקן.
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  במקרה של עבודה בסמיכות למוסד פעיל תאים ביטחויים  .2100

 על המבצע לקחת בחשבון כי כיסת כל העובדים לתחומי האתר טעוה בדיקה ואישור בטחוי  .א

הפקת האישור מחייבת מסירת פרטים אישיים מבעוד מועד. באחריות הקבלן מסירת  -

כוללים שם ות"ז פרטים האישיים של כל עובדיו ו/או של קבלי/ספקי משה למזמין הה

 .שישלחו אל המזמין

על הקבלן לקחת בחשבון כי עקב סיון ביטחוי עלולה רשימת עובדים להיות מאושרת באופן   .ב

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

עובדים היה חובת הקבלן מיד עם קבלת ההודעה על קביעת הצעתו כזוכה בבקשה רשימת 

  להציע הצעות.

 ידרשו לעבור בדיקה לרמת הסיווג הביטחוי הדרשת.ובדי הקבלן ע  .ג

הקבלן מצהיר בזה כי לקח בחשבון, במסגרת הצעתו, את כל התאים והדרישות וההגבלות   .ד

 זכאי לכל תשלום וסף עקב האמור לעיל. ואין הוא בספח בטחוןהמפורטים בסעיף זה ו

המזמין איו מתחייב מראש ללוח זמים לביצוע הסיון הביטחוי ולא יפרט את הימוקים   .ה

 לפסילת מי מהמועמדים.

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

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

  

  מחיר חומר או מוצר "שווה ערך"  .2200

על הקבלן לספק אותו כדרש. עצם חתימתו של  ן שם מסחרי או שם היצרן או הספק,אם צוי  .א

לפי מילוי  הקבלן על מכרז/חוזה זה מהווה התחייבות להספקה כדרש והוכחה שבדק,

 כמות הדרשת.המכרז, את מחירי היצרן ואפשרויות ההספקה בזמן וב

 הטיב, הסוג, במידה והקבלן ירצה לספק מוצר שווה ערך מבחית כל הדרישות כגון: האיכות,  .ב

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

ו/או היועץ הרלווטי  . האדריכלו/או היועץ הרלווטי ו/או המפקח התקים לאישור האדריכל

המוצר או הציוד הים שווי ערך לדרש  באם החומר, יםהבלעדי יםהקובע ויהי או המפקח/ו

 במפרטים ובתכיות.

 חתימתו של הקבלן מאשרת שבדק היטב את הדרישות בתכיות,, כי יןלמען הסר ספק יצו  .ג

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

לא  אפשרויות השגת החומר הספציפי וכד', לגבי סוג החומר ו/או אופן הביצוע, הכמויות,

 תתקבל לאחר מכן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין המפרטים לבין התכיות ו/או תקים ומסמכים   .ד

אחרים תקבע הדרישה הגבוהה והמחמירה יותר מבחית האיכות ו/או המחיר, ע"פ קביעת 

 לווטי ו/או המפקח.ו/או היועץ הר האדריכל

שיקול הדעת הבלעדי ליישום ו/או היועץ הרלווטי ו/או המפקח, ידי האדריכל מובהר כי ב  .ה

חוזה והוא רשאי ע"פ שיקול דעתו לעמוד על יישום כל הדרישות  דרישות המסמכים במכרז /

 ללא מתן המקה כלשהי. או חלקן,

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

יהיה הקבלן חייב לבצע את העבודה ללא שיוי במחיר היחידה, למעט ההפרש שבין מחיר 

 וזאת ללא הסתייגויות. היסוד המוסכם לבין מחיר היסוד של החומר החדש,
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מעבדה מוסמכת תגרום להפסקת  / כל סטייה בטיב החומר שלא קיבלה את אישור המפקח  .ז

ק החומר הפסול מהאתר על חשבון הקבלן ולקבלן לא תהיה תביעה בושא העבודה ולסילו

 עיכוב לוחות זמים וביצוע.

  

 תיאומי פתחים ומעברים  .2300

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

  הקשורים לביצוע השלד יעשו ע"י הקבלן ללא תוספת מחיר.

  

  ורים שויםעבודות באז

ים שוים, המקום בו תבוצע ין בכתבי הכמויות ובסעיפהתמצאות ובמגמה להקל על הקבלן צולצורך 

היזם רשאי להורות לקבלן לבצע אותה העבודה במקום אחר (בתאי שבמקום אחר כאמור,  ,העבודה

הכמויות לא צויה בכתבי הכמויות עבודה זהה) והדבר לא ישמש עילה לשיוי המחיר הקוב בכתב 

  עבורה, ולא לתביעה אחרת כל שהיא מצד הקבלן.

  

  הכת פתחים ו/או מעברים

 יו בתכיות, בין אם המזמין הורהכד' שיש לבצע בבטוים, בין אם צוכל המעברים, פתחים, חריצים ו

לבצעם, או בין אם יבוצעו על סמך תוכיות המערכות השוות, יהיו כלולים במחירי היחידה של 

מעברים לרבות תיאום כמפורט לעיל. כמו כן, פתחים,  לא ימדדו ולא ישולם עבורם בפרד הבטוים,

   שיתה הוראה ביומן לבצעם לפי היציקה ואף בזמן היציקה יבוצעו ללא תשלום.ו/או שרוולים 

  

 בדיקות מעבדה  .2400

למסירת או שורים בקשר לביצוע עבודותיו ו/הקבלן ישא בעלות בדיקת מעבדה והפקת אי ככלל,

 70לפי סעיף  מיכויים מכל חשבון המגיע לקבלן,העבודות לגורם מטעם המזמין. האמור איו גורע 

  לחוזה קבלים מוריה, לצורך ליווי, בקרה, הוצאות פיקוח ואחרות מטעם מוריה. 

  

  כותרות  .2500

זדקק להן הכותרות שבמסמך זה ובכלל שאר מסמכי החוזה ועדו לוחיות הקריאה בלבד ואין לה

  בפירוש תוכן המסמכים.

    

  יחיד ורבים  .2600

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

  

  

                

  ___________________  

    חותמת וחתימת הקבלן


