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מכרז מס'
5/2020
מסמך א'

ההזמנה להציע
הצעות

מכרז  - 5/2020לביצוע עבודות תשתית  ,סלילה ופיתוח רחוב
ההדרים תל מונד
 .1כללי
המועצה המקומית תל מונד (להלן" :המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות תשתית ,
סלילה ופיתוח רחוב ההדרים בתל מונד ,הכל כמפורט במסמכי המכרז לרבות ההסכם (מסמך ג') על
נספחיו (להלן" :העבודות").

 .2עיקרי ההתקשרות
הפרטים המובאים בסעיף זה להלן הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק
במקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת באיזה ממסמכי המכרז .הייתה התייחסות אחרת כאמור
באיזה ממסמכי המכרז ,תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.
 .2.1הזוכה במכרז יבצע את העבודות בהתאם להוראות המפרט הטכני (נספח א') המצורף להסכם
(מסמך ג') ,כאשר תקופת הביצוע מתוכננת להתפרש על שישה חודשים מיום תחילת צו עבודה.
 .2.2הזוכה יידרש לספק ,על חשבונו ,את כל כוח האדם ,החומרים ,הציוד ,הרכבים והמתקנים
הדרושים לביצוע העבודות.
 .2.3בתמורה לקיום התחייבויותיו עפ"י מסמכי המכרז ,יהיה הזוכה זכאי לתמורה ,בהתאם למפורט
בחוזה ההתקשרות (מסמך ג').
 .2.4למועצה שמורה הזכות לשנות את היקף העבודות ,להוסיף או להפחית ,בכל עת ,כפי שתמצא
לנכון וללא כל הגבלה שהיא ,בהתאם לצרכיה ,והתמורה בגין השינויים כאמור תחושב בהתאם
להוראות המפורטות לעניין זה בחוזה ההתקשרות .המועצה תהא זכאית ,לפי שיקול דעתה לפצל
את ביצוע ההסכם על פרקיו ו/או את העבודות למציעים שונים.

 .3תנאים להשתתפות במכרז
רשאים להשתתף במכרז יחידים אזרחי ישראל או תאגידים המאוגדים בישראל ,העומדים בדרישות
המצטברות הבאות:
 .3.1הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים ובעל רישיון קבלן לעבודות הנדסה בנאיות בענף ראשי 200
בסיווג ג' 2-לפחות ,לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים),
התשמ"ח – .1988
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף להמציא העתק תעודה תקפה המעידה על רישומו
כקבלן בענף ובסיווג המפורטים לעיל.
 .3.2ביצע לפחות  3עבודות פיתוח תשתיות דרכים עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים,
בהיקף כספי של לפחות ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) ,לכל אחת מהעבודות ,בין השנים – 2015
.2020
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף למלא במסמך א( )1פרטים בדבר ניסיונו הקודם
וכן לצרף אסמכתאות לניסיון המוצהר כמפורט שם.
 .3.3הגיש ערבות בנקאית ,מקור ,ע"ס של ( ₪ 90,000תשעים אלף שקלים חדשים) בהתאם להוראות
סעיף  5.8להלן.
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על המשתתף להגיש ערבות מקור כמפורט בסעיף .5.8
 .3.4רכש את מסמכי המכרז בסך של  ₪ 1,500כמפורט בסעיף  7להלן.
על המשתתף לצרף העתק קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז.
לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז ,רשאית המועצה ,מטעם זה בלבד ולפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או
יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 .4ההצעה
 .4.1ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד (המגיש יכונה לעיל ולהלן" :המשתתף" או
"המציע") ,כאשר כל המסמכים ,הנסיון והאישורים הנדרשים במכרז ,כולל הערבות הבנקאית,
יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.
 .4.2המציע ימלא את אחוז ההנחה המוצע על ידו (הנחה חיובית בלבד ,עד  2ספרות לאחר הנקודה
העשרונית) ,אשר ינתן ביחס לכלל המחירים המפורטים לצד הפריטים השונים בכתב הכמויות
המצורף כנספח ד' להסכם (מסמך ג') .יובהר ,כי אחוז ההנחה שיוצע יתייחס לכלל הפרטים בכתב
הכמויות .למען הסדר הטוב יובהר כי המחירים המפורטים בכתב הכמויות מהווים אומדן גלוי
לצורך ההליך המכרזי.
 .4.3התמורה תשולם לזוכה בהתאם לכמויות שבוצעו ובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות,
בניכוי ההנחה שהציע הזוכה.
 .4.4מודגש בזה ,כי המחירים בכתב הכמויות אינם כוללים מע"מ .מע"מ ,בשיעור החוקי שיהיה
בתוקף במועד הרלוונטי ,יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין.
 .4.5עוד מודגש כי הכמויות המופיעים בכתב הכמויות הינן כמויות משוערות בלבד (אומדן) ,המועצה
אינה מתחייבת לביצוע מינימום של כמויות באיזה מהסעיפים ,התשלום יהא על פי ביצוע בפועל
של כמויות.

 .5מסמכי ההצעה
כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן :
 .5.1סט מלא של מסמכי המכרז ,לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י המועצה בכתב (ככל שנשלחו),
כשהם חתומים ע"י המציע .סט התכניות המלא מפורסם באתר המועצה ,על המשתתף במכרז
להדפיסן ולהגישן חתומות במעטפת המכרז.
 .5.2כלל המסמכים הנדרשים בסעיף  3לעיל.
 .5.3כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ,1976-דהיינו:
 .5.3.1אישור מפקיד שומה ,מרו"ח או מיועץ מס ,או העתק ממנו המעיד כי הוא מנהל את
פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף,
התשל"ז ( 1976להלן  -חוק מע"מ) ,או שהוא פטור מלנהלם וכי הוא נוהג לדווח לפקיד
השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.
 .5.3.2תצהיר בדבר קיום דיני עבודה ,בנוסח מסמך א( )4המצורף להזמנה להציע הצעות.
 .5.4העתק תעודת עוסק מורשה או אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה (במקרה של
משתתף המדווח בתיק איחוד – יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף
נכלל בתיק המאוחד של העוסק ,אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור).
 .5.5אישור על ניכוי מס הכנסה במקור ,על שם המשתתף.
 .5.6ככל שהמשתתף הינו תאגיד יצורפו גם:
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 .5.6.1העתק תעודת התאגדות של המשתתף.
 .5.6.2תדפיס נתונים מעודכן מאת רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף
בדבר פרטי הרישום של התאגיד ,מנהלי התאגיד והשעבודים הרובצים על נכסיו.
 .5.6.3אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי
המכרז הן של מורשי חתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין
וכי מורשי החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך
נוסף או אחר שידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל הפועל (בשולי טופס ההצהרה
(מסמך ב') או במסמך נפרד).
 .5.7הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי (עוסק מורשה) יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור"
של תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע (בשולי טופס
ההצהרה או בטופס נפרד).
 .5.8ערבות מקור ,אוטונומית ,שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית
שבתאגידה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א1981-
לבקשת המשתתף במכרז ,לפקודת המועצה ,בסך של  ₪ 90,000ובתוקף עד ליום 16.12.2020
וזאת להבטחת הצעתו במכרז לפי הנוסח המצ"ב כמסמך א( )3בדיוק.
מובהר כי :
המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף הערבות לתקופה נוספת והמציע יאריך את תוקף
הערבות עפ"י הדרישה (הארכת תוקף הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה) .אי-הארכת
הערבות כנדרש תהווה ,כשלעצמה ,עילה לפסילת הצעת המשתתף.
ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז
זה.
ועדת המכרזים ו/או המועצה יהיו רשאים להגיש את הערבות לפירעון ,כולה או חלקה ,במקרים
הבאים:
.5.8.1
.5.8.2
.5.8.3
.5.8.4

כל אימת שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות,
בכל דרך שהיא.
כל אימת שהמשתתף נהג במהלך המכרז בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.
כל אימת שהמשתתף מסר לוועדת המכרזים מידע מוטעה או מידע מהותי לא
מדויק.
כל אימת שלאחר שנבחר המשתתף כזוכה במכרז ,הוא לא פעל על פי ההוראות
הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם להתקשרות.

והכל מבלי לגרוע מזכות המועצה לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה עקב מעשים כאמור
לעיל .למען הסר ספק יודגש כי לא תתקבל כערבות המחאה אישית ו/או המחאת עסק ערב.
משתתף שהצעתו לא זכתה ,ערבותו תוחזר לו לאחר ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,בדואר רשום
לכתובת שיציין המציע במסמך א(.)1
לא צירף המשתתף להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל ,רשאית ועדת המכרזים ,מטעם זה בלבד
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפסול את הצעתו של המשתתף או לחלופין; לבקש כי יוסיף ו/או
ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית
המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בעת ולצורך הערכת ההצעות תהיה המועצה רשאית לדרוש
מהמציע לפרט ו/או להבהיר ו/או להוסיף מסמכים על המסמכים שהגיש במצורף להצעתו כאמור
והמציע מתחייב לשתף פעולה עם המועצה ו/או מי מטעמה שיעסקו בהערכת ההצעות ולהמציא כל
מסמך שיידרש על-ידם ,כאמור.

 .6אופן הגשת ההצעה
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 .6.1הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז ,יש להפקיד במסירת אישית במעטפה סגורה הנושאת
ציון מכרז מס' ( 5/2020ללא סימני זיהוי אחרים) בתיבת המכרזים של המועצה ברח' הדקל ,52
תל מונד ,וזאת עד ליום  16.9.2020בשעה  10:00בדיוק.
 .6.2משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו עונה על דרישות המכרז ,הצעה שלא תוגש עד
למועד האחרון כאמור לא תמנה בין ההצעות המשתתפות במכרז.
 .6.3על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז ,לרבות הצעת המשתתף ,הסכם
ההתקשרות ,נספחיו ,במקום המיועד לכך וכן חתימה בראשי תיבות בשולי כל דף.
 .6.4המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז ,מבלי לבצע בהם כל תיקון ,שינוי,
תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף  5לעיל.
 .6.5ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט השלמת
הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה המועצה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול את ההצעה או,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מהמציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה (גם אם המועצה לא
העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז ,אשר הוכן ע"י המועצה
וכפי שנמסר למציעים.
 .6.6כל הצעה תהא בתוקף לתקופה של ( 90תשעים) ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
המועצה תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך ( 30שלושים) ימים נוספים והמציע
מחויב לפעול בהתאם לדרישה זו.
 .6.7לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל ,תהיה המועצה ,מטעם זה בלבד ,רשאית לפסול
את ההצעה או ,לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן ,ישלים או יבהיר את הצעתו
או ,לחלופין ,להתעלם מכל הסתייגות ,שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו
הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

 .7רכישת חוברת המכרז והוצאות
 .7.1את חוברת המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה ברח' הדקל  52תל מונד ,בשעות העבודה
הרגילות ,בתמורה לסך של ( ₪ 1,500סכום זה לא יוחזר בכל מקרה).
 .7.2כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,ובכלל
זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז ,תחולנה על המציע.

 .8כנס מציעים ,הבהרות ושינויים
 .8.1ביום  31.8.2020בשעה  11:00ייערך מפגש וסיור מציעים למתן הבהרות למכרז .השתתפות
במפגש אינה חובה .המפגש יתקיים במשרדי המועצה ברחוב הדקל  ,52תל מונד.
המועצה תוכל ,לפי שיקול דעתה לערוך מפגשים וסיורים נוספים לקבוצות מציעים ו/או ליחידים
ו/או לכלל המציעים ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 .8.2שאלות הבהרה תוגשנה לידי ליאת בידני ,מנהלת הרכש במועצה ,בדואר אלקטרוניliat_b@tel- :
 mond.muni.ilבפורמט  WORDבלבד ,עד ליום  6.9.2020לא יאוחר מהשעה .10:00
על השואל לציין בברור לאיזה סעיף במכרז מתייחסת השאלה ,ויערוך את המסמך במבנה הבא:
מס"ד

מספר עמוד בחוברת המכרז

הסעיף בחוברת המכרז

פירוט השאלה

 .8.3נוסח מסמך שינויים והבהרות ביחס למכרז ככל שייערך  -יישלח למשתתפים אשר רכשו את
חוברת המכרז וכן יפורסם באתר המועצה.
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 .8.4על המשתתף לבדוק את מסמכי המכרז השונים ביסודיות .אם ימצא המשתתף אי בהירויות,
סתירות או אי התאמות בין מסמכי המכרז השונים או הוראות שונות מהוראותיהם ,או כל אי
התאמה אחרת ,עליו לפנות למועצה ולפרטם בכתב ,וזאת עד למועד הנקוב בסעיף  8.2דלעיל.
משתתף שלא יפנה לקבלת הבהרות כאמור ובמועד הנקוב לעיל ,יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל
טענה בדבר אי בהירויות ,סתירות או אי התאמות כאמור.
 .8.5כל הסבר ,פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה ,אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא .רק תשובות
בכתב – תחייבנה את המועצה.
 .8.6עם הגשת הצעתו במכרז ,מצהיר המשתתף כי הוא ראה ובדק את כל מסמכי המכרז וכל הנתונים
הרלבנטיים מכל סוג שהוא ,והגיש הצעתו על בסיס זה .משתתף שהגיש הצעה במכרז ,יהיה מנוע
מלטעון כי לא היה מודע לפרט כלשהו הקשור למכרז או לתנאיו.
 .8.7עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז רשאית המועצה לשנות ו/או להבהיר נושאים במכרז
לפי שיקול דעתה ו/או בעקבות שאלות ההבהרה ,השינויים וההבהרות כאמור יהוו חלק בלתי
נפרד מתנאי המכרז.

 .9שמירת זכויות
 .9.1כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה ,והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה.
 .9.2המועצה תהא זכאית לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה את תנאי הצעתו במכרז.

.10בחינת ההצעות
 .10.1ככלל ,תבחר המועצה בהצעה המיטיבה ביותר עם המועצה וזאת בכפוף להוראות כל דין ,עמידת
המשתתף בתנאי הסף ,דיני המכרזים ,סבירות ההצעה ויתר התנאים המפורטים במכרז זה.
 .10.2אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות
ביחס אליהם ,בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין בכתב לוואי או בכל דרך אחרת,
עלול לגרום לפסילת ההצעה ו/או להשלמתה ע"י ועדת המכרזים ו/או לכל תוצאה או פעולה
אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 .10.3אי הגשת מסמך או מסמכים ,אשר יש להגישם לפי דרישות מכרז זה ,עלול לגרום לפסילת ההצעה
או לדרישה להשלמתם ו/או לכל תוצאה או פעולה אחרת ,כפי שייקבע ע"י ועדת המכרזים.
 .10.4למרות כל האמור לעיל ,ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבוע כל הצעה שהיא כזוכה ,כן רשאית
ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים ,ללא חובת הנמקה.
 .10.5מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון בהצעת משתתף או
לפסלה אם יש לה יסוד סב יר לחשוש שפעל בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי
מכרז ,או שכוונתו הייתה להוליך שולל את הועדה על ידי שגיאות שנעשו במתכוון או על ידי
תכסיסים בלתי הוגנים ,או שהצעתו מבוססת על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות
בלתי נכונות או אם המחירים שצוינו בהצעה אינם סבירים.
 .10.6ועדת המכרזים (או מי מטעמה) רשאית ,על פי שיקול דעתה ,לדון עם המשתתפים בפרטי הצעתם,
לדרוש מהמשתתפים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר
פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת שיקוליה כאמור ,לרבות מאזנים,
דו"חות ,מע"מ ודו"חות ניכויים.
 .10.7ועדת המכרזים תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו ,ניסיונו,
כישוריו ,יכולתו הפיננסית של המציע ,ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים
אחרים עם המציע בעבר .לצורך כך ,תהא רשאית המועצה לבקש ולקבל מהמציעים כל אסמכתא
ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה ,ככל שיידרש.

.11הודעה על זכייה וההתקשרות
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 .11.1עם קביעת הזוכה במכרז ,תודיע על כך המועצה לזוכה.
 .11.2עד המועד שיהיה נקוב בהודעת המועצה על הזכייה במכרז כאמור ,ימציא הזוכה את כל
המסמכים והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז לרבות הערבות הבנקאית לביצוע
ואישור על עריכת ביטוחים.
 .11.3לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט בסעיף  11.2לעיל ,תוך התקופה האמורה שם
ולרבות אם לא המציא אחד או יותר מהמסמכים ,אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו
מהצעתו ,תהא רשאית המועצה לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז ,ולחלט את הערבות ,אשר
הוגשה ע"י המשתתף במצורף להצעתו וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ומבלי לגרוע מכל זכות
ו/או סעד נוספים העומדים לזכותה נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה .כן תהא רשאית
המועצה במקרה זה להתקשר במושא המכרז עם כל מציע או יזם אחר בכל התנאים שתמצא
לנכון ,והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-
פי כל דין.
 .11.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במקרה שהזוכה לא קיים איזו מהתחייבויותיו בעקבות הזכייה
כאמור והמועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החליטה שלא לבטל את הזכייה ,תהא המועצה
זכאית לסך של ( 1,000₪אלף שקלים חדשים) כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגין כל יום
איחור מתום המועד הנקוב בסעיף  11.2דלעיל ועד למועד קיום התחייבויותיו של הזוכה או מועד
המצאת כל האישורים.
 .11.5המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם ותחזיר להם את ערבות
המכרז.
 .11.6ביצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על-ידי המועצה.

 .12אישור תקציבי
 .12.1מובהר בזאת כי קביעת זוכה במכרז כפופה לאישור תקציבי מהגורמים המוסמכים במועצה,
ובמידה וההצעה הזוכה גבוהה מתקציב המועצה למכרז ,רשאית המועצה לבטל את המכרז.
 .12.2כן תהיה המועצה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי לצמצם את היקף השירותים עד להיקף
התקציבי המתאים והמאושר והכל בהתאם לתקציב המאושר ולתוצאות המכרז.
 .12.3למציע ו/או למי מטעמו ,לא תהיינה כל טענות ,דרישות ,ו/או תביעות מכל סוג ומין שהוא כלפי
המועצה בשל שימוש המועצה בזכויותיה אלו.

.13ביטול המכרז
 .13.1המועצה רשאית לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו ,או לצאת למכרז
חדש מכל סיבה שהיא ,לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות ,או שלא יעמדו
בדרישות הסף ,או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים ,בעיות תקציב וכיוצא באלה.
 .13.2בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ"י כל דין ,מובהר בזאת ,כי המועצה תהא רשאית – אך לא חייבת
 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה: .13.2.1ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהאומדן שנערך
ו/או מהמחיר שנראה למועצה כמחיר הוגן וסביר לשירותים.
 .13.2.2התברר לעורך המכרז ,לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה ו/או
לאחר פתיחת ההצעות ,שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות במסמכים ,או
שהושמטו נתונים  /דרישות מהותיים מהמפרט ,או שאלה בוססו על נתונים שגויים ,או
בלתי שלמים.
 .13.2.3יש בסיס סביר להניח שהמציעים ,כולם או חלקם ,תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו בניסיון
ליצור הסדר כובל.
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 .13.3החליטה המועצה על ביטול המכרז ,לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי
המכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי המועצה ו/או כלפי מי מטעמה.

.14הוראות כלליות
 .14.1התברר למועצה  ,בין באמצעות המציע ובין בדרך אחרת ,כי הצהרה מהצהרות המציע או מצג
אחר שהציג המציע כלפי המועצה במסגרת הצעתו ,אינם נכונים ,מלאים או מדויקים ,רשאית
המועצה לפסול את ההצעה ,ואם בחרה בהצעה כהצעה הזוכה – לבטל את הזכייה.
 .14.2מסמכי המכרז הם קניינה הרוחני של המועצה ,אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות
בלבד .אין לעשות במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות.
 .14.3סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים
למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
בכבוד רב,
שמואל סיסו ,עו"ד
ראש המועצה המקומית תל מונד
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מכרז מס'
5/2020
מסמך א'()1
פרטי המשתתף

פרטי המשתתף
 .1פרטים על המשתתף
שם המשתתף:
מס' הזיהוי:
מען המשתתף (כולל מיקוד):
שם איש הקשר אצל המשתתף:
תפקיד איש הקשר:
טלפונים:
פקסימיליה:
דואר אלקטרוני:

 .2ניסיון (עמידה בתנאי סף הקבוע בסעיף )3.2
ביצע לפחות  3עבודות פיתוח עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידים עירוניים לפחות בהיקף כספי של
לפחות ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) ,לכל אחת מהעבודות ,בין השנים .2020 – 2015
עבודה מס' 1
שם הרשות_____________________________________________________________ :
שווי ביצוע בש"ח (לא כולל מע"מ)_____________________________________________ :
מועד בצוע העבודות_______________________________________________________ :
איש קשר______________________________________________________________ :
טלפון איש קשר_________________________________________________________ :

עבודה מס' 2
שם הרשות_____________________________________________________________ :
שווי ביצוע בש"ח (לא כולל מע"מ)_____________________________________________ :
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מועד בצוע העבודות_______________________________________________________ :
איש קשר______________________________________________________________ :
טלפון איש קשר_________________________________________________________ :

עבודה מס' 3
שם הרשות_____________________________________________________________ :
שווי ביצוע בש"ח (לא כולל מע"מ)_____________________________________________ :
מועד בצוע העבודות_______________________________________________________ :
איש קשר______________________________________________________________ :
טלפון איש קשר_________________________________________________________ :

** יש לצרף אישור מגזבר /מהנדס /מזכיר הרשות המקומית /מנכ"ל התאגיד העירוני הרלוונטי
בנוסח המצ"ב כמסמך א(.)2

____________
חתימת המשתתף
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מכרז מס'
5/2020
מסמך א'()2

אישור ביצוע עבודות

לכבוד
המועצה המקומית תל מונד

הנדון :אישור על ביצוע עבודות
אני הח"מ ____________________ גזבר של ________________________ (להלן" :הרשות"),
מאשר בזאת כי _________________ ח.פ __________________ (להלן" :המשתתף") ביצע עבור
הרשות עבודות פיתוח ,כמפורט להלן______________________________________________ :
_________________________________________________________________________
(להלן" :העבודה").
היקף כספי של העבודה כפי ששולם על ידי הרשות למשתתף( ₪ ___________________ :לא כולל
מע"מ).
מועדי ביצוע העבודה ______________ :עד ____________.

__________________
חתימה  +חותמת
** יש להעלות את האישור על נייר לוגו של הרשות /התאגיד העירוני.
*** ככל שבוצעו מספר עבודות עבור אותה רשות/תאגיד עירוני יש לציין באותו המסמך את הפרטים ביחס
לכל עבודה בנפרד (סוג עבודה ,היקף כספי ומועד ביצוע).
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מכרז מס'
5/2020
מסמך א'()3

נוסח ערבות מכרז

לכבוד
המועצה המקומית תל מונד

הנדון  :ערבות בנקאית
על פי בקשת _________________ ח.פ ________________ (להלן" :המבקש") אנו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 90,000תשעים אלף שקלים חדשים) וזאת בקשר עם השתתפות
המבקש במכרז מס'  5/2020להבטחת מילוי כל התחייבויות המבקש ע"פ תנאי המכרז.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את
הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת
מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד 16.12.2020
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
-בנק-
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מכרז מס'
5/2020
מסמך א'()4

תצהיר קיום דיני
עבודה

תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________________ (להלן – "המציע") שהוא הגוף המבקש להתקשר עם
מועצה מקומית תל מונד (להלן" :המועצה") בעקבות פרסום מכרז מס' ( 5/2020להלן " -המכרז") .אני מצהיר/ה
כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו"-עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו ( 1976 -להלן " -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי".
אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .3הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המשתתף לא הורשע בפסק דין חלוט
ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום,
התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  )31.10.02או ,לחלופין ,המשתתף או בעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף 2ב
לחוק) ,הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות (עבירה לעניין זה  -עבירה עפ"י חוק עובדים זרים ,התשנ"א-
 1991או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז ,1987 -שנעבר לאחר יום  ,)31.10.02אולם במועד האחרון להגשת
הצעות במכרז ,חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
 .4זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

____________________
חתימת המצהיר

הריני לאש ר ,כי ביום ________ ,הופיע בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר ,_________ .אשר משרדי ברחוב
____________ ,מר/גב' ____________ ,המוכר לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ,אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
____________________
חתימת עורך הדין
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מכרז מס'
5/2020
מסמך ב'

הצהרת המשתתף

הצהרת המשתתף

לכבוד
מועצה מקומית תל מונד (להלן" :המועצה")
הנדון :מכרז מספר  5/2020לביצוע עבודות תשתית  ,סלילה ופיתוח רחוב ההדרים תל מונד
אנו הח"מ ,לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:
;

 .1הבנו את כל האמור במסמכי המכרז ,בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו ,ובדקנו את כל
הגורמים הקשורים בביצוע העבודות ו/או העלולים להשפיע עליהן.
 .2הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו
בהצעתנו זו ע ל מצגים ,פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי המועצה ו/או
עובדיו ו/או מי מטעמו ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים
לכל האמור במסמכי המכרז ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו
מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.
 .3אנו בעלי הידע ,המומחיות ,הכשירות ,הרישיונות ,ההיתרים והכישורים הדרושים לביצוע העבודות
מושא המכרז ,הן מבחינת המימון והן מהבחינה המקצועית ,בהתאם לכל מסמכי המכרז.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז והצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי
המכרז ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים .ידוע לנו כי במידה ולא נצרף מסמך ו/או
אישור מן המפורטים דלעיל ,ועדת המכרזים עלולה לפסול את הצעתנו .עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים
שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע /מסמך נוסף אשר
יידרש להוכחת כשירותנו ,ניסיוננו ,מומחיותנו ,אפשרויות המימון ,התאמתנו לביצוע העבודות וכיו"ב.
אם נסרב למסור מידע או מסמך כאמור ,רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול
את ההצעה.
 .5אנו מקבלים על עצמנו לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים במכרז בלא כל הסתייגות.
 .6יש לנו את כל האמצעים הטכניים ,המקצועיים וכל הציוד הנדרש וכוח האדם המקצועי והמיומן על
מנת לבצע ולהשלים את העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז ,ואנו מתחייבים לעשות כן אם
נזכה במכרז.
 .7הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמועצה תתקשר איתנו בהסכם ,נבצע את העבודות מושא
המכרז בשלמותן ,בהתאם למסמכי המכרז ,הוראות הבטיחות והוראות כל דין ,לפי המחירים הנקובים
בהצעתנו להלן ,לשביעות רצון המועצה.
 .8כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו ,לרבות בהסכם ,מחייבת אותנו גם אם לא
הוזכרה במפורש במסמך זה.
 .9אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .10הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ,ותהא תקפה במשך ( 90תשעים) יום
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז .ידוע לנו ,כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף
ההצעה ,וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש ,נחשב כמי שחזר בו מהצעתו ,והכל מבלי לגרוע מכל
סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על-פי המכרז ו/או על-פי כל דין.
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 .11היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים כי במועד שנידרש לכך על ידכם ,נמציא את כל המסמכים
והאישורים שעלינו להמציא בהתאם למסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,חתום כדין ,ערבות הביצוע
והאישור על עריכת ביטוחים.

.12בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז ,הננו מציעים לבצע את העבודות
מושא המכרז בתמורה למחירים המפורטים בכתב הכמויות – נספח ד' להסכם (מסמך
:
(ובמילים
_____._____%
של
בשיעור
הנחה
ובניכוי
ג'),
____________________________אחוזים).
ידוע לנו כי כתב הכמויות מהווה אומדן בלבד ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכוש ו/או לבצע את
הפריטים בו והמועצה תוכל ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבוע כי פריט מסוים או מספר פריטים לא
יבוצעו או לשנות את הכמויות בכתב הכמויות ,הכל על פי צרכיה ולפי העניין.
 .13כן מובהר לנו כי כל מס ,היטל ,תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע
העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו עלינו וישולמו על ידינו .לצורך כך ,תנכה המועצה מהסכומים שיגיעו לנו
כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.
 .14אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו ,וכי אין כל מניעה על-פי דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .15אנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד המועצה ,אשר אינו מהווה סעד כספי,
ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה ,במישרין או בעקיפין ,מדרישת כל סעד משפטי
ו/או צו משפטי ,מלבד סעד כספי.
 .16ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:
שם המשתתף ____________________ :מס' זיהוי_____________ :
כתובת (כולל מיקוד) _________________ :טל ______________ :פקס_______________ :
דוא"ל ______________________ :איש קשר _______________ :טל' נייד ____________________ :

תאריך ________

חתימה______________________:

אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י תאגיד
ח.פ.
עו"ד של
אני הח"מ
___________________ (להלן" :המשתתף") מאשר בזה כי ביום __________ חתמו בפני על הצהרה זו
בשם המשתתף ,כי נתקבלו אצל המשתתף כל ההחלטות וכל האישורים
ה"ה
הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת
ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המשתתף.
__________________
תאריך

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

אישור עו"ד  -להגשת הצעה ע"י יחיד

אני הח"מ ___________________ עו"ד של ________________ ת.ז( ________________ .להלן:
"המשתתף") מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה זו.
__________________
תאריך

_____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד
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מכרז מס'
5/2020
מסמך ג'
ההסכם

הסכם
שנערך ונחתם ב_________ ביום ______ חודש ________ 2020
בין:

מועצה מקומית תל מונד
(להלן" :המועצה" או "המזמינה")

לבין:

______________________________
______________________________
(להלן" :הקבלן")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והמועצה מעוניינת לביצוע עבודות תשתית  ,סלילה ופיתוח רחוב ההדרים תל מונד
בהתאם להוראות הסכם זה (להלן" :העבודות");

והואיל

והמועצה פרסמה את מכרז מס'  5/2020לביצוע העבודות (להלן" :המכרז") והקבלן הגיש
את הצעתו למכרז;

והואיל

וועדת המכרזים של המועצה ,בהסתמך על הצהרות והצעת הקבלן במסגרת השתתפותו
במכרז ,המליצה ביום ____________ לראש המועצה על הקבלן כזוכה במכרז וראש
המועצה אישר ביום ____________ את המלצת ועדת המכרזים הכל בתנאי הסכם זה.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
 .1כללי
 .1.1המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.
 .1.2כותרות ההסכם והחלוקה לסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות ההסכם.
 .1.3המסמכים שלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה ,בין שהם מצורפים לו ובין שלא ,וייקראו
כולם יחד לשם הקיצור "החוזה" או "ההסכם":
.1.3.1
.1.3.2
.1.3.3
.1.3.4
.1.3.5
.1.3.6

נספח א' – מפרט.
נספח ב' – נוסח ערבות בנקאית לביצוע.
נספח ג' – נוסח אישור על קיום ביטוחים.
נספח ד' – כתב כמויות ומחירים.
נספח ה' – הוראות בטיחות.
נספח ו' – תוכניות.

 .2הגדרות ופרשנות
בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני להלן הפירוש או המשמעות המפורטים בטור השמאלי
דלהלן ,אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:
המונחים

המשמעות
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"המועצה"
"העבודות"
"העבודה"

המועצה המקומית תל מונד.
או

"הקבלן"

ביצוע עבודות תשתית  ,סלילה ופיתוח רחוב ההדרים בתל מונד ,כפי
שמפורט בהסכם ,במפרטים ובתוכניות ,לרבות כל פעולה הצריכה
לשם השלמת ביצוע העבודות בין אם פורטה בהסכם זה על נספחיו
ובין אם לאו.
לרבות נציגי הקבלן ,עובדיו ,שלוחיו ,מורשיו המוסמכים ,ולרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו או מטעמו בבצוע העבודות.

"מהנדס המועצה"

מהנדס המועצה או מי שימונה על ידו.

"המפקח"

מי שימונה מפעם לפעם על ידי המועצה לפקח על עבודות הקבלן.

"מחירון דקל"

המהדורה האחרונה והעדכנית של מחירון דקל המוצא על ידי דקל
שירותי מחשב להנדסה בע"מ.

"האתר" או "אתר כל מקום בו מבוצעות העבודות על ידי הקבלן לרבות דרכי הגישה
העבודות" או "אתר למקומות אלו וסביבתם הקרובה.
העבודה"
 .3הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר בזאת כדלקמן:
 .3.1כי הוא ועובדיו וכל הפועלים בשמו הינם בעלי כל האישורים ,הרישיונות וההיתרים הדרושים
לביצוע העבודות והוא ימשיך וידאג כי האישורים הרישיונות וההיתרים כאמור ימשיכו להיות
בתוקף בכל תקופת ההתקשרות.
 .3.2הוא בעל מיומנות ,ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה ,וכי הוא בעל אמצעים נאותים
ומספיקים מבחינת כוח אדם ,ציוד ,רכבים ,חומרים ומימון על מנת להשלים את ביצוע כלל
העבודות בתוך התקופה שנקבעה לכך בחוזה ,והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי החוזה.
 .3.3הוא ביקר באתר העבודות ובחן את כל התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות
ו/או הנובעים מהן וכי אין ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר עם האמור
לעיל ,והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ,כאמור.
 .3.4הוא קיבל את כל ההחלטות הדרושות על פי כל דין להתקשרותו בהסכם זה ,וכי אין כל מניעה ,על-
פי דין או הסכם או אחרת ,לחתימתו על הסכם זה וכי בחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו
על פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי הסכם או על פי כל דין.
 .3.5הוא קרא את המכרז ונספחיו לרבות חוזה זה ונספחיו ,וכל תנאי החוזה והנספחים לו נהירים
וברורים לו.
 .4מהות העבודות
 .4.1המועצה מוסרת בזאת לקבלן והקבלן מקבל עליו את ביצוע העבודות כמפורט בהסכם זה ,בהתאם
להוראות הנספח הטכני (נספח א') תוך עמידה בלוחות הזמנים ובתמורה המפורטים בהסכם זה.
הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונה המוחלטת של המועצה וימלא לצורך
זה אחרי כל הוראות נציגיה ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.
 .4.2מובהר כי אין לקבלן ולא תהיה לו כל זכות באתר העבודות ,למעט הרשות להיכנס לאתר לצורך
ביצוע העבודות כמתואר בהסכם זה ולתקופת הזמן הנקוב בהסכם זה בלבד.
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 .4.3עוד מ ובהר כי המועצה תהא רשאית לבצע שינויים ו/או תוספות בעבודות או להורות על ביצוע
חלק מהעבודות בלבד ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי – לקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד
המועצה על דבר צמצום כמות העבודות.
 .5מדידה
 .5.1התמורה תשולם לקבלן על פי מדידת כמויות "נטו" ,דהיינו – לפי הכמויות בפועל ובשטח ,וכפי
שזו תימדד על ידי מהנדס המועצה או המפקח .למען הסר ספק מודגש בזאת ,כי הכמויות הנקובות
בכתב הכמויות המצורף כנספח ד' להסכם זה (להלן" :כתב הכמויות") הן הערכה בלבד והן אינן
מחייבות את המועצה.
 .5.2בכל מקרה בו תבוצענה עבודות אשר לאחר ביצוען לא יהיה ניתן לבצע מדידה של כמויות ,יקרא
הקבלן למהנדס המועצה או למפקח קודם ביצוע אותה עבודה לצורך ביצוע מדידה של אותן
כמויות.
 .6סתירות במסמכים
 .6.1גילה הקבלן סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות וכיוצא באלה בין הוראת אחת מהוראות החוזה
להוראה אחרת ממנו ,או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו ,או
שמסר המפקח הודעה לקבלן ,שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ,יפנה הקבלן בכתב
למהנדס המועצה והאחרון ייתן לו הוראות בכתב בדבר .במקרה כזה הוראת מהנדס המועצה היא
הקובעת.
 .6.2מהנדס המועצה או המפקח רשאים להמציא לקבלן מזמן לזמן תוך כדי ביצוע העבודות הוראות,
לפי הצורך ,לביצוע העבודות.
 .7בדיקות מוקדמות
רואים את הקבלן כמי שבטרם הסכים לבסיס חישוב התמורה על פי חוזה זה בדק את איזור ביצוע
העבודות בפועל ,את כמויות וטיב העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודות ,את דרכי הגישה
לביצוע העבודות ,ותנאי העבודה באתר ביצוע העבודות וכן את כל הגורמים אשר יש או עשויה להיות
להם השפעה על התמורה ו/או על התחייבויותיו בחוזה זה.
 .8הנחיות כלליות לביצוע
מבלי לגרוע מאיזה מהוראות המפרטים יחולו על ביצוע העבודות ההוראות הכלליות הבאות:
 .8.1כל העבודות תבוצענה בהתאם למסמכי החוזה ,בנאמנות ושקדנות ובאורח מקצועי נכון ,לשביעות
רצונם המלאה של מהנדס המועצה והמפקח .עבודות שלגביהן קיימים חוקים ,תקנות ,כללים,
הנחיות או הוראות מטעם רשויות מוסמכות (לרבות מפקח העבודה הראשי במשרד העבודה),
תבוצענה בהתאם לחוקים ,לתקנות ,כללים ,הנחיות והוראות אלה ,וכן בהתאם לכל דין.
 .8.2הקבלן יספק את כל כוח האדם ,הציוד ,הרכבים והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות כאמור.
 .8.3הקבלן יציב מנהל עבודה קבוע מטעמו אשר יהא אחראי לניהול וביצוע העבודות מושא החוזה.
 .8.4הקבלן מתחייב לתאם ולאשר עם המפקח ,את כניסתו לאתר העבודות ויציאתו מהאתר בגמר
ביצוע העבודות המפורטות בחוזה זה ובנספחיו.

18

 .8.5כל תוספת ו/או הרחבה ו/או שינוי בביצוע עבודה ,תחייב את המועצה אך ורק אם זו נעשתה על פי
הוראה בכתב חתומה בידי ראש המועצה או מהנדס המועצה או המפקח.
 .8.6הקבלן יבצע את העבודות באופן רציף ועם כמות פועלים אשר תאפשר את סיום העבודות במהירות
האפשרית .בכל מקרה יסיים הקבלן את העבודות בתוך תקופת הזמן המפורטת בהסכם זה
 .8.7מובהר כי אין לקבלן ולא תהיה לו כל זכות באתר העבודות ,למעט הרשות להיכנס לאתר לצורך
ביצוע העבודות כמתואר בהסכם זה ולתקופת הזמן הנקובה בהסכם בלבד.
 .8.8על הקבלן לתאם את תחילת עבודתו עם ממונה הבטיחות של המועצה לצורך קבלת תדריך
בטיחות.
 .8.9הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנחוצים על מנת לסמן מפגעים ו/או סיכונים להולכי רגל או לכלים
ממונעים כתוצאה מהעבודות .הקבלן יסמן באופן ברור ובולט כל בור ו/או מהמורה בכביש או
במדרכה .בכל מקרה בו העבודות דרושות תאום עם המשטרה ו/או אישור מהמשטרה ו/או נוכחות
של שוטר ,יבצע הקבלן את כל התיאומים הנדרשים ו/או יקבל את כל האישורים הדרושים .עלות
נוכחות משטרה במקום העבודות – אם תידרש ,תמומן על ידי המועצה.
 .8.10הקבלן יסלק כל מפגע בטיחותי באופן מיידי ועד לסילוקו יסמן אותו באופן ברור גם ביום וגם
בלילה.
 .8.11הקבלן ייחשב כמי שסיים את העבודות ,רק משמהנדס המועצה או המפקח יאשרו בכתב ,כי
העבודות בוצעו לשביעות רצונם המלאה.
 .8.12הקבלן יהיה אחראי לשמירה על שלמות אבני שפה ,ריצופים ואלמנטים אחרים אשר פירוקם
יידרש במהלך ביצוע העבודות על מנת להחזירם למקום ו/או לשימוש חוזר שמהנדס המועצה או
המפקח יורה על העברתם למקום אחר.
 .9תמורה
.9.1

כנגד ביצוע העבודות המפורטות בהזמנת העבודה תשלם המועצה לקבלן את תמורת העבודה,
שתחושב כמכפלה של כמויות העבודה שבוצעו בפועל במחירי היחידה שבכתב הכמויות (נספח ד'),
ובניכוי ההנחה שבה נקב הקבלן בהצעתו במכרז ,בשיעור של ______ אחוזים (ובמילים:
______________________________________אחוזים).

.9.2

המחירים הנקובים בכתב הכמויות יהיו ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן.

.9.3

בכל מקרה בו העבודה שבוצעה אינה מפורטת בכתב הכמויות אך קיים ביחס לאותה עבודה בכתב
הכמויות מחיר בביצוע רג"י ,תהיה התמורה אשר תשולם לקבלן הסכום המגיע לפי מחיר רג"י
המפורט בכתב הכמויות.

.9.4

בכל מקרה בו תידרש ביצוע עבודה אשר אינה מפורטת בכתב הכמויות וגם אינה מפורטת כעבודת
רג"י בכתב הכמויות ,יהיו מהנדס המועצה או המפקח רשאים להורות לקבלן לבצע חלק מן
העבודות ו/או השינויים ו/או התוספות בעבודה יומית (עבודות רג"י) ,על פי שיקול דעתם הבלעדי.
הקבלן יבצע את העבודה המוזמנת ללא השגה ,ויכוח או מתן פרשנות שונה להזמנת העבודה
האמורה .במקרה כאמור ייקבעו מחירי העבודה היומית לרבות הפעלת ציוד ,כוח אדם וחומרים
על פי מחירון "דקל" בהפחתה של .20%

.9.5

בהעדר ערכים מתאימים במחירון דקל ,ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידי מהנדס המועצה או
המפקח ,לפי שיקול דעת המהנדס ,וזאת בהתבסס על כל המחירים והעלויות הנוגעים ישירות
לעניין ועל פי ניתוח מחירים שיושג לפיקוח על ידי הקבלן.
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.9.6

סיווג הפועלים המועסקים בעבודה יומית יהיה בהתאם לתפקידם וסוג העבודה שהוטלה עליהם
לביצוע .הקבלן מסכים כי מהנדס המועצה או המפקח הם שיקבעו ,לפי שיקול דעתם ,את הסיווג
שייתן לכל אדם ואת שיבוצו בעבודה.

.9.7

אחת לחודש ,הקבלן ימציא למועצה חשבון מפורט .המועצה תשלם לקבלן כל חשבון בתנאי שוטף
 45 +ימים ממועד אישור החשבון על ידי מהנדס המועצה או המפקח (לא יותר מחשבון אחד בכל
חודש).

.9.8

לכל המחירים יתווסף מע"מ כדין ,כנגד המצאת חשבונית על ידי הקבלן.

.9.9

מוסכם כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות אינן משמשות אלא לאומדן בלבד והקבלן לא יהיה
זכאי לקבל תוספת כלשהי במחיר כל יחידה בגין היווצרות הפרש כלשהו בין הכמויות שבוצעו על
ידו בפועל ,מתחת לכמויות האומדן.

 .9.10כן מוסכם כי כל שינוי בגישה ,שיטה או תהליך בביצוע העבודה שיחול ו/או יבוצע ביוזמת הקבלן
יהיה חייב אישור מהמפקח מראש ובכתב ,ולא יהיה בכך ,בכל מקרה ,עילה לשינוי כלשהו במחיר
היחידה כפי שמפורט בכתב הכמויות אלא רק לשם הפחתה.
 .10בדק ותיקונים
הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודות אשר בוצעו על ידו במהלך כל תקופת תוקפו של הסכם זה ובתוספת
 12חודשים לאחר מסירת העבודות לידי המועצה לשביעות רצונה.
 .11דיווח וניהול יומן עבודה
 .11.1הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן" :היומן") וירשום בו את פרטי העבודות שביצע ,כל פרט חריג
במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים אשר המפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה.
 .11.2מסירת היומנים למועצה ,כשהם חתומים על ידי המפקח ,תהווה תנאי לאישור חשבונות כלשהם
שיוגשו על ידי הקבלן.
 .12תפקיד וסמכויות ממונה הבטיחות של המועצה
ממונה הבטיחות רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו המקצועית ,בכל
הנוגע לבטיחות בעבודה ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע העבודה.
 .13תפקיד וסמכויות המפקח
 .13.1הקבלן יבצע את העבודות בהתאם לחוזה ,לשביעות רצונם המוחלטת של מהנדס המועצה
והמפקח ,וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהם ,בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות
בחוזה.
 .13.2המפקח רשאי לבדוק את העבודה ,כולה או חלקה ,ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב
החומרים שמשתמשים בהם ,איכות הציוד שמשתמשים בו ,על ידי הקבלן בביצוע העבודה .כן
רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה ,את הוראות מהנדס המועצה ואת הוראותיו
הוא.
 .13.3המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע
העבודה ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודה ,הוראות בדבר
החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו לרבות ,ומבלי למצות ,לפסול ,בכל זמן שהוא ,ציוד או
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חומרים שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי.
הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על חשבונו.
 .13.4המפקח יבדוק ויאשר את חשבונות הקבלן אשר יוגשו למועצה בגין כל עבודה שבוצעה.
 .13.5אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למועצה או למהנדס המועצה או למפקח על ביצוע העבודה ,בין
אם עשו בה שימוש ובין אם לאו ,אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבלן.
הפיקוח לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המועצה למילוי תנאי החוזה.
 .13.6הקבלן יאפשר למפקח ,ולכל בא כוח מורשה על ידו ,להיכנס בכל עת לאתרי ביצוע העבודה ולכל
מקום אחר שבו מבוצעת עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכן לכל מקום שממנו מובאים מוצרים,
חומרים ,מכונות וציוד כלשהם לביצוע החוזה.
הקבלן יגיש למפקח כל סיוע לרבות מידע ,עובדים ,כלים וציוד הנדרש לביצוע בדיקות ופיקוח על
העבודה על פי חוזה זה וזאת על חשבון הקבלן.
 .13.7המפקח רשאי להודיע לקבלן ,בכל עת ,על החלטתו לקבוע עדיפות לביצוע חלק מסוים מהעבודה,
או שלב ביצוע כלשהו בעבודה או בחלק העבודה כאמור .מכל סיבה שהיא ,והקבלן מתחייב לבצע
את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שקבע המפקח.
 .13.8מובהר בזה כי הוראה כאמור על ידי המפקח אין בה כדי ליתן ארכה כלשהי לקבלן לסיום העבודה
או כדי לשמש בידו הצדק לעיכוב בביצוע או לאי ביצוע חלק כלשהו מהעבודה.
 .13.9כל סמכות שהוענקה למפקח בהסכם זה ,תהיה קיימת ושרירה גם לגבי מהנדס המועצה.
 .14העסקת עובדים
 .14.1הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה ,את ההשגחה עליו
ואמצעי התחבורה לצרכי הובלתם וכל דבר אחר הכרוך בכך.
 .14.2כל העובדים אשר יעסקו בביצוע העבודה בהתאם להסכם זה יהיו בעלי ניסיון בביצוע העבודה
ובעלי כל הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין ,ככל נדרשים.
 .14.3הקבלן מתחייב להעסיק עובדים כשירים ,מקצועיים ואחראים ,במספר הדרוש לשם ביצוע
העבודות תוך המועד הקבוע לכך בחוזה .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון ,הסמכה או
היתר לפי כל דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום ,הסמכה או היתר ,כאמור.
 .14.4לביצוע העבודות יקבל הקבלן עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט-
 , 1959ובשום מקרה לא יהיה הקבלן רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי אזרחות ישראלית ,אלא
אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל.
 .14.5הקבלן חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעסקת העובדים ו/או מועסקים .הקבלן
ישלם בעד כל עובדיו ,את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד ,כל התשלומים
שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד על פי חוק וביטוח
סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של
העובדים במדינה באותו ענף.
 .14.6הקבלן מתחייב לספק לעובדיו ציוד מגן אישי כנגד כל סיכון בעבודה.
 .14.7הקבלן מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון המפקח ,ושנועדה לשמור
על רווחת ,נוחיות ובטיחות העובדים ובכלל זה שיוסדרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה
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סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים ולשביעות רצון המפקח .על הקבלן להעמיד באתר העבודה
שירותים ניידים לשימוש הפועלים וכן סככה מוגנת מפני גשם שתשמש למנוחת הפועלים.
 .14.8הקבלן לא יהיה רשאי להלין עובדים באתר העבודה ,ואם ימצא עובד הלן באתר יראו בכך הפרה
של חוזה זה.
 .15הרחקת עובדים
 .15.1הקבלן ימלא כל דרישה מטעם מהנדס המועצה או המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל
אדם המועסק על ידו באתר העבודה לרבות קבלן משנה ו/או אדם המועסק על ידי קבלן משנה ,אף
אם הסכימה המועצה בעבר להעסקת מי מהם ,אם לדעת מהנדס המועצה או המפקח אותו אדם
אינו עומד בתנאים הנדרשים בהסכם זה ו/או התנהג אותו אדם שלא כשורה ,או שאינו מוכשר
למלא תפקידו ,או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו .אדם שהורחק לפי דרישה כאמור -
לא יחזור הקבלן להעסיקו ,בין במישרין ובין בעקיפין באתר העבודה או בביצוע העבודות.
 .15.2בנוסף ,מתחייב הקבלן להעמיד לאלתר ,לצורך ביצוע העבודות ,בעל תפקיד חלופי ,באופן אשר
ימנע כל עיכוב /דחייה בקצב ביצוע העבודות .בעל התפקיד החלופי יאושר מראש על ידי מהנדס
המועצה על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 .16העדר יחסי עובד מעביד
 .16.1הקבלן מצהיר בזה כי בהתקשרותו עם המועצה הוא יפעל כקבלן עצמאי המעסיק עובדים ועובדיו
שיועסקו בביצוע העבודות לא ישתלבו בכל דרך שהיא במסגרת יחסי עובד ומעסיק עם המועצה.
 .16.2הצדדים מצהירים בזה כי התמורה שתשלם המועצה לקבלן בעד שירותיו נקבעה בהתחשב בעובדה
שהקבלן הינה גוף משפטי ועצמאי ועליו בלבד תחול האחריות המלאה ,הבלעדית והמוחלטת בכל
מקרה של פגיעה ,פציעה ,נכות ,מוות ,נזק או הפסד שיקרו או יגרמו למי מעובדיו תוך כדי או עקב
ביצוע או עקב אי-ביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה.
 .16.3עוד מוצהר ומוסכם כי לא יהיו למועצה ,בגין ההתקשרות עם הקבלן ו/או בגין סיומה ,כל עלויות
נוספות ,לרבות עלויות בגין תנאים סוציאליים המגיעים ל"עובד" ,מכל מין וסוג שהוא .הצדדים
מסכימים בזה כי התמורה הקבועה בהסכם זה הינה העלות המלאה ,הכוללת והבלעדית שתהיה
למועצה בכל הקשור להתקשרות עם הקבלן ו/או לסיום ההתקשרות.
 .16.4היה ויפסק על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי רשות מוסמכת ,בין על פי פנייה שתוגש על ידי
הקבלן ובין על פי פניית כל גורם אחר ,כי בין מי מעובדי הקבלן לבין המועצה נוצרו יחסי עובד
ומעסיק ,ישפה הקבלן את המועצה בגין כל הוצאה ו/או אבדן ו/או נזק שייגרם לה.
 .17ביצוע
 .17.1ביצוע העבודות יהא בהתאם להוראות המפרט הטכני (נספח א') ובכל מקרה לא יעלה על תקופה
של שישה ( )6חודשים .המועצה תוכל לעשות שינויים בתכנית העבודה ו/או בסדר הביצוע של
העבודות ,הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי .הנחיות המועצה לשינוי תכנית העבודה ו/או לוחות
הזמנים יועברו בכתב אל הקבלן.
 .17.2לא התחיל הקבלן בביצוע העבודות בתוך  5ימים לאחר התאריך בו נקבה המועצה לתחילת
העבודות ,רשאית המועצה לבטל את החוזה ,לחלט את הערבות שהפקיד הקבלן ולתבוע מהקבלן
פיצוי על כל נזק שיגרם למועצה בשל כך ,לרבות לבצע את העבודה באמצעות קבלן אחר ולחייב
את הקבלן בכל הוצאותיה ונזקיה בגין ההפרה.
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 .17.3נגרמו עיכובים בביצוע העבודה ו/או בהשלמתה בגין נסיבות אשר לדעת המפקח לקבלן אין ולא
הייתה שליטה עליהן ,וכן לא יכול היה לצפותן מראש ,יגיש הקבלן למפקח בקשה מפורטת
ומנומקת ,וזה ,אם ימצא את הבקשה מוצדקת ובתנאים שימצא ,רשאי להמליץ בפני המועצה על
הארכת המועד לביצוע התחייבויות הקבלן; והמועצה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,רשאית לשנות
ו/או להאריך את המועדים לביצוע התחייבויות הקבלן ,והכל בתנאים כפי שתקבע המועצה.
 .17.4שינוי ו/או הארכה כאמור יהיו בכתב בלבד ,וכל עוד אלה לא נרשמו ביומן העבודה ו/או בדרך
אחרת אותה קבע מהנדס המועצה ,לא יהיה להם כל תוקף שהוא.
 .17.5מובהר כי "אינתיפאדה" ו/או סגר ו/או מחסור בחומרים ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת
רישיונות להעסקתם של פועלים זרים ו/או שביתות או השבתות ו/או תנאי אקלים ו/או תלות
באספקת ציוד ו/או חומרים מחו"ל ,לא יהוו נסיבות המצדיקות הארכת מועדים לפי הסכם זה.
 .17.6לא השלים הקבלן את העבודות במועדים הקבועים בלוח הזמנים ,ישלם הקבלן למועצה פיצוי
מוסכם בסך של ( ₪ 1,000אלף שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור בהשלמת העבודה ,על פי
קביעת המפקח.
 .17.7הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הנקוב לעיל הוא סביר וראוי ומשקף את
הנזקים שיגרמו למועצה עקב האיחור בביצוע שלבי העבודה ,כפי שניתן לצפותם במועד עריכתו
של הסכם זה.
 .17.8למרות האמור בכל מקום אחר בהסכם זה ,למועצה שמורה הזכות להפסיק את ההתקשרות מושא
הסכם זה ,מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את הפסקת ההתקשרות .הופסקה כאמור,
תהיה המועצה רשאית לבצע את העבודה בעצמה ו/או באמצעות כל צד שלישי ,כפי שתמצא לנכון
ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,מבלי שתהא לקבלן כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 .17.9שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה נוספים על פי
החוזה ו/או על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור.
 .18אספקת ציוד ,מתקנים וחומרים
 .18.1הקבלן יספק על חשבונו הוא את כל הציוד ,המתקנים החומרים ,והדברים האחרים הדרושים
לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.
 .18.2הקבלן מצהיר כי ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב
הדרוש .הקבלן לא ישתמש בציוד או מתקן כלשהו בביצוע העבודות אלא לאחר אישורו של
המפקח ,זולת אם ויתר המפקח מפורשות ,בכלל או לעניין מסוים ,על בדיקתו ואישורו של הציוד
או המתקן.
 .18.3המפקח רשאי לתת לקבלן ,בכל זמן שהוא ,הוראות שונות לפי שיקול דעתו ,בכל הנוגע לביצוע
העבודות ,לרבות הוראות בדבר פסילת ציוד וחומרים מלשמש בביצוע העבודות ,הוראות בדבר
החלפת וסילוק ציוד וחומרים שנפסלו .הקבלן ינהג על פי הוראות המפקח וההוצאות יהיו על
חשבונו.
 .18.4אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור כלשהו על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם,
בין שעשה שימוש בסמכויותיו ובין שלא עשה בהן שימוש ,והמפקח רשאי לפסול ציוד או חומרים
בכל זמן שהוא שאינם עומדים בתקן אם קיים תקן ו/או שהינם פגומים וזאת על פי שיקול דעתו
הבלעדי.
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 .18.5מובהר כי למועצה הזכות לספק חלקים מן החומרים ו/או הציוד הנדרשים לביצוע העבודות
ממקורות אחרים באופן עצמי ,לפי שיקול דעתה הבלעדי .אם יסופק ציוד כאמור ,תשולם התמורה
בגין העבודה בלבד ,כפי שייקבע ע"י המפקח.
 .19תכולת מחירים
בכל מקרה יראו את התמורה ככוללת את התשלום המלא עבור ביצוע כל העבודות הפעולות
וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה ,ובין היתר את כל האמור להלן:
 .19.1כל העבודה ,הציוד והחומרים ,לרבות הפחת ,ובכלל זה מוצרים מכניים ,עבודה לוואי וחומרי עזר,
הדרושים לביצוע העבודה עפ"י מסמכי החוזה.
 .19.2תיאום עם כל הגורמים ,במידה ויידרש לכך הקבלן ,כולל קבלנים אחרים ,חברת חשמל ,בזק וכו'.
 .19.3אמצעי זהירות למניעת הפרעות לרבות הסדרי תנועה.
 .19.4הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן או על ידי המועצה ,המוצרים והציוד האחר לאתר
העבודות ,החזרתם ,ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר וממנו.
 .19.5אחסנת חומרים וציוד ושמירתם ,וכן שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו ,אחזקתם והגנה עליהם
עד למסירתם.
 .19.6כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הנדרשות לביצוע כל העבודות לפי מסמכי החוזה.
 .19.7ניקוי אתר העבודות ,וסילוק פסולת ועודפים ממנו.
 .19.8דמי הביטוח למיניהם ,מסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות ,מס קניה ,מכס ,בלו ,מסים,
אגרות והיטלים מכל מין וסוג שהוא.
 .19.9העסקת עובדים.
 .19.10כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מילוי התחייבויותיו במסגרת חוזה זה.
 .19.11כל ההוצאות והנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו לפי החוזה בקשר עם בדק ותיקונים בתקופתו.
 .19.12רווחי קבלן.
 .19.13כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק ממנו ,על כל פרטיהם,
או הקשורות עמם ,או הנובעים מהם ,הן הישירות והן העקיפות ,ובכלל זה כל התקורה של הקבלן,
לרבות הוצאות המימון והערבויות ,בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין
שתיוודענה להם בעתיד.
 .19.14למען הסר ספק מובהר כי לסכום התמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה ,מכל סוג ומין שהוא.
 .19.15עוד מובהר במפורש כי כל מס ,היטל או תשלום חובה ,מכל סוג שהוא ,החלים או אשר יחולו בעתיד
על ביצוע העבודות עפ"י חוזה זה ,יחולו על הקבלן וישולמו על ידו .המועצה תנכה מהסכומים
המגיעים לקבלן כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין ,ובכלל זאת מיסים ,היטלים ותשלומי חובה,
והעברתם לזכאי תהווה תשלום לקבלן.
 .20ערבות לקיום החוזה
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 .20.1להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן הזוכה למועצה במועד חתימת חוזה
זה ,ערבות בנקאית בלתי מותנית בסך של  10%ממחיר ההצעה הכולל בנוסח נספח ב' להסכם
(להלן בסעיף זה – "הערבות" או "ערבות הביצוע").
 .20.2תוקפה של הערבות יהיה החל ממועד החתימה על חוזה זה ועד לתום  12חודשים ממועד סיום
העבודות מושא ההסכם .הערבות תוארך ,מעת לעת ,לפי דרישת המועצה ועד להשלמת מלוא
התחייבויותיו של הקבלן עפ"י הסכם זה .המועצה רשאית להורות על הפחתת הערבות בשיעור של
 50%למשך תקופת הבדק ,כהגדרתה בסעיף  10לעיל ,לצורך הבטחת טיב העבודות.
 .20.3הודיעה המועצה לקבלן על הארכת ההסכם ,יאריך הקבלן את תוקפה של הערבות עד לתום 12
חודשים ממועד סיום תקופת הארכה.
 .20.4הערבות תשמשנה כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות החוזה.
 .20.5לא עדכן הקבלן את סכום הערבות ו/או לא האריך את תוקפה בהתאם להוראות הסכם זה בהתאם
להוראות הסכם זה ,יהווה הדבר ,כשלעצמו ,עילה לחילוט הערבות.
 .20.6מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחה ולכיסוי של כל ההוצאות והתשלומים
הקשורים במישרין ובעקיפין לקבלן שהמועצה עלול להוציא או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם
חוזה זה ,כל ההוצאות התיקונים ,השלמות ,שיפוצים במהלך העבודה שהמועצה יעמוד בהן ,וכל
נזק והפסד העלול להיגרם למועצה או למי מטעמו עקב ביצוע הפעולות הנ"ל.
 .20.7בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות ,כולו או מקצתו ,בפעם אחת
או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים ,ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
 .20.8חולטה ערבות ,ימציא הקבלן ,לאלתר ,ערבות בנקאית חדשה ,באופן שבכל עת תהיה בידי המועצה
ערבות במלוא הסכום הנקוב בסעיף זה.
 .21הסבת החוזה וקבלני משנה
 .21.1הקבלן אינו רשאי להסב או למסור לאחר את ביצוע החוזה ,או כל חלק ממנו ,וכן אין הוא רשאי
להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה ,אלא בהסכמת המועצה ,מראש ובכתב .אולם
העסקת עובדים ,בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה,
אין בה ,כשלעצמה ,משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק ממנה לאחר.
 .21.2מובהר בזה כי אין למסור את העבודות ,כולן או מקצתן לקבלן משנה אלא בהסכמת המועצה
מראש ובכתב להפעלת קבלן המשנה אותו בכוונת הקבלן להעסיק ,הן לתחום העבודה והן לזהותו
של קבלן המשנה.
 .21.3המועצה תהא רשאית לסרב ,על פי שיקול דעתה המוחלט ,להעסקת קבלן משנה אשר יוצע על ידי
הקבלן ,ואולם מובהר כי בכל מקרה יציע הקבלן אך ורק קבלן משנה בעל היכולת ,הניסיון
והרישיונות המתאימים לביצוע העבודות כשם שנדרש ממנו עצמו.
 .21.4נתנה המועצה את הסכמתה בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה ,אין ההסכמה האמורה מטילה חבות
כלשהי על המועצה ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין
והקבלן יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודה ,שלוחיהם ועובדיהם ,ודינם
של אלו יהיה כאילו נעשו ו/או נגרמו ע"י הקבלן.
 .21.5הקבלן יציג בפני מהנדס המועצה והמפקח פרטי כל קבלן משנה אשר יהיה בכוונתו להעסיק בביצוע
העבודות .מהנדס המועצה ו/או המפקח יהיו רשאים לפסול את העסקתו של אותו קבלן מכל סיבה
שהיא ,על פי שיקול דעתם המוחלט .אין באמור בס"ק זה כדי לגרוע מיתר הוראות חוזה זה.
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 .22פגיעה בנוחות הציבור וזכויותיהם של אנשים
 .22.1הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא יפגע שלא לצורך בנוחות הציבור ,ולא יפריע שלא
לצורך בזכות השימוש ,המעבר וההחזקה של כל אדם בכביש ,דרך ,שביל וכיו"ב או בזכות השימוש
וההחזקה ברכוש ציבורי כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את האמור
לעיל.
 .22.2היה ונגרמה הפרעה כלשהי ,בין לצורך ובין שלא לצורך ,הקבלן בלבד יישא בהוצאות תיקון
ההפרעה ,לרבות תשלום פיצויים.
 .23תיקון נזקים
הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם תוך כדי ביצוע העבודות ,בין שהנזק או הקלקול נגרמו
באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות ,יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל
ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בתשתיות
כאמור.
 .24נזק לגוף או לרכוש
 .24.1בנוסף לאמור בכל דין יהיה הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק או אבדן מכל סוג שהוא ,שייגרמו תוך
כדי ביצוע העבודות או בקשר עמן או שייגרמו תוך כדי ביצוע עבודות תיקון ,לגופו או לרכושו של
אדם כלשהו ,והוא ינקוט בכל האמצעים למניעתם.
 .24.2מבלי לגרוע מן האמור לעיל לעניין אחריות הקבלן ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי
המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק
כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות ,לרבות נזק שנגרם לעובד המועצה ,לאדם המספק שירותים,
חומרים או מוצרים ,קבלני משנה ועובדיהם ,ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של
קבלני המשנה.
 .24.3המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים אשר יהיו מושא לתביעה בבית
משפט ו/או בבוררות כנגד הקבלן ו/או המועצה בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר ייושבו תביעות
אלה באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה ו/או עד שתופקד ערבות בנקאית בגובה הסכום
הנתבע ו/או עד קבלת תצהיר בכתב מחברת הביטוח של הקבלן כי האירוע מכוסה על ידה.
 .24.4הקבלן ישפה את המועצה על כל סכום שתחויב לשלם בגין נזק או אבדן להם אחראי הקבלן כולל
הוצאות כלליות שיגרמו למועצה .נדרש המועצה לשלם סכום כלשהו בפסק דין עקב מעשה ו/או
מחדל של הקבלן ו/או של מי מטעמו במסגרת פעולות על פי החוזה או בקשר אליו ,ישפה אותו
הקבלן על כל סכום ששילם ,לרבות בגין ההוצאות המשפטיות שיישא בהן בקשר לדרישה האמורה,
בתוספת הוצאות תקורה בשיעור של  .20%המועצה תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה
הסכומים אשר יהיו מושא לתביעה כנגד הקבלן בגין נזק או אבדן כאמור ,עד אשר תיושבנה
תביעות אלו באופן סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.
 .24.5הקבלן ישפה את המועצה בגין כל נזק שיגרם לה עקב שגיאה מקצועית של הקבלן ו/או הזנחה
במילוי חובתו המקצועית ו/או עקב שימוש בחומרים או אביזרים לקויים .אחריותו של הקבלן
תחול גם לגבי כל מקרה של רשלנות שתתגלה בתאריך מאוחר יותר או שבוצעו ע"י מי מקבלני
המשנה שלו.
 .24.6המועצה תודיע לקבלן על כל דרישה לתשלום שתגיע אליו והקבלן יהא חייב לטפל ,על חשבונו ,בכל
הקש ור בדרישה ובכלל זה בטיפול המשפטי בעניין .אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות המועצה
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להתגונן באמצעות באי כוחה כנגד תביעה או דרישה כאמור והכל בכפוף לדרישות ולתנאים של
חברות הביטוח של הצדדים.
 .25ביטוח על ידי הקבלן
מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו בהתאם לנדרש לעיל אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות
הקבלן לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל ,ומתכונתו/תם התמציתית של אישור/י הביטוח שיוצג/ו
הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הבטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן .הוראות הביטוח המחייבות
הן אלו המופיעות לעיל ובאישורי הביטוח יחד .על הקבלן ללמוד דרישות אלה ובמידת הצורך להיעזר
באנשי ביטוח מטעמו ,על מנת להבין את הדרישות וליישמן בביטוחיו ללא הסתייגויות.
מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או לפי כל דין ,מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא,
לטובתו ולטובת המועצה ,ביחד ולחוד ,ולקיים במשך כל עת לחוזה זה ועד לגמר ההתקשרות ,מושא
חוזה זה ,את הביטוחים המנויים להלן ,אצל חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:
 .25.1מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על-פי החוזה ו/או על-פי דין ,מתחייב הקבלן לערוך ולקיים,
בחברת ביטוח מורשית כדין ,על שמו ועל שם קבלני משנה ,על שם המועצה ועל שם מנהל הפרויקט,
החל מיום מתן האישור לביצוע העבודות ולמשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה הסופית של
העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר (לפי המאוחר) (ולעניין ביטוח חבות מוצר/מקצועית  ,למשך
כל תקופה נוספת בה עשוי להימצא אחראי על פי דין ולכל הפחות  7שנים נוספות לאחר סיום
העבודות לרבות תקופת העבודות והבדק) ,פוליסות ביטוח כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן
הרצ"ב כנספח ג' ומהווה חלק בלתי ניפרד ממנו (להלן" :אישור עריכת ביטוח הקבלן")
 .25.2הקבלן מתחייב להמציא לידי המועצה לא יאוחר מ( 7 -שבעה) ימים מיום החתימה על חוזה זה,
ובכל מקרה טרם כניסתו לאתר העבודה ,אישור ממבטחו על עריכת הביטוחים (נספח ז') כאשר
הוא חתום ע"י המבטח .לדרישת המועצה ,ימסור הקבלן העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות
קבלניות .אי המצאת הפוליסה תהווה הפרה יסודית של ההסכם .
 .25.3לא יאוחר מ 7 -יום לפני מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן ,מתחייב הקבלן להפקיד בידי המועצה,
אישור עריכת ביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת
ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה.
 .25.4כן יערוך הקבלן את הביטוחים הבאים:
 .25.4.1ביטוח חובה כנדרש על-פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב.
 .25.4.2ביטוח מקיף לכל כלי הרכב המשמשים במישרין או בעקיפין בביצוע העבודות על פי ההסכם
ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בערכם המלא ,וכן ביטוח חבות בגין נזק לרכוש צד ג' בגבול
אחריות לכל כלי רכב בנפרד בסכום שלא יפחת מסך  ₪ 500,000למקרה ותקופה .הביטוח
כ אמור יורחב לשפות את המועצה ,בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים
מטעמו.
 .25.4.3ביטוח לציוד המשמש לעבודות ואינו מהווה חלק מעבודות החוזה כנגד סיכוני "אש
מורחב" ,ולעניין ציוד מכני הנדסי ייערך ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" כולל צד ג' (רכוש
וגוף) בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  ₪ 2.000.000בגין כל כלי הנדסי כבד שהינו "כלי
רכב" ,שיורחב לכלול את המועצה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 .25.5מוסכם בזאת ,כי קביעת גבולות האחריות כמפורט באישור עריכת ביטוחי הקבלן הנה בבחינת
דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה או על פי כל
דין .הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי הוא מנוע מלהעלות על טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או
מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף
הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו .
 .25.6ביטוח העבודות הקבלניות וביטוחי הרכוש של הקבלן יכללו סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות
לתחלוף נגד המועצה ו/או מי מטעמה וכן כלפי מפקח ו/או מנהל הפרוייקט ,וכל אדם או גוף
שהמועצה התחייב בכתב לשפותו ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון .
 .25.7למען הסר ספק ,מודגש במפורש כי הקבלן יישא בעצמו בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי
ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסות הביטוח לרבות פוליסת ביטוח העבודות הקבלניות.
סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי המועצה מכל סכום שיגיע לקבלן על פי הסכם זה.
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 .25.8הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי נספח הביטוח כאמור (לרבות
המלצ ות הסקר החיתומי שייערך בקשר עם ביטוח העבודות וכן את תנאי המיגון לעניין כיסוי
פריצה וגניבה) ו כן מתחייב הקבלן להאריך את פוליסות הביטוח שהתחייב לערוך לפי נספח זה,
מדי פעם בפעם לפי הצורך ,כך שתהיינה תקפות במשך כל תקופת ההתקשרות ועד המסירה
הסופית של העבודות ויציאתו של הקבלן מהאתר ו/או עד למועד תשלום חשבון סופי ו/או לתקופה
ארוכה יותר כמפורט בסעיף  8.1לעיל.
 .25.9מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן ,בהמצאתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור
בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או לצמצם את אחריותו של
הקבלן על-פי הסכם זה או על-פי כל דין .בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישורי הביטוח
ו/או בהעתקי ביטוחי הקבלן לבין האמור בהסכם זה ,לדרישת המועצה ,מתחייב הקבלן לגרום
לשינוי הביטוחים האמורים על מנת להתאימם להוראות הסכם זה.
 .25.10ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוח העבודות הקבלניות ו/או היקף ביטוחי
הקבלן ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,יערוך הקבלן את הביטוח הנוסף ו/או המשלים
כאמור ,על חשבונו הוא .בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך יכלל סעיף מפורש בדבר ויתור
על זכותו של המבטח לתחלוף נגד המועצה ו/או מי מטעמה ,וכל אדם או גוף שהמועצה התחייבה
בכתב לשפותו ,למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.
 .25.11הקבלן מתחייב לגרום לכך כי הוראות פרק הביטוח לעיל יובאו לידיעת מנהליו ,עובדיו וקבלני
המשנה שלו .
 .25.12הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני משנה בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה,
יוודא כתנאי לתחילת העסקתם ,כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם .למען הסר
ספק ,האחריות הבלעדית לקיום ו/או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן.
בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים ,על הקבלן לכלול
בהסכמי ההתקשרות עמם הוראות ביטוח "גב אל גב" לדרישות הביטוח על פי סעיף זה ו/או לכלול
את קבלני המשנה בביטוחי הקבלן בהתאמה כאמור.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי הקבלן נושא באחריות כלפי המועצה ביחס לשירותים ו/או
העבודה ,בין אם בוצעו באמצעות הקבלן ובין אם בוצעו באמצעות קבלני משנה מטעם הקבלן,
והקבלן ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את המועצה בגין אובדן ו/או נזק שייגרם בשל
השירותים שבוצעו על-ידי קבלן המשנה ,בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי הקבלן
ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם הקבלן ובין אם לאו.
מוסכם בזאת כי היה ותועלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד הקבלנים ו/או קבלני משנה ו/או
מי מטעמם ,באחריות המבוטח/הקבלן לשפות את המועצה בכל תשלום ו/או הוצאה שיישאו בהם,
לרבות ההוצאות המשפטיות.
 .25.13הקבלן פוטר במפורש את המועצה ואת כל הבאים מטעמה וכן את המפקח/מנהל הפרוייקט וכן
את כל הקבלנים הקשורים בביצוע העבודות באתר( ,ובלבד שבהסכמיהם נכלל פטור מקביל לטובת
הקבלן ) מכל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהוא המובא על ידי הקבלן
ו/או מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב כלים ומנופים) לאתר העבודות ובמסגרת ביצוע העבודות
וכן לנזק אשר הוא זכאי לשיפוי בגינו ע"פ ביטוח רכוש שהינו עורך ,או שהיה זכאי לשיפוי בגינו
אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בביטוח ,ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מי
מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור ,אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון .
 .25.14לא ערך וקיים הקבלן ביטו ח עבודות ו/או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות ביטוח
העבודות הקבלניות ,יחולו ההוראות הבאות:
 .25.14.1המועצה רשאית ,לאחר שנתנה לקבלן התראה של ( 15חמישה עשר) ימים ,להתקשר
בביטוח עבודות קבלניות תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח ,לרבות דמים ,ריבית והפרשי הצמדה,
לפי חוזי הביטוח.
 .25.14.2עשתה המועצה כאמור בסעיף  25.14.1יחולו כל הוצאותיה על הקבלן.
 .25.14.3אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בפרק זה ,או כדי להטיל על
המועצה חבות כשלהי.
 .25.15הקבלן מתחייב כי בכל מקרה בו תופסקנה העבודות על ידו טרם השלמתן מכל סיבה שהיא ,הוא
יגרום אצל מבטחו לאישור המשך עריכת פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות ,בידי המזמין ו/או כל
גוף אחר שהמזמין ו/או נציגות המזמין יורו עליו ,וזאת כתנאי מוקדם לעריכת חשבון סופי לקבלן.
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היה ובמהלך תקופת הביטוח יחולו שינויים בערכו של הפרויקט מכל סיבה שהיא ,על הקבלן חלה
החובה לע דכן את סכום הביטוח בפוליסה מיידית ,ולשלוח למועצה את אישור המבטח על ביצוע
העדכון האמור.
 .25.16לדרישת המועצה ,הקבלן מתחייב לכלול במסגרת בביטוח "עבודות קבלניות" כמבוטח ו/או כמוטב
לתגמולי הביטוח בעלי זכויות אחרים ו/או כל ישות אחרת שהמועצה התחייב להכלילה בשם
המבוטח ,טרם קרות מקרה הביטוח.
 .25.17סעיפי הביטוח הינם מעיקרי ההסכם והפרתם מהווה הפרה של ההסכם.
 .25.18על הקבלן והבאים מטעם הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם מניעת
פגיעה ,אבדן או נזק לגופו או לרכושו של כל אדם או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודות ובמיוחד
לקיים סדר י עבודה לעבודות בחום .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל ,על
הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל
הצווים ,תקנות וכדומה ,שהותקנו לפי החוקים לעיל ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
באופן שכל עובדי הקבלן ושליחי הקבלן יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל
הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 .25.19מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יתקבלו דמי ביטוח בגין קימום כל חלק של הפרויקט וכל מה שעליו,
יהיו דמי הביטוח כאמור מיועדים אך ורק לצורכי קימום ושיקום אותו נזק שבגינו שולמו.
 .25.20הקבלן יהיה אחראי ,בלעדית ,לכל אבדן ,נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותיאור הנמצא בשימושו
בקשר עם ביצוע השירותים ,והוא פוטר את המועצה ,עובדיה ואת מנהליה ו/או מי מטעמה מכל
אחריות לאובדן ו/או נזק לציוד כאמור ,בין אם נערך ביטוח ובין אם לאו.
 .25.21הפרת תנאי ביטוחי המבוטח/הקבלן והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על
ידי המבוטח/הקבלן ו/או מי מטעם המבוטח לא תגרע מזכויות המועצה ו/או מפקח/מנהל
הפרויקט לקבלת פיצוי או שיפוי על פי הביטוחים כאמור.

 .26בטיחות
 .26.1הקבלן מתחייב להנהיג באתר העבודות תנאי בטיחות הנדרשים על-פי כל דין ותנאים לשמירת
שלום העובדים ורווחתם בהתאם להוראות כל דין.
 .26.2הקבלן מצהיר כי מוכרים וידועים לו כל החוקים ,התקנות והדינים החלים על העבודות ובמיוחד,
מבלי גרוע מכלליות האמור ,דיני הבטיחות ,כי בדק את הסיכונים הקיימים באתר העבודות ,כי יש
לו ולעובדיו הניסיון והידע להתמודד עם סיכונים ונושאי בטיחות אלה ,וכי ברשותו כל ציוד
הבטיחות המתאים לביצוע העבודות תוך אבטחה מלאה של בטיחות ובריאות עובדיו ,עובדי
המועצה ועוברי אורח .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מצהיר הקבלן ,כי יש לו ולעובדיו הידע
והניסיון להתמודד עם הסיכונים ונושאי הבטיחות הכרוכים בעבודות מושא חוזה זה והציוד
הנדרש לצורך עבודות אלו.
 .26.3הקבלן מתחייב להפסיק באופן מיידי כל עבודה בה התגלה ליקוי בטיחות ולתקן הליקוי בטרם
תמשך העבודה.
 .26.4מבלי לגרוע מההוראות לעיל ומבלי לגרוע מאחריות הקבלן בנושא הבטיחות ,הקבלן מתחייב בזאת
לקיים במלואן הוראות נספח הבטיחות המצורף להסכם זה כנספח ה'.
 .27אי ביצוע העבודות כסדרן
 .27.1על הפרת הוראותיו של הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א
– .1970
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 .27.2בנוסף ,אם הקבלן לא יבצע את העבודות באופן ו/או בתדירות שנקבעו ,וזאת אף לאחר קבלת
הודעה מן המועצה לבצע את העבודות כנדרש ,ישלם הקבלן למועצה פיצוי מוסכם בסך של 1,000
( ₪אלף שקלים חדשים) בגין כל יום של איחור בביצוע העבודות כנדרש ו/או בהשלמתם ,על פי
קביעת המפקח.
 .27.3הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי שניתן לצפותו מראש בגין אי ביצוע
העבודה כראוי והינו סביר בנסיבות העניין.
 .27.4המועצה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף  28.2מכל סכום שיגיע לקבלן,
בכל זמן שהוא ,לפי החוזה ,לפי חוזה אחר או לפי דין ,וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך
אחרת .תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו
להשלים את העבודה או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין.
 .27.5במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם ,רשאית המועצה ,נוסף על האמור לעיל ובכל הוראה אחרת
בחוזה ,לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפקח בתקופה בה לא בוצעו העבודות
כנדרש .סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא יישא ריבית.
 .27.6שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי החוזה ו/או
על פי כל דין בגין אי ביצוע העבודה כאמור.
 .28קיזוז
המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל סכום או חוב ,המגיע למי מהם
מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שביניהם או על פי כל דין (לרבות החזר הוצאות ,פיצויים,
דמי נזק ותשלומים אחרים) .הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות כל סכום כאמור
בכל דרך אחרת ,לרבות בדרך של חילוט ערבויות.
 .29שלילת זכות עיכבון
מוסכם בזה כי אין ולא תהיה לקבלן זכות חזקה כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או
במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה .כן
מוסכם כי אין ולא תהיה לקבלן זכות עכבון כלשהי בעבודה ו/או בכל חלק הימנה ו/או בציוד ו/או
במתקנים ו/או במערכות הקשורים ו/או הנכללים ו/או המשמשים לביצוע העבודות לפי חוזה זה ,והוא
מוותר בזה במפורש על כל זכות עכבון המוקנית לו עפ"י כל דין ,אם מוקנית לו זכות כזו.
 .30ביצוע על ידי המועצה
 .30.1כל התחייבות ,לרבות נשיאה בהוצאות ,אשר היה על הקבלן לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע
מלבצעה ,לרבות הוראות אשר קיבל מאת המפקח ,או מהנדס המועצה ,או המועצה ואשר נמנע
מלציית להן ,תהיה המועצה רשאית לבצען ,בעצמו או באמצעות כל צד שלישי ,כפי שתמצא לנכון.
 .30.2המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לו בביצוע כל
אותן התחייבויות או הוראות ,בתוספת  20%שייחשבו כהוצאות כלליות וזאת מבלי לגרוע
מהזכויות העומדות למועצה עקב הפרה זו של ההסכם ע"י הקבלן.
 .30.3אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את
הסכומים האמורים מן הקבלן בכל דרך אחרת.
 .31שימוש או אי שימוש בזכויות ,סטיות וארכות
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 .31.1הימנעות המועצה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוים או בכלל אין
בה ולא תפורש בשם אופן כוויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל ,ואין ללמוד מהתנגדות זו
ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה.
 .31.2הסכמה מצד המועצה ו/או מהנדס המועצה ו/או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים
לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 .31.3כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי המועצה או מטעמה לא יפגעו
בזכויותיה של המועצה ולא ישמשו לקבלת צידוק או הגנה בקשר עם הפרה או אי קיום מצד
הקבלן ,ולא ייחשבו כוויתור מצד המועצה על זכות מזכויותיה.
 .32שינוי החוזה
אין לשנות איזו מההוראות של חוזה זה אלא במסמך בכתב ,בחתימת שני הצדדים.
 .33הודעות
הודעות הצדדים יהיו בכתב וימס רו לנמען במסירה אישית ,או שישלחו בדואר רשום לפי הכתובות
שבמבוא להסכם ,שאז תחשב ההודעה כאילו הגיעה ליעדה בתוך  72שעות משעת מסירתה למשלוח או
שתועבר בפקסימיליה ,עם אישור קבלה ואישרור טלפוני על קבלתה ,שאז תחשב כאילו הגיעה ליעדה
ביום העסקים שלאחר מועד ההעברה.
 .34סמכות שיפוט מקומית
הצדדים מסכימים ביניהם כי כל מחלוקת הנוגעת לביצועו של חוזה זה ,פרשנותו וכל ענין הנובע ממנו
תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
ולראיה באו הצדדים על החתום
___________________
המועצה

___________________
הקבלן
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נספח א' – מפרט טכני
לביצוע עבודות תשתית  ,סלילה ופיתוח רחוב ההדרים תל מונד
רשימת מסמכים למכרז מס' 5/2020

מסמך
מסמך א'
מסמך ב'

מסמך שאינו מצורף

מסמך מצורף
הצעת הקבלן

תנאי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן מדף
( 3210נוסח )1996
המפרט הכללי לעבודות הבניין בהוצאת
הוועדה הבינמשרדית המיוחדת בהשתתפות
משרד הביטחון ,משרד השיכון ומע"צ ובפרט
פרקים:
שנה
שם הפרק
פרק

מסמך ג'

עדכון
אחרון
"

00

מוקדמות

01

עבודות עפר

08

חשמל ותאורת רחוב

"

40

פיתוח האתר וסלילה

"

51

סלילת כבישים ורחבות

"

וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך ועפ"י הפניות
שבפרקים דלעיל ,או במפרט המיוחד.
מסמך ג' – 1

תנאים כלליים מיוחדים

מסמך ג' – 2

המפרט המיוחד

מסמך ד'

כתב כמויות ומחירים

מסמך ה'

רשימת התכניות
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רשימת מסמכים והצהרת הקבלן

סימן

מסמך מצורף

א

הצעת הקבלן

ב

החוזה בין המזמין לקבלן ותנאיו

מסמך שאינו מצורף
מצורף במסמכי החוזה המשפטי

מפרט כללי *

ג

00

מוקדמות

01

עבודות עפר

02

עבודות בטון יצוק באתר

05

איטום

06

נגרות ומסגרות

08

חשמל

11

צביעה

19

מסגרות חרש וסיכוך

40

פיתוח האתר וסלילה

51

סלילת כבישים ורחבות

54

כרייה תת-קרקעית

57

קוי מים וביוב

במהדורות
האחרונות

אופני מדידה ותכולת מחירים כלליים
ג'1-

*

מפרט טכני המיוחד

ד

כתב הכמויות

ה

תיק התוכניות ורשימת התוכניות

המפרט הכללי לעבודות בנייה של הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבניה ולמחשובם.
את פרקי המפרט הכללי ניתן לרכוש בהוצאה לאור של משרד הביטחון ברח' הארבעה  24בת"א.

הצהרת הקבלן:
הקבלן מצהיר כי יש ברשותו כל המסמכים ,הוא קראם והבין את תוכנם והוא מתחייב למלא אחר כל הכתוב בהם.
____________
תאריך

______________
שם הקבלן

___________________
חותמת וחתימת הקבלן
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מסמך ג' 1 -

תנאים כלליים מיוחדים
פרק 00
 00.01תיאור העבודה ותנאים מיוחדים
במסגרת העבודה יבוצעו עבודות לצורך הקמת תשתי ות סלילה ופיתוח של רח' ההדרים בתל מונד והקמת רשת תאורה בכניסה
הצפונית ליישוב.
מזמין העבודה רשאי להנחות לבצע את העבודה בשלבים ו/או לבטל חלק מהעבודות .לא תשולם תוספת עבור עבודה בשלבים.
מזמין העבודה רשאי להגדיל או להקטין את ביצוע העבודה עד .50%
לפני תחילת הבי צוע יסופקו לקבלן תכניות רלוונטיות .כמו כן יש להתחשב בכך כי העבודות לא יתבצעו ברצף אלא בהתאם לצרכי
המזמין.
לא תשולם כל תוספת בגין ביצוע העבודה בשלבים.
כמו כן רשאי המזמין להנחות את הקבלן לבצע עבודות מעבר לגבולות העבודה.
מודגש במיוחד כי חברת החשמל ,בזק והוט טרם ביצוע עבודות באתר .ביצוע עבודות הפיתוח במתחם השכונה יהיה במקביל
לעבודות חח"י ,בזק והוט.
יש לשתף פעולה עם קבלני הביצוע מטעם חברות החשמל והתקשורת.
בנוסף ,יש לקחת בחשבון כי העבודות יבוצעו בקרבה לשכונה מאוכלסת ויש להתחשב בשעות העבודה בהתאם לחוק.
במקביל לעב ודות הפיתוח בשכונה עשויות להתבצע עבודות בניה ע"י קבלנים ויזמים שונים .על הקבלן הזוכה לשתף עמם פעולה
ולדאוג למתן דרכי גישה לצרכי בניה.
תמחור עבודות חריגות
במידה ויהיה צורך לתמחר עבודות שאינן קיימות בחוזה הן יתומחרו על פי סדר העדיפויות הבא:
 .1לפי מחירון משהב"ש המעודכן עם הפחתת הנחה חוזית של קבלן הזוכה( ,ללא רווח קבלן ראשי)
 .2לפי מחירון דקל מעודכן עם הפחתת הנחה חוזית ללא רווח קבלן ראשי.
 .3לפי מחירון נת"י כולל הנחה חוזית ללא רווח קבלן ראשי
 .4על בסיס תשומות כולל הצגת כל המסמכים הנדרשים לרבות חשבוניות מס עם רווח של 12%
00.02

כללי  -המפרט המיוחד והמפרט הכללי

מסמך זה הינו תיאור כללי ,מסמך זה חשוב לקרוא כחלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים ,וכהשלמה להוראות הכלולות בהם,
וזאת אלא אם נכתב אחרת במפורש:
א .המפרט הטכני ותנאים כלליים של מ.ע.צ .לעבודות סלילת כבישים( ,להלן מפרט מ.ע.צ.).
ב .המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בנייה (להלן המפרט הכללי הבינמשרדי).
ג .המפרט המיוחד לחוזה זה.
מחובתו של הקבלן להחזיק המסמכים הנ"ל ולהכירם על בוריים.
מסמך זה בא אך ורק להשלים את ההוראות הכלולות במפרטים הנ"ל ואינו גורע מהסעיפים המתאימים במסמכים הנ"ל,
אלא אם הודגש הדבר במיוחד.
עדיפות בין מסמכים
00.03
בכל מקרה של אי התאמה בין המפרטים ו/או התכניות יהיה סדר העדיפויות כדלקמן:
.1

עדיפות לביצוע:
תכניות.
א.
המפרט המיוחד.
ב.
כתב הכמויות.
ג.
חוזה משפטי.
ד.
המפרט הכללי הבינמשרדי.
ה.
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00.04
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

מפרט מע"צ.
ו.
עדיפות אופני מדידה:
.2
כתב כמויות.
א.
המפרט המיוחד.
ב.
המפרט הכללי הבינמשרדי.
ג.
לוח הזמנים לביצוע ,ושילוב "קבלנים אחרים" בעבודה
הזמן המוקצב לביצוע פרויקט הוא  20חודשים קלנדאריים מתאריך שייקבע בצו התחלת העבודה .המזמין רשאי
להאריך את הלו"ז לשנה נוספת לפי שיקול דעתו.
על הקבלן להכין לוח זמנים ממוחשב ומפורט אשר יציג את הקצבי הזמנים הנדרשים להתארגנות בשטח ,תאומים
ועבודות הכנה ,ביצוע העבודות בהתאם לשלבי הביצוע ע"פ סדר עדיפויות שיקבע המפקח
לרבות הקשרים ההדדיים שבין כל הפעילויות הנ"ל ,תוך פרוט כמות הכלים והצוותים הנדרשים כולל להקמת קירות,
הכול במסגרת הזמן הקצוב להשלמת קטע הכביש.
הקבלן מתחייב לאפשר בכל תקופת הפרויקט תנועה סדירה של כלי רכב של קבלנים אחרים ,העובדים באתר
הבניה ותושבי המקום.
עבודת הקבלן מתנהלת בסמוך לשכונת מגורים ,הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות ובכל ההנחיות אשר יידרשו
ע"י המשטרה ,המזמין ואחרים על מנת לאפשר את רווחתם של תושבי השכונה.
הקבלן מודע כי במהלך עבודתו ישתלבו קבלנים אחרים לביצוע עבודות תשתית בכבישים ,וזאת לפני ביצוע שכבת
אספלט.
הקבלנים האחרים שישתלבו בפרויקט יהיו בין היותר:
 )1קבלנים מטעם חב' בזק וכבלים.
 )2חברת חשמל.

קבלני בנין אחרים ( שלא מטעמו של מזמין העבודה ) ,שישתלבו בהקמת הבניינים במתחם עצמו .
ו.
הקבלן יתאם את עבודתו עם "קבלנים האחרים" ,עבודת התיאום תכלול בין היתר :ישיבות בנושא לוחות
ז.
זמנים  ,תאום דרכי גישה לאתר ,הצגת התוכניות בין הצדדים וכד'..
צפויים להתבצע במקביל לעבודות במסגרת המכרז עבודות תשתית ע"י חברת החשמל  ,חברת בזק וחברות
ח.
הכבלים.
אי לכך רואים את מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות ככוללים את כל הכרוך בתאום ושילוב הביצוע עם
ט.
קבלנים נוספים ,וכי לא תשולם כל תוספת בגין קבלן ראשי ו/או כל תוספת אחרת.
י .כניסות לאתר הבנייה הנם כניסות משותפת לקבלנים השונים  .כל העבודות נשוא מכרז זה יבוצעו בצמוד
למתחמי מגורים מאוכלסים  ,אי לכך ייתכן והקבלן יידרש ע"י היועצים ו/או גורמי הרשות הרלוונטיים לנקוט
באמצעי בטיחות מיוחדים וכן באמצעים למניעת מטרדים שונים ,במקרה זה רואים את המחירים הנקובים בכתב
הכמויות ככוללים את כל העלויות הכרוכות בנקיטת אמצעי הבטיחות .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן לשינוי
מחיר יחידה ו/או דרישה לתוספת כל שהיא.
יא  .לא תשול ם כל תוספת מחיר בגין מגבלות האתר הנובעות בין היתר מעבודה בשטחים מוגבלים המחייבים עבודת
ידיים ,או שימוש בציוד מיוחד ו/או ממגבלות שינוע ואחסון כפי שצוינו במפרט זה ,וכי הקבלן לקח את
מגבלות ביצוע אלו ו/או מגבלות אחרות אשר לא פורטו במסמך זה בתוך מחירי יחידה המופיעים בהצעתו.
התאמת התכניות ,המפרטים וכתב הכמויות:
00.05
על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי ההצעה את כל המידות ,הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם .בכל
מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות ,בנתונים ,במפרט הטכני בכתב הכמויות ובאתר עליו להודיע על כך למפקח
ולבקש הוראות בכתב.
 00.06שינויים וכמויות:
 .1במידה ויחולו הקבלן יהיה רשאי לדרוש בכתב עדכון לוח הזמנים והדבר טעון אישור המפקח בכתב.
 .2התכניות המצורפות להצעה "אינן סופיות" וברמה "מיכרז" בלבד  .המזמין שומר לעצמו את הזכות להחליט על
שינויים בתכניות "הביצוע ,מבלי שהדבר יהווה עילה מצד הקבלן לתביעה לשינויים במחירי היחידה או בלוח הזמנים.
 00.07תיאום עבודת הקבלן עם הגורמים השונים (קבלנים אחרים ,רשויות ,תושבים וכד'):
 .1על הקבלן להביא בחשבון שהוא עובד סמוך לשכונת מגורים וכל הגישה לשטח וממנו תהיה אסורה מרחובות השכונה.
על הקבלן להיות מתואם עם המזמין ו/או עם כל גורם אחר בעל עניין.
 .2באתר העבודה יעבדו קבלנים אחרים עוסקים בהקמת פרויקט מגורים .הקבלן נדרש לאפשר את כניסתם לאתר
העבודה ,כולל תיאום דרכי גישה זמניות למתחם ,על מנת לאפשר את עבודתם השוטפת ללא הפרעות.
 .3השגת כל האישורים הדר ושים מהרשויות המוסמכות לרבות משרד העבודה ,משטרת ישראל ,רשות מקומית ,חברת
החשמל ,תאגיד מים ,משרד התקשורת ,רשות העתיקות או כל רשות אחרת ,מוטלת על הקבלן באופן בלעדי .עיכוב או
הוצאות עקב האמור לעיל לא ישמשו כעילה לתביעות נוספות או להארכת משך הביצוע ,אלא באישור הממונה.
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.4

.5
.6
.7

במקרה ולדעת הקבלן דרכי הגישה הקיימות אינן מספיקות ,או אינן מתאימות לביצוע העבודה ,יתקין הקבלן דרכים
בהתאם לצורך ,לשם הכנסה או הוצאת מכונות ו/או ציוד לפי הפרטים והתוואי שיאושרו ע"י הממונה והרשויות .כל
ההוצאות הקשורות בהכנת דרכי גישה וסידורים דומים אחרים ,יחולו על הקבלן ולא תשולם לו כל תמורה עבור
ההכנות הנ"ל.
הקבלן נדרש במסגרת עבודתו בקרבת כבישים ציבוריים ,להכין ולתאם מול משטרת ישראל הסדרי תנועה וכל זאת אל
חשבונו.
הקבלן נדרש לתאם באופן שוטף מול נציגי מועצת תל מונד אישורי חפירה ושפיכה הנדרשים על ידי הרשויות וכל זה
על חשבונו.
קבלן נדרש לפי דרישת המפקח או דרישות מצד הרשות המקומית להפעיל על חשבונו פעמיים בשבוע לפחות את
מטאטא כביש או כלי מכני אחר נדרש לצורך ניקיון כבישים בכניסה ויציאה מהאתר –ללא תשלום נוסף עבור פעולה
הזו.

עבודה ,ציוד וחומרים
00.08
כל הציוד אשר בדעת הקבלן להשתמש בו לביצוע העבודות טעון אישור המפקח לפני התחלת הביצוע (אלא אם
א.
כן ויתר המפקח על בדיקתו ואישורו של אותו ציוד כולו או בחלקו).
הציוד אשר לא יאושר על ידי המפקח ,יסולק מן המקום על ידי הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר
יאושר על ידי המפקח.
על הקבלן לדאוג כי במקום העבודה יימצא ציוד תקין בכל הסוגים.
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון ,בכפיפות לדרישות התקנים לשביעות רצונו של
ב.
המפקח.
עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות ,תקנות וכד' של רשות מוסמכת ,תבוצענה בהתאם לאותן דרישות ,תקנות
וכד' .המפקח רשאי לדרוש שקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לדרישות ,תקנות וכו' של אותה
רשות ,והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה ,באם יידרש.
עם התחלת העבודה ,ולא יאוחר מאשר  21יום לפני השימוש בחומר מסוים ,על הקבלן לקבל מאת המפקח אישור
ג.
על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם החומרים לצרכי בדיקה.
בניית דוגמאות של קירות ,ריצוף וכדומה תעשה על חשבונו של הקבלן.
כל החומרים אשר ישתמש בהם הקבלן לביצוע העבודה יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו בכל מקרה ובכל
הבחינות לדרישות התקנים הישראלים העדכניים( .או לתקנים זרים בהעדר ת"י).
החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיה יקבעו את מידת התאמתם לשימוש בביצוע
חוזה זה .כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת וממקור החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו
המיידי של החומר הפסול מהמקום ,על חשבון הקבלן.
הפסקת העבודה תמשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח ,כל
הבדיקות תבוצענה ,בהתאם לאמור בסעיף בחוזה הקבלנים ,במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות
הבדיקות הנ"ל תחייבנה את שני הצדדים.
קבלת השטח על ידי הקבלן:
00.09
הגשת ההצעה ע"י הקבלן מהווה אישור שפרטי העבודה ברורים לו וכי הוא מכיר את כל פרטי השטח ואת הנסיבות
המיוחדות החלות על אותו השטח.
מתקנים תת-קרקעיים:
00.10
בשטח העבודה קיימים מתקנים תת-קרקעיים ,לרבות כבלים ,צינורות ,מערכות שירותים ומתקנים נוספים .על הקבלן
לשמור על שלמות המתקנים התת קרקעיים ועליו לבדוק מראש ולוודא את מקומם של כל המתקנים התת קרקעיים
הנמצאים בתחום עבודתו.
סט התכניות המתייחסות למיקום של המתקנים הנ"ל הוא לאינפורמציה כללית בלבד ,אינפורמציה זו אינה מלאה
ואינה מדויקת.
כל ההוצאות בגין חפירות לגילוי הצינורות ,הכבלים והשוחות למיניהן ,והמתקנים התת קרקעיים האחרים .השימוש
במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים ,אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת
הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד של
מהנדס הרשת בחב' "בזק" ,החשמל ותאגיד מים מעיינות השרון  ,כל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על
הקבלן.
עבודה בקרבת מתקני חשמל/תאורה ובזק תבוצע באישור מוקדם ובפקוח חברת חשמל או בזק וכל האישורים
והתשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
עבודות בקרבת קווי ביוב או מים יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד מטעם תאגיד המים מעיינות השרון .כל
התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן ביצוע עבודות בקרבת המערכת הנ"ל ,הם באחריותו ועל
חשבונו של הקבלן.
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החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת מיקום המתקנים הנ"ל או אי הכרת התנאים הנ"ל.
רואים את הקבלן שלקח בחשבון בהצעתו את כל העבודות הקשורות במתקנים .שירותים וחומרים הנמצאים בשטח
לרבות עבודות ידיים או עבודות נוספות אחרות .לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ביצוע עבודות אלה.
מהנדס באתר
00.11
הקבלן מתחייב להציב מהנדס מטעמו אשר יקרא להלן "מהנדס האתר" .מהנדס האתר יהיה מהנדס רשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצועי של ( 7שבע) שנים לפחות ובעל ניסיון מספיק ,לדעת המנהל בביצוע עבודות
מהסוג הנד רש בחוזה זה .מהנדס האתר יהיה מוסמך ,לחתום בשם הקבלן ,ולייצג אותו כלפי החברה לכל דבר ועניין
ולקבל הוראות מחב' הפיקוח בשטח .מהנדס זה יהיה המהנדס האחראי על הביצוע בפני הרשויות השונות.
על מהנדס האתר להיות נוכח באתר בכל שעות העבודה כדי שיהיה גם כתובת להוראת הנחיות וכדומה .נוכחותו של
מהנדס האתר תהיה עד למסירה סופית של השטח למזמין (כלומר ,עד גמר חשבון סופי ,ושחרורו בכתובים ע"י המפקח).
צוות טכני לניהול פרויקט
00.12
על הקבלן למסור מסמך ובו מינוי המהנדס בכתב .בנוסף על מהנדס האתר יהיה מוכן הקבלן לספק צוות טכני ניהולי (לפי
דרישה) שיכלול :מנהל עבודה מוסמך ע"י משרד העבודה וממונה בטיחות (במהלך כל תקופת העבודה ועד למסירה סופית
למזמין) ,מודד מוסמך ,עוזרים למנהל העבודה וכד' .הצוות יהיה חייב את אישורו של המפקח ויהיה נוכח בכל שעות
העבודה באתר ,ויעבוד בתאום עם המפקח .לפני התחלת העבודה יודיע הקבלן למשרד העבודה על ממונה הבטיחות באתר.
אחריות הקבלן
00.13
רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה ,המכיר את התכניות ,המפרטים ,רשימת הכמויות ,סוגי החומרים וכל
יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו ,הבקיא בהם ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה .רואים את הקבלן
כאחראי לפעולה התקינה ושלימות העבודה המבוצעת על ידו .ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט
בתכניות ,אי התאמה במידות וכו' ,אשר עלולים לגרום לכך שהעבודה לא תבוצע כראוי ו/או שהמתקנים המבוצעים על
ידו לא יפעלו כראוי .לא עשה כן ,רואים אותו כאחראי בלעדי ,ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת הנובעת מכך.
כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה,
תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
המ זמין שומר לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן .את
הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסוך או חלקו בהסכמת שני הצדדים או בכפוף לבוררות מוסכמת.
קבלני משנה
00.14
על הקבלן לקבל אישור מראש מהמפקח עבור כל קבלן משנה שברצונו להעסיק בביצוע העבודות .קבלני המשנה יהיו
מאושרים ומתאימים לחוק רישום קבלנים .גם לאחר אישור קבלני המשנה ע"י המפקח רשאי המפקח לדרוש הרחקתו
משטח העבודה של כל קבלן או כל פועל של הקבלן ,אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו ,ועל הקבלן להחליפו
באתר לצורך ביצוע העבודה .ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
תאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות:
00.15
מובא בזה לתשומת לב הקבלן כי במהלך עבודתו ייתכן ופועלים בשטח גורמים נוספים לרבות:
גופים קיימים ואזרחים הממשיכים בחיי השגרה הרגילים.
.1
תנועת הרכב הקבועה והרגילה.
.2
עבודות קבלנים אחרים (המבצעים עבודות בנייה בתחום המתחם).
.3
הקבלן מצהיר כי בדק היטב תוך עיון והסתכלות את תנאי השטח לצורך תיאום מועדי עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים
במסגרת הצעה/חוזה זה.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות ,כולל השגת כל האישורים
הדרושים על פי החוק ,סלילת דרכים עוקפות על חשבונו וכו'.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום מועד העבודה לפי לוח הזמנים של הפרויקט כולו ובתאום עם הקבלנים
האחרים העובדים באתר ובהתחשב עם צרכיהם.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים באתר במשך כל
העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן ,מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כדי להפריע לתנועתם
החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא ,לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים ,היה ויעשה כך ישא בכל עלות שתגרם
עקב כך ,לרבות עלות סילוק ההפרעה ו/או הסרת החסימה ו/או תיקון הפגיעה.
הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י התקנת שלטים דגלים ,פנסים ,הצבת עובדים ,בניית גדרות ,מעקות וכו' לפי הצורך,
ויבנה מעקפים לצורך הטיית תנועה.
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באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר .הנ"ל באחריות
הקבלן ובאישורו של המפקח.
על הקבלן מוטלת גם האחריות לקבלת אישורים כחוק לשינוי הסדרי התנועה מהגורמים ,כגון :משרד התחבורה,
המשטרה ,מועצה וכו'.
כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן
בנפרד .כמו כן לא יוכרו כל תביעות הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת הפרעות.
תנועה ועבודה על פני כבישים ,רצפות ומשטחים קיימים
00.16
כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד והן לכל מטרה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים .יש
לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה .כל נזק אשר ייגרם לכבישים
ו/או למרצפות ומשטחים הקיימים יתוקן ע"י הקבלן על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.
 00.17בטיחות וגהות
כללי
א.
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים ועל חשבונו כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העובדים כנדרש על פי כל דין,
ובכפוף להוראות הרשויות השונות בתחום הבטיחות והגהות ועל פי הוראות המפקח .המפקח רשאי להפסיק את
עבודתו של הקבלן במקרה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים ו/או לא מתאימים לדרישות המפקח ו/או
הרשויות השונות.
הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה או לעבודה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו
ו\או לסיבה הסמוכה ומתחייב לשאת באחריות לנזקים אלה .על הקבלן להביא בחשבון את הצורך בגידור מסביב
בגדרות זמניים ,אלמנטי "ניו ג'רסי" ,מחסומים ,מעקות מרמת  2 Tכדוגמת "מיניגארד" וכו' .כדרוש על פי דין
ועל ידי גורמי הבטיחות המוסמכים (פיקוח ,מועצה ,משרד העבודה ,משרד התחבורה ,משטרת ישראל וכד') .כמו
כן ,יהיה עליו להציב שמירה  24שעות ביממה במשך כל תקופת הביצוע ,כדי לשמור על אמצעי הבטיחות למנוע
מעבר של כלי רכב לשכונות הקיימות ולהבטיח תיקונם מיד עם גילוי תקלה.
פעולות על פי סעיף זה וסידור דרכי גישה זמניות ובטוחות להולכי רגל לא יזכו את הקבלן בתשלום נוסף אלא
רואים אותם ככלולים במחירי העבודה השונים של העבודה.
במקרה שהקבלן לא יספק את אמצעי הבטיחות (כגון :מחסומים ,תמרורים  ,סרטים אדומים וכו') על פי דרישות
הפיקוח ,יספק המזמין בעצמו אמצעי בטיחות ויחייב את הקבלן במחירם ,אולם הדבר לא ישחרר את הקבלן
מאחריותו כלפי כל גורם שהוא במסגרת עבודה זו.
מודגש כי הקבלן ידאג לסיורים קבועים של ממונה בטיחות מטעמו פעם בשבועיים ומתן הנחיות בנושא בטיחות
כולל העברת העתק ההנחיות למזמין.
ב.

ג.

שילוט ותמרור
להבטחת בטיחות מרבית של כלי הרכב ועובדי הדרך שבתחום העבודה על הקבלן להציב על חשבונו שילוט ,סימון
ותמרור מתאימים מחומר מחזיר אור במצב תחזוקה טוב.
סוג השלטים והתמרורים ,מספרם ומיקומם באתר העבודה ייעשה כמפורט בחוברת "הנחיות להגנת עוברי דרך
באתרי עבודה עירונית ,הצבת תמרורים ,אמצעי איתות ואמצעי הפרדה בטיחותיים" בהוצאת משרד התחבורה
 ,1993ו/או בכל הנחייה אחרת שתינתן לקבלן ע"י המזמין.
על הקבלן לרכוש את השלטים והתמרורים ,כולל העמודים ,על חשבונו לפני תחילת העבודה.
על הקבלן להציב את התמרורים על מתקנים ניידים או עמודים בקוטר " 4שיירכשו על חשבונו לשם הצבת
השילוט.
אס פקת והצבת הסימון ,השילוט והתמרור הזמני כמפורט לעיל יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו לפני תחילת העבודה
וכתנאי להתחלת עבודתו באתר .הספקת והצבת הסימון ,השילוט והתמרור הזמני כמפורט לעיל לא תזכה את
הקבלן בתוספת זמן והעבודה תבוצע בהתאם לתכניות "שלבי הביצוע".
ביצוע השילוט והתמרור כנ"ל אין בהם כדי לשחרר הקבלן מאחריות כל שהיא.
בנוסף מצ"ב תוכנית להסדרי תנועה המצורפת להצעה הזה.
עבודה בביבים /שוחות בקרה
במקרה של עבודה ,תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים ,מבלי לפגוע בהוראות כל דין ,על
הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או השוחות להמצאות גזים מרעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה
אשר יכללו בין היתר את אלו:
לפני כניסה לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש כמות מספקת של חמצן .אם
.1
יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי
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.3
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.5
.6

ד.

בעזרת מאווררים מכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת
תותר הכניסה לתא הבקרה ,רק לנושאי מסכות גז.
מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם איורור הקו ,למשך  24שעות לפחות לפי הכללים הבאים:
 לעבודה בתא בקרה קיים -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים
הסמוכים .סה"כ שלושה מכסים.
 לחבור אל ביב קיים -המכסים משני צידי נקודת החיבור.
לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה ,המוכן ומיומן
להגיש עזרה במקרה הצורך.
הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות,
ויחגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל ,אשר קצהו החופשי יעוגן כראוי מחץ לשוחה .
הנכנס לשוחת הבקרה שעומקה מעל  3.0מטר ישא מסכת גז מתאימה.
העובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות
הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

חיבורי חשמל ותאורה
כל עבודות החשמל והתאורה הקשורות לרשת חברת החשמל המחוברת למתח .תבוצענה בתאום ובאישור נציגי
חברת חשמל .יחד עם זאת ,על הקבלן לנקוט בכל האמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הרשת בזמן
ביצוע עבודות יו ,ועליו להקפיד על קיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכך .על הקבלן יהיה לתאם עם חברת
החשמל מועדים להפסקת המתח.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת הקבלן לשמירה על בטיחות בכל תחומי עבודתו ,גם אם לא בוטאו במפורש
ה.
בסעיף זה.
הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם ,עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש.
עבודה זהירה בקרבת כבישים ציבוריים:
ו.
עבודות החפירה מבוצעות בקרבת כבישים ציבוריים ,על הקבלן במהלך עבודות החפירה לנקוט בכל אמצעי
.1
הזהירות הנדרשים לרבות פיזור אלמנטי "ניו ג'רסי" מבטון ,כולל ביצוע מערכת קונסטרוקציה מפלדה
שתישא גדר רשת ביטחון בגובה נוסף של  2מ' מעל פני אלמנטי הבטון .כחוצץ בין עבודות החפירה לבין
הכבישים הציבוריים(למניעת הדרדרות אבנים) לבין הכביש הפעיל .האחריות להשגת האישורים הנדרשים
מהרשויות המתאימות לביצוע ההגנות הנדרשות חלה על הקבלן.
במהלך העבודה בקרבת הכביש הציבורי ימונה מנהל עבודה צמוד מטעם הקבלן שיפקח על עבודות אלו.
.2
כל העבודות המפורטות לעיל הכוללות מנהל עבודה ,הצבת אלמנטי "ניו ג'רסי"" ,מיניגארד" ,הזמנת שיטור
.3
וכד' יהיו על חשבון הקבלן.
מעקות בטיחות להולכי רגל:
ז.
מעקות בטיחות להולכי רגל יורכבו מעמודי גדר וצינורות ברזל מגולבן " 3ובעובי דופן  2.20מ"מ ובאורד של  1.50מ'.
הקצה העליון של המועד יהיה מכוסה ע"י כיפת פלדה מולחמת ומלוטשת .הצינורות האופקיים יהיו מברזל מגולבן
בקוטר של  1.25אינטש ובעובי דופן של  2.90מ"מ .אורכם  1.50מ' ,ובכל שדה יהיו  2צינורות אופקיים כאלה אשר
יהיו מובטחים ע"י ווי ברזל לעיגונם .כל המעקה יהיה בהתאם לסטנדרטים המקובלים במיוחד לפי הוראות התמרור
מס' ו -8של משרד התחבורה .המעקה ייצבע בשתי שכבות בגוונים שייקבעו על ידי העיריה ושטיבם יעמוד בפני תנאי
אקלים ושחיקה .עמודי מעקה בטיחות יעוגנו בתוך יסוד שגודלו יהיה  30X30X30ס"מ והתקנתם תהיה בהתאם
לתנאים האמורים להתקנת עמודי תמרורים.
הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים:
00.18
הקבלן ינקוט על חשבונו ,בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודה (במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתה הסופית),
מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה ,שיטפונות ,רוח ,שמש ,וכו' ובמיוחד ינקוט הקבלן ,על חשבונו ,לפי דרישת המפקח
ולשביעות רצונו ,בכל האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר ,כולל חפירת תעלות
זמניות להרחקת המים ,החזקתם במצב תקי ן במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.
כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא יזכו את הקבלן בתשלום מיוחד אלא רואים אותם ככלולים במחירי העבודה.
כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל ,הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן ,יתוקן ע"י הקבלן
בלי דיחוי ,על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח.
סמכויות המפקח
00.19
האמור להלן בא להוסיף ,אך לא לגרוע או להחליף ,את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה.
א.
המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות ,המפרט המיוחד וכתב הכמויות וכל אי-
ב.
התאמה ביניהם ו/או אי-בהירות תוכרע לפי מיטב הבנתו .בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדי בשטח בנושא
זה.
המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכות החומרים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.
ג.
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ד.
ה.

ו.

ז.

ח.
ט.

י.

הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את העבודה ,כולה או חלקה לקבלני משנה שלו.
אין באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה.
המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים ,עם הפסקות ביניהם ,ללא תוספת מחיר לקבלן.
המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבו דה או חלק ממנה על פני עבודות
אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או
אם לדעתו דרושות הוראות מיוחדות ,לפי מיטב כללי המקצוע ,כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו .מילוי
הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כולה ולנזק כלשהו ,הכל לפי תנאי החוזה.
המפקח ימסור לקבלן ,טרם תחילת העבודה שלושה העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני.
לצר כי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו .העבודה שתבוצע שלא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק
והאחריות יחולו על הקבלן.
המפקח יהיה ראשי להפסיק את העבודה בכללה או חלק ממנה או עבודה במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו אין
העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,למפרט הטכני או להוראותיו.
עבודה לא תכוסה ללא אישור המפקח מראש ובכתב כי ניתן לכסותה( .להלן אישור המפקח) .עבודה שתכוסה
לפני קבלת אישור המפקח ,רשאי המפקח להורות על הסרת הכיסוי או הסרת העבודה כולה/חלקה על חשבון
הקבלן והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראותיו.
המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי ופרוק של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו,
והקבלן יהיה חייב לבצע על חשבונו את הוראות המפקח תוך התקופה שתיקבע לקבלן ע"י המפקח.

המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה במבנה .כמו כן ,יהיה רשאי
יא.
לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר ,נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראלים .הקבלן לא ישתמש בחומר
שנמסר לבדיקה בלי אישור המפקח.
מובא בזאת לידיעת הקבלן ,שבעת ביצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל ,חב' "בזק"
יב.
והמועצה .אולם בשום מקרה אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן ,אלא רק באם נוספו הוראות המפקח מטעם
החברה המחייבות את הקבלן.
תכניות
00.20
לקבלן ימסרו שלושה עותקים של תכניות לביצוע .התכניות המצורפות בזה הן תכניות להצעה ומסומנות בחותמת
"להצעה בלבד" .לפני הביצוע ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויי להיות שינויים והשלמות
ביחס לתכניות להצעה מסיבות כלשהן.
המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע או להוסיף תכניות מאלה אשר הוצגו בהצעה.
תכניות "לאחר ביצוע" ()AS MADE
00.21
על הקבלן להכין על גבי העתקות אור ודיסקטים ע"פ המפרט החדש ,תכניות "לאחר ביצוע"
( .) AS MADEהתכניות והדיסקטים יוכנו ע"י הקבלן לאחר סיום העבודה ויסופקו חתומים למפקח ולמתכנן לפני מסירת
העבודה .התכניות והדיסקטים יראו את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר
גובה מתוכנן וכן במקומות נוספים כפי שידרשו המפקח והמתכנן.
כמו כן ,יכללו התכניות והדיסקטים את מפלסי הכביש והמדרכות הסופיים ,גבהי תחתית ,ראשי קירות תומכים ,שיפועי
המדרונות ומיקומם הסופי של כל המבנים והמערכות ,הצינורות ,תאיי תשתיות שהונחו לאורך הכבישים והשצ"פ ,גובה
של תחתית וראש לכל השוחות (ביוב ,ניקוז ,תאורה) וכו' הכול לשביעות רצון המפקח והמתכנן.
תכניות ודיסקטים אלה תהיינה חתומות ומאושרות על-ידי מודד מוסמך .כל העבודה בסעיף זה -המדידה ,הכנת התכניות
הדיסקטים העתקות אור וכו' ,יהיו על חשבון הקבלן והקבלן לא יזוכה עבורן בתשלום נפרד הגשת תכניות הAS -
 MADEהינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח והמתכנן.
תכניות  AS MADEיימסרו גם בקובץ ממוחשב ע"ג דיסקט בשכבות עונות על דרישות של  . G.I.Sשל המזמין.
רישיונות ואישורים
00.22
לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן על חשבונו לפי הצורך למזמין ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים לביצוע
העבודה לפי התכניות .בכל הכרוך בביצוע העבודה ,ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין ,בדבר מתן הודעות ,קבלת רישיונות
והיתרים ,תשלום מיסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא ,לרבות אגרת שפיכה.
למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור אגרת שפיכת העפר תחול על הקבלן והוא לא יהיה זכאי להחזר כלשהו.
לוח זמנים
00.23
הקבלן יגיש למפקח תוך  14ימים מתן צו התחלת העבודה לוח זמנים ממוחשב מחייב לביצוע העבודה .לוח הזמנים יאפשר
מעקב אחר שלבי הביצוע ,והוא יקיף את כל התהליכים והשלבים של הביצוע ,כולל הספקת חומרים ,ניצול ציוד מכל סוג
שהוא ,שילוב העבודות והשלבים השונים של הביצוע ושל הקבלנים המשניים ושילוב העבודות עם קבלנים אחרים
בהתאמה ללוח הזמנים המחייב .לוח הזמנים יהיה ויוגש ממוחשב בתוכנת  MS PROJECTכל ההוצאות הכרוכות
בהכנת לוח הזמנים ,המעקב ,העדכון וכו' יחולו על הקבלן ולא ישולם עבורם בנפרד .לוח זמנים זה יעודכן אחת לחודש
ע"י הקבלן כתנאי לתשלום החשבון החודשי.
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סגר בשטחים אינו מהווה עילה לפיגור בלוח זמנים ולא יוכר כ"כוח עליון".
סדרי עדיפויות
00.24
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי סוגי העבודות ,הקטעים בהם יבוצעו וכו'.
כפי שמפורט בסעיף 00.01
כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל שהיא.
אישור שלבי העבודה
00.25
כל שלב משלבי העבודה העלול תוך תהליך הביצוע להיות מכוסה וסמוי מן העין .טעון אישורו של המפקח לפני שיכוסה
ע"י אחד השלבים הבאים אחריו .אישור כזה לכשיינתן לגבי שלב כלשהו ,לא יהיה בו כדי לגרוע מאומה מאחריותו
המלאה והבלעדית של הקבלן בהתאם לחוזה לשלב שאושר ו/או לעבודה במצבה הסופי ,המשולם ו/או לכל חלק ממנה.
מדידות
00.26
כל הנתונים המופיעים בתכניות המצורפות להצעה זה ישמשו כבסיס למדידת הכמויות ,אלא אם כן ערער הקבלן
א.
על הנתונים תוך  14יום מצו התחלת העבודה.
לקבלן תימסר מדיה מגנטית עם כל התכנון ו B.M. -לקשירת הרומים ,הקבלן חייב להעסיק על חשבונו במשך כל
הפרויקט צוות מדידה ברשות מודד מוסמך עם כל הציוד הנדרש וצריך להיות בעל יכולת לקבלת קבצים בתוכנת
אוטוקד פורמט  DWGלצורך הכנת הסימונים של כל מרכיבי התכנון .לא תמסרנה תכניות ידניות ו/או רשימות
קאורדינטות וכו'.
גבולות המגרשים והכ בישים יסומנו ע"י מודד מוסמך מטעם המזמין ,ויימסרו לקבלן המבצע בשטח ,בטרם
התחלת העבודות (הקבלן יהיה אחראי לשלמות הסימונים).
על הקבלן לסמן ו/או לחדש את צירי הכבישים והמגרשים במידת הצורך .כמו כן יסמן בשטח את גבולותיהם .כל
ב.
זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון
המפקח.
הקבלן אחראי לשלמות הסימונים בנקודות הנ"ל ויחדש את כל הנקודות שסימן בשטח יחדשו במקרה של נזק או
ג.
אובדן וישמור על שלמותן ,עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.
אחריותו של הקבלן לגבי סימון ומיקום הנקודות היא מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה ,סטייה או אי התאמה ,אשר
ד.
נובעת מתוך סימון שגוי או פגום ללא תשלום נוסף ,ולשביעות רצונו של המפקח.
אם כתוצאה משגיאה ,סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית ,יתקן אותן הקבלן לפי
דרישת המפקח ולשביעות רצונו.
על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוואים ,כדי לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר
ה.
שיחזור ,חידוש ו/או שינוי בסימון (להלן קו האבטחה) .קו האבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו ,במרחק שיקבע
על ידי המפקח.
לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו האבטחה ,הן מבחינת מרחקים מספור היתדות.
ו.
הקבלן יהיה רשאי להציע למפקח שיטה שונה לביקורת צירים ,שונה מהאמור לעיל (המשכת הציר אל מעבר
לתוואי וכיו"ב) .בכל מקרה ,אופן שיטת הביקורת לצירים יהיה טעון אישור המפקח.
את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת חקיקים בסלע או ביתדות ברזל זווית אשר מידותיהן לא תהיינה קטנות מ-
ז.
 40 X 40 X 4ובאורך  90ס"מ .היתדות יוכנסו לקרקע לעומק של כ 70 -ס"מ .כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי
נמחק ובצורה ברורה.
בגמר קטעים חלקיים לעבודות החפירה ,עם הגעה למפלסים מתוכננים ,יבוצעו מדידות טופוגרפיות (של החפירה)
ח.
ו חישובי כמויות לצורך התחשבנות .חישובי הכמויות יוגשו ע"י המודד מטעם הקבלן ויכללו חישובי כמויות
מפורטים לפרק עבודות העפר (חפירה/מילוי) .היזם יבדוק את החישובים וייזמן מדידה נגדית במידת הצורך.
בגמר העבודה יבוצעו מדידות  AS-MADEע"י הקבלן ועל חשבונו לצורך בדיקת עבודתו .מדידות אלו יוגשו על
ט.
פי מפרט  827שעותק ממנו :חוברת  +דיסקט ,יימסר לקבלן לפני ביצוע המדידות (באחריות הקבלן).
המדידה תהיה חייבת באישור פורמט לאחר בדיקה במשרד מודד מוסמך מטעם המזמין.
במידה ויימצאו ליקויים במדידה ,יתקן הקבלן את המדידה על פי הנחיות מודד המזמין.
(הערה :לצורך בדיקה ,ימסור הקבלן מפת מדידה  +דיסקט אוטוקאד).
על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו וכל עבודות מדידה אחרות ,באמצעות ציוד מתאים
י.
כולל ציוד אלקטרו -אופטי "דיסטומט" המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת
עפ"י תקנות המודדים כל זאת ללא תוספת תשלום.
כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן.
יא.
בכל מקרה של סתירה בין קווי מדידה לגבולות החלקות הפרטיות הרשומות יחייבו גבולות החלקות הפרטיות
יב.
הרשומות.
מסירת העבודה
00.27
העבודה תימסר למפקח בשל מות .מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה ,לרבות תיקונים
במידה וידרשו והכנת תכניות "לאחר ביצוע ".”AS MADE
חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה .למען הסר כל ספק ,מוצהר בזאת ,שמתן
תעודת סיום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י המשרד ,מותנית בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה :מועצה,
חב' "בזק" ,חב' החשמל וכו'.
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עבודות בלילה ובשעות נוספות
00.28
על הקבלן לבצע את העבודה בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה ,גם אם לצורך כך יהיה עליו לעבוד ביותר מאשר
במשמרת אחת של הפועלים ליום או בלילה אך במסגרת ההיתר והוראות הבטיחות .הקבלן לא יקבל עבור שעות אלה
תשלום נוסף כלשהו .אין סעיף זה בא לאשר עבודות בשעות הלילה.
במידה ויהיה צורך בעבודות בלילה באחריותו של הקבלן לקבל את האישורים הדרושים ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות
הדרושים לעבודה בלילה לרבות התאורה ,למעט הוצאות למשטרה שישולמו בנפרד.
00.29
א.
ב.

מבנים ארעים של הקבלן לצורך ביצוע העבודה:
הקבלן לא יקים מבנים כלשהם לשם ביצוע העבודות ללא היתר וללא אישור המפקח .כל מבנה שיוקם על ידו
יהיה זמני בלבד ויפורק ויפונה עם סיום העבודה.
עם גמר העב ודה יפורקו המבנים הנ"ל ויסולקו .והשטח יימסר יחד עם העבודה הגמורה כשהוא מיושר ונקי מכל
מכשול או חפץ .הקמת ופינוי מבנים מהשטח יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

 00.30סילוק עודפי עפר
חומר פסולת וכן כל חומר אחר ,לרבות עודף חפירה/חציבה שיקבע ע"י המפקח יסולק אל מחוץ לשטח האתר ,לאתר
שפיכה מורשה על פי חוק.
השגת ההיתרים וסילוק חומר זה הינו באחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן ,ולא ישולם בנפרד עבור עבודה זו.
הקבלן יאמת לפני ביצוע העבודה את מיקום אתרי השפיכה המאושרים ע"י מועצת תל מונד ונציגי המשרד ודרכי הגישה
אליהם.
על הקבלן לקבל אישור מוקדם מן המועצה והמשרד לפני תחילת העבודה ולפעול על פי תנאי הרישיון.
בטלת ציוד:
00.31
הקבלן יביא לשטח את הציוד הנדרש לפי כמות ,קצב ואופי העבודה הנדרשים בשטח בכל זמן וזמן .לא תשולם לקבלן
כל תוספת שהיא עבור אחזקת כלים בשטח ובטלת ציוד מסיבות כלשהן.
שמירה על הנוף:
00.32
הקבלן יעבוד וינוע אך ורק בתחומי העבודה .לא יפרוץ דרכים זמניות ולא ישפוך עפר או פסולת מחוץ לגבול העבודה.
(גם אם בכוונתו לפנות את החומר).
שילוט לפרויקט
00.33
הקבלן יספק יציב -על חשבונו -באופן קבוע  2שלטי מתכת צבעוני בגודל של כ 3.0 X 4.0-מטר.
על גבי השלט יופיעו:
שם המזמין וה"לוגו" שלו (הדמיה צבעונית של הפרויקט).
מהות הפרויקט והעבודות המבוצעות.
פרטי הקבלן.
פרטי המתכננים.
פרטי הפקוח והניהול.
הגודל הסופי של השלט ,צורתו ,הצבעים ,הכיתוב ומיקומו המדויק יקבעו על ידי המפקח.
לא ישולם בנפרד עבור שלט זה ורואים אותו כנכלל במחירי העבודות.
החזרת השטח למצב הקודם:
00.34
בגמר העבודה ,על הקבלן לנקות היטב את השטח ולהחזירו למצבו הקודם ע"י סילוק על השיירים ויתר החומרים
שהשתמש בהם לעבודתו ,ולטשטש את עקבות עבודתו על פני השטח לשביעות רצונו המלאה של המפקח .לתקן כל הפגמים
שנבעו במהלך עבודות בחלקי מבנה שונים שלידם ביצע את עבדתיו ,ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.
00.35

הסדרי תנועה זמניים ושלבי ביצוע:
א .כל עבודות הקבלן ,פרט לטיפול במיסעה קיימת ,תבוצענה כאשר הציוד המיכני עומד מחוץ לתחומי הכביש אלא
אם כן התירה משטרת ישראל להעמידו על הכביש או שוליו ,ולאחר מילוי כל הדרישות והוראות הרשויות בנדון.
ב .בעת ביצוע העבודות כגון :חפירה למערכות ועבודות כבישים ,תנועת ציוד וכלי עבודה ,יש לתאם עם המפקח ועם
המשטרה ,את הסדרי התנועה הזמניים ,לרבות גידור בטחון ,הסדרת מסלולי הליכה להולכי רגל ,אמצעי הכוונת
תנועה ,תמרורי אזהרה ,פנסים מהבהבים שילוט הכוונה והדרכה וכיו"ב ,ובהתאם לתכניות "הסדרי התנועה
בשלבים" שיצורפו בהמשך.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

י.

יא.
יב.
יג.
יד.

הקבלן יבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבים השונים של הביצוע וכן הסדרי בטיחות ,כגון מעקות בטיחות ,תמרורים
זמניים ,כניסה ויציאה לשטחי ההתארגנות ,בהתאם להנחיות המפקח ומשטרת ישראל.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות
המוסמכות ,ועל ביצוע מדויק של כל הדרישות ,וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות ,או עפ"י תיאום
מוקדם בין הרשויות למפקח.
המפקח רשאי להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית ללא בהתאם לתנאים הבטיחותיים
המתאימים ,כאמור לעיל.
מודגש בזה כי היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש ,הם מחובתו
הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם על כך בנפרד.
לפני התחלת הביצוע העבודה על קבלן להגיש באמצעות יועץ תנועה מוסמך ולאשר אצל כל גורמים הרלוונטיים
תכנית הסדרי תנועה זמנים כולל פתרון כניסה ויציאה מהאתר.
ביצוע הסדרי התנועה הזמנים בכל שלב משלבי העבודה בתחום גבולות העבודה ,עפ"י הנחיות הרשויות ותכניות
הסדרי התנועה המאושרות ע"י כל הגורמים הרלב נטיים ,הכולל הכנת תכנית להסדרי תנועה זמניים ע"י יועץ
תנועה ,שוטרים בשכר בהתאם להנחיות ,מעקות ניו -גרסי פלסטי ,תימרור ושילוט זמניים ,העתקת תחנות
אוטובוס באופן זמני וכו'
מעקות בטיחות-מעקות בטיחות להולכי רגל –יבוצעו כמפורט בסעיף  00.019עבודה על הכבישים והסדרי תנועה
זמניים בזמן הביצוע עבודות הקבלן ,פרט לטיפול במיסעה קיימת ,תבוצענה כאשר הציוד המיכני עומד מחוץ
לתחומי הכביש אלא אם כן התירה משטרת ישראל להעמידו על הכביש או שוליו ,ולאחר מילוי כל הדרישות
והוראות הרשויות בנדון.
בעת ביצוע העבודות כגון :חפירה למערכות ועבודות כבישים ,תנועת ציוד וכלי עבודה ,יש לתאם עם המפקח ועם
המשטרה ,את הסדרי התנועה הזמניים ,לרבות גידור בטחון ,הסדרת מסלולי הליכה להולכי רגל,הצבת "מיניגרד
" אמצעי הכוונת תנועה ,תמר ורי אזהרה ,פנסים מהבהבים שילוט הכוונה והדרכה וכיוב ,ובהתאם לתכניות
"הסדרי התנועה בשלבים" המצורפות לתכניות.
הקבלן יבצע הסדרי תנועה זמניים לשלבים השונים של הביצוע וכן הסדרי בטיחות בגון מעקות בטיחות ,תמרורים
זמניים ,כניסה ויציאה לשטחי ההתארגנות ,בהתאם להנחיות המפקח ומשטרת ישראל.
הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים ,וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל מהרשויות
המוסמכות ,ועל ביצוע מדויק של כל הדרישות ,וזאת בין אם נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות ,או עפ"י תיאום
מוקדם בין הרשויות למפקח.
המפקח רשאי להפסיק את עבודת הקבלן בכל מקרה שלדעתו העבודה נעשית ללא בהתאם לתנאים הבטיחותיים
המתאימים ,כאמור לעיל.
מודגש בזה כי היוזמה והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש ,הם מחובתו
הבלעדית של הקבלן ועל חשבונו ולא ישולם על כך בנפרד מלבד הסעיפים הרלוונטיים בכ"כ.
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מסמך ג' 2 -
מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 .08עבודות תאורה.
מבוא:
מועצה מקומית תל-מונד מתכננת עבודות פיתוח ברחוב ההדרים ובקטע הכניסה לעיר העבודה כוללת:
תאורת הרחוב מתבססת על עמודים דקורטיביים בגובה  6-10מ' ברחוב עם פנסים מדגם  ECONO LEDמתוצרת
אור-עד מהנדסים  ,בעלי הספקים עד .150W
התאורה הדקורטיבית מתבססת על ספוטים מדגם  SMART 4תוצרת  ,GEWISSבעלי הספקים עד 62W
בעמודי התאורה לפי התכנון יוכנו הכנות להתקנת מצלמות הכוללות תאי אביזרים כפולים.
דרישות קבלן מערכות חשמל ותאורה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הקבלן נדרש להיות רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט – ( 1969להלן" :חוק רישום
הקבלנים") ,בענפים הבאים:
בענף  160חשמלאות ותקשורת במבנים סיווג כספי א' ,3-וגם בענף  270קווי חשמל ומערכות תאורת כבישים ורחובות
סיווג כספי א' , 3-הרישום יהיה לשניהם עם כוכבית מלאה לכל סיווג בנפרד.
המציע ביצע עבודות הקמה של מתקני חשמל ב 2-פרויקטים בהיקף מצטבר של לפחות  2,000,000ש"ח (לא כולל מע"מ,
בין השנים  2016ועד למועד הגשת ההצעות.
לצורך סעיף זה "עבודות הקמה של מתקני חשמל" ,משמע ביצוע כל המפורט להלן (מצטבר) )1( :הקמה של תאורת
כבישים ורחובות )2( ,תשתית עבור חח"י
המציע ביצע עבודות הקמה של מתקני חשמל ברשויות מקומיות בהיקף של  100עמודים לפחות בין השנים  2016ועד
למועד הגשת ההצעות.
על קבלן חשמל ותאורה להעביר רשימה של לפחות  5ממליצים איתם עבד בעבר בעבודות דומות.
קבלן חשמל ותאורה יהיה בעל רישיון חשמלאי ראשי לכל הפחות ובעל ניסיון בעבודות תאורה מעל  8שנים.

מפרט טכני מיוחד לעבודות תאורה:
חפירות
הקבלן יסמן את תוואי החפירה ואת המערכות הקיימות בתוואי של החברות השונות ,לאחר מכן יערך סיור בשטח עם
הפיקוח ,החפירה תבוצע באישור המפקח בלבד.
עומק החפירה יהיה לפחות  90ס"מ מפני הקרקע הסופיים ,או השוליים הסופיים ,ולפחות  80ס"מ מפני גובה עבודות
עפר או מצע בזמן החפירה.
רוחב תחתית החפירה יהיה לפחות  60ס"מ.
החפירה תהיה בכל חומר כגון :עפר ,סלע ,מצעים ,אספלט ,בטונים וכד' ,מחיר החפירה כולל את עלות פינוי כל
המכשולים בתוואי החפירה כגון מעקות ריהוט רחוב ,תמרורים וכו'.
במידה וקיים גינון בשטח החפירה ,באחריות הקבלן בתיאום עם גנן העיריה ,לפנות את כל הטפטפות וציוד ההשקיה
למקום מוסדר ללא פגיעה בציוד  ,בגמר העבודות על הקבלן להחזיר את המצב לקדמותו ,כולל צמחיה ,דשא וכל ציוד
הגינון שהיה בשטח לפני תחילת העבודות ,הקבלן יקבל אישור בכתב מהגנן על טיב וגמר העבודה לשביעות רצון הגנן.
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באם ישנם עצים בתוואי החפירה על הקבלן להתרחק לפחות  2מטרים מבסיס העץ ולהימנע מפגיעה בשורשים.
במידה ויידרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים ,ייעשה שינוי העומק באופן הדרגתי איטי וללא כיפופים חדים.
לפני הנחת צנרת בחפירה יש לקבל אישור המפקח (בכתב).
אין לכסות את הצנרת ללא אישור המפקח (בכתב).
הצינור יונח בין שתי שכבות של חול ים נקי בעובי  10ס"מ כל אחת ,לכל רוחב התעלה .עומק כיסוי הצינור יהיה לפחות
 80ס"מ מפני הכביש/קרקע הסופיים.
מחוץ לתחום המסעה והשוליים ,על גבי החול יונח עפר מקומי שיהודק בשכבות עד  20ס"מ עובי לצפיפות של  95%מוד.
א.א.ש.ט.ו לפחות.
בתחום המסעה והשוליים על החול יונחו מצעים ואספלט בטיב ,בעובי ובדרגת הידוק בשכבות בהתאם למבנה הכביש.
עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי ,כולל סילוק עודפים למקום שיורה המפקח באתר או מחוץ
לאתר ,יש להשיב את המצב לקדמותו ,כולל אבני שפה ,דקורציות למיניהם וכל גימור נוסף מעל פני הקרקע.
אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה.
לאורך התעלות יונחו סרטי אזהרה  -לפי דרישות חוק החשמל בגובה של  50ס"מ מעל הצינורות .סרט האזהרה יהיה
סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ 16-ס"מ ועליו כתוב ב 3-שפות "זהירות כבל חשמל" ,לפי דרישות התקן.
באזורים שבהם קיימים שולי אספלט ,יפרק הקבלן את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה ע"י חיתוך.
על הקבלן ל קבל אישור חפירה בכל תוואי חפירה מכל הרשויות המתאימות ולהזמין פיקוח לחפירה באזורי צנרת קיימת
(חשמל ,תאורה ,טלפון ,מים ,ביוב וכו') .כנדרש ע"י הרשויות השונות ,רואים בקבלן אחראי בלעדי לקבלת אישורים
ועבודה בהתאם לאישורים.
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לתמיכת החפירה ולאבטחת אתר העבודה.
הנחת צנרת
סוג הצינורות יהיה לפי המפורט בתוכנית ובכתב הכמויות.
הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה למרכזיה וכו' ,היתר לשימוש במופות רק באישור
המפקח.
התחברות בין צינור שרשורי וצינור פי.וי.סי .קשיח י בוצע באמצעות מופה תיקנית או מופה מצינור מתכווץ (פלסטיגול)
עם דבק אפוקסי.
בכל הצינורות יושחל חוט משיכה מנילון  8ממ"ר לפחות.
יש להגן על קצוות צנרת ריקה באמצעות פקקים בקצות הצינורות ,הפקקים יאטמו את הצנרת וישמשו כנקודת קשירה
לחוט המשיכה.
במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל יעברו אלה ,זה מעל זה ,בהפרש גובה של  10ס"מ ,המרווחים בין הצינורות ימולאו
חול בהתאם לחוק החשמל.
בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צנרת מים וכו' ,קוי החשמל יבוצעו מתחת למערכת האחרת.
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הארקה
מוליך הארקה גלוי שזור מנחושת  35ממ"ר יותקן בחפירות  -במקביל לצינורות (ולא בתוכם)  -פרט לקטעים של מעברי
כביש .יש להשאיר רזרבה של  1.5מ' לכל יסוד לצורך חיבור העמוד בעתיד ,ללא חיתוך המוליך ,אלא ע"י קיפולו
והשחלתו בצינור נפרד ( 23מ"מ לפחות) ביסוד ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא.
מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעו ת פס הארקה נעל כבל מתאימה לפי דרישות ח"ח .לפני החיבור
לבורג הארקה יחוברו המוליכים ביניהם ע"י מהדק קנדי.
כבלים
את הכבלים המושחלים בצינורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים ,המתאימים לצבע הגידים של המוליכים השונים.
על הקבלן לציין בתוכניות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של הנחת הכבלים ,בהתאם לסעיף  0.020של המפרט המיוחד.
חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזיה ולא יבוצעו כל חיבורי כבלים ע"י מופות.
בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכנסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם והמוליכים בשרוולים.
כל הכבלים יוכנסו לעמודי התאורה והמרכזי ה דרך הצינורות השרשוריים אשר יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם.
במידה ואין אפשרות להשלים הכנסת הכבל לחלל העמוד ו/או חיבורי כבלים לאחר הנחתם ,על הקבלן להגן עליהם
ולאטום אותם באפוקסי למניעת חדירת מים ורטיבות ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.
עם הצבת העמודים ,המרכזיות וכו' יכניס הקבלן את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף עבור זה.
עקב השימוש בצינורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה ,יותקנו תאי מעבר במרחק של  70מטר לפחות בקטעים ללא
חיבורים.

יסודות לעמודי תאורה בגובה עד  10מטר
היסודות לעמודי התאורה יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות.
היסודות תוכננו עבור אזורים חוליים ,חול חרסיתי עד חרסית חולית (חמרה)  -ראה תוכניות פרטים לעבודות חשמל.
במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות.
העמודים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש .מידות היסודות יהיו בהתאם למידות המצוינות בתוכנית המצורפת.
יש לחפור  10ס"מ נוספים על העומק הנדרש ולמלא שכבה זו בחול ,המחיר נכלל במחיר היסוד.
יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת "כיסא" לשם קביעת המקום המדויק של בורגי היסוד ,כך שיהיו מאונכים
ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד .בורגי היסוד יגולונו בחלקם העליון.
ביסודות ללא מחברים שבירים יבלטו בורגי היסוד  13ס"מ לפחות מעל היסוד .ביסודות עם מחברים שבירים יבלטו
בורגי היסוד  7ס"מ מעל היסוד.
בהתקנה במדרכה (ללא מחברים שבירים) פני היסוד העליונים יהיו כ 15-ס"מ מתחת פני אבן השפה ,כדי לאפשר ריצוף.
בהתקנה בגינון פני היסוד העליונים יהיו כ 5-ס"מ מעל פני הקרקע ,ראה פרטים ,זאת אומרת שיהיה צורך להשתמש
בתבניות ,לקבלת בטון חלק( ,ללא כל תשלום נוסף.
על הקבלן לסמן לפי תוכנית הכביש את גובה פני היסוד ולקבל אישור מהמפקח .מחיר היחידה יכלול גם הוצאות של
התבניות עבור היציקות.
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מיקום עמודי התאורה יסומן ע"י מודד הקבלן כולל סימון גובה פני הבטון בתוך היסוד יוכנסו צינורות שרשורים לשם
העברת הכבלים ,וכן צינורות מריכף עבור מוליכי הארקה לכיוונים הדרושים ברדיוסים מקסימליים.
הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם לחלל העמוד .בעמודים קיצוניים ובצמתיים יוכנסו  2צינורות נוספים
ברזרבה להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד .כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ15-
ס"מ מפני היסוד בשלבי היציקה.
הבטון ליסודות העמודים יהיה ב .30 -
ברגי העיגון ,האומים והדיסקיות יגולונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  ,918אך עובי הגילוון המזערי
 56מיקרון.
יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים (עפ"י תקנים ישראליים או אמריקאיים) להבטחת אפשרות
ההברגה לאחר הגלוון כגון ,ע"י העמקת התבריג וכו' ,ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בעומס המתוכנן.
במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את הברגים ,האומים ,והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה ,אך עובי
הגילוון המזערי  -56מיקרון.
מיסוד הבטון יצא פס פלדה מגולוון באורך עד תא האביזרים במידות  40x4מ"מ המחובר לבורג הארקה של העמוד.
על הקבלן להציג בפני המ פקח אישור הטכניון /מכון התקנים לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון,
המפורטות בתכניות היסודות.
בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה מונעת חלודה וכן האומים במקרים
שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר .יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים.

 08.4.1יסודות לספוטים דקורטיביים
היסודות לספוטים יהיו לפי תוכניות הפרטים המצורפות.
היסודות תוכננו עבור אזורים חוליים ,חול חרסיתי עד חרסית חולית (חמרה)  -ראה תוכניות פרטים לעבודות חשמל.
במקרה של סוג קרקע אחרת נא לפנות למתכנן לקבלת הנחיות.
הספוטים יותקנו על גבי היסודות שיוצקו מראש .מידות היסודות יהיו בהתאם למידות המצוינות בתוכנית המצורפת.
יש לחפור  10ס"מ נוספים על העומק הנדרש ולמלא שכבה זו בחול ,המחיר נכלל במחיר היסוד.
הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם כניסתם למיקום הס פוט .במיקומים קיצוניים יוכנסו  2צינורות נוספים ברזרבה
להעברת כבלים נוספים בעתיד ומחירם כלול במחיר היסוד .כל הצינורות יקשרו יחד במרכז והם יבלטו כ 15-ס"מ מפני
היסוד בשלבי היציקה.
היסודות יבלטו  10ס"מ מעל פני הקרקע ויהיו צבועים בצבע ירוק.
הבטון ליסודות הספוטים יהיה ב .30 -
הספוטים יכוסו בכלוב מברזל בקוטר  10מ"מ מגולוון באבץ חם ,מרותך למסגרת מפרופיל פלדה  Lבעובי  50מ"מ
מעוגנת לבטון וצבועים בצבע .RAL5020

עמודים מפלדה לתאורה
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הצבת העמודים
העמודים יוצבו על יסודות.
לפני הצבת העמודים על הקבלן לצבוע כל חלקי המתכת שמתחת לפני הקרקע ובקרבתה (מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי
והחיצוני של העמוד בגובה כ – 30ס"מ) בארוקוט א+ב בשני שכבות.
העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים.
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים (ציר העמודים) בעזרת מערכות האומים והדיסקיות לפילוס הידוק
ואבטחה ,כל האומים והדיסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד,
ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.
בירגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה המונעת חלודה וכן האומים במקרים
שהעמודים יות קנו בשלב מאוחר יותר ,יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל בורג הבולט עם האומים .לאחר יישור
העמוד ומתיחה סופית של האומים ,יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה בזפת .לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים,
האומים ועל כל פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה השרוול ,ויוצק בטון מסביב לפלטה.
כללי
העמודים והזרועות ייוצרו במפעל מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובביקורתו .העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע
על גבי תוית העמוד עם נתוני הבדיקה.
צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז.
העמוד יתאים לעמידה במהירות רוח של  44מטר לשניה לפי ת"י .414
העמודים והזרועות יתוכננו ע"י היצרן עפ"י העומסים המקובלים לפי ת"י  414בהוצאתו האחרונה ,תוך התחשבות בזרימות על
קריטיות וחתך מינימאלי (באזור הפתח).
העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של  3גופי תאורה בשטח  0.22מ"ר כל אחד (בשטח מלבני שווה ערך) .במשקל של  20.7ק"ג כל
אחד.
הקבלן יעביר תוכניות מפורטות של יצרן העמוד ,הזרועות היסוד ,וחישובים סטטיים מפורטים .רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס
על המסמכים הנ"ל ,רשאי היצרן לייצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח.
כל הברגים ,האומים והדסקיות יגולוונו בשיטת הטבילה באבץ חם עפ"י עקרונות ת"י  ,918אך עובי הגלוון יהיה לפחות  56מיקרון.
על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי להתאמת העמודים והזרועות המסופקים לדרישות התקן והמפרט.
אי העמידה בתנאי המפרט וכו' יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה .במידה וידרשו שינויים בתוכנית הביצוע (כולל הגדלת עובי,
שינויים בפרטים וכו') הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף ,וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט ,החוזה וכו'.
יש להקפיד בזמן הטעינה ,ההובלה והפריקה של העמודים והזרועות ,להימנע מחבלות ,מכות ושריטות .הרמת העמודים תתבצע
תמיד ע"י מנוף מתאים ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה.
אין לגרור או לזרוק את העמודים על הקרקע.
לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה.
כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה .הטעינה והפריקה ,תתוקן על חשבון היצרן לפי הוראות המהנדס ,המפקח ,אשר
רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה מהנזקים המתוארים לעיל.
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באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ,ובכך למנוע היווצרות גליות בעמודים ,העמודים יונחו אחד ליד השני
ועל גבי קרשים .את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה.

פירוט
א.
ב.
ג.
ד.

ה.

העמודים יהיו דקורטיביים והדרגתיים מפח פלדה לפי המפרט המיוחד לעמודי פלדה וזרועותיהם ,לפי תוכניות
לעמודים ולפי כל הנספחים במהדורתם האחרונה.
פלטת היסוד תרותך ,בנוסף ,לתחתית העמוד גם ע"י לפחות  4צלעות ,שיתחברו לעמוד לשם חיזוק .הצלעות יהיו
מפח פלדה בעובי של  10מ"מ לפחות.
הגנה מפני חלודה תבוצע ע"י ציפוי העמודים ,פלטת היסוד וברגי היסוד בטבילה באבץ חם .הציפוי יהיה אחיד פנים
וחוץ ,בעובי של  80מיקרון ובהתאם לת"י .918
לעמודים יהיה תאי ציוד עם מכסה מפלדה  4מ"מ לפחות אשר יסגר באמצעות בורגי אלן שקועים ,מוגנים בפני
חלוד ה .הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי  ,בהיקף הפנימי של הפתח יבוצע חיזוק אשר יחזיר לעמוד את
כוחו לפני פתיחת הפתח.
הארקת העמוד תעשה באמצעות פס (נחושת) הארקה המותקן על בורג הארקה המחובר בתא ציוד של העמוד.
לבורג יחוברו:
מוליך הארקה של כבל הזנה.
מוליך אלקטרודת הארקה אופקית הארקה של כבל הזנה מוליך  35ממ"ר.
מוליך  10ממ"ר שיחובר לפס הארקה המגיע מבסיס העמוד (ראה בסעיף העמוד).
מוליך הארקה  2.5ממ"ר למנורה על העמוד.
הזרועות והברגים לעמודים יהיו אף הם מצופים אבץ חם בטבילה.

ו.
ז.

העמודים ימוספרו עם צבע ושבלונה בהתאם למספרם בתוכניות.
העמודים והזרועות יצבעו לפי הפירוט הבא:
הכנת השטח-
בדיקה ויזואלית של פני השטח לאיתור פגמים בשכבת האבץ.
במידת הצורך הסרת שומן באמצעות ממיס אורגני או לחליפין באמצעות דטרגנט חם בהתזה.
התזת גרגירי פלדה מסוג  GRIT(ANGULAR0 GL40בגודל  0.5-1מ"מ
ניקוי ב אמצעות אוויר דחוס של שאריות גרגירים ואבק במידת הצורך ליטוש במקומות הכשל של ציפוי האבץ
באמצעות נייר לטש גרעין 36

צביעה-
איבוק בשיטת  TRIBO FRICTIONאו לחליפין בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס פוליאסטר טהור מסוג (HB
) HIGHT BILDבעלת תכונות  OUT FREE GASINGבעובי  80מיקרון לפחות בשכבה אחת ,האבקה תהיה מתוצרת
"אוניברקול" סדרה  7000מאושרת פי תקן  G.S.Bהגרמני לדהייה או שווה ערך ,הגוון לפי דרישת המזמין.
העמודים וכל האביזרים יצבעו בגון צבע .RAL5020
קלייה-
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קלייה הדרגתית בתנור בטמפרטורה התחלתית של  140-150מעלות צלזיוס למשך  10דקות ולאחר מכן  180-220מעלות למשך 20
דקות נספות.
קירור-
קירור הדרגתי לטמפרטורה המאפשרת מגע יד ,אין לבצע כל פעולה על גבי המוצר בטרם ירדה הטמפרטורה לרמה של 35-40
מעלות לפחות.
בדיקת איכות-
בדיקה ויזואלית של המשטח למציאת פגמים.
בדיקת אדהזיה עם משרט במרווחים  1מ"מ לא יהיה קילוף.
מדידת עובי הציפוי הכללי בהפחתות עובי ציפוי האבץ אשר נמדד לפני הצביעה.
אריזה-
המוצרים יארזו בשרוול פוליאתילן בעובי  0.05מ"מ לפחות שיחוזק בשני קצותיו בעזרת סרט הדבקה למניעת גלישת השרוול,
האביזרים יארזו בנפרד בשקיות פוליאתילן.

מגש האביזרים בעמוד
כללי
המגש יורכב בצורה שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות .המגש יורכב בתוך תא אביזרים בעמוד,
או בארגז או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות וזעזועים .המגש יהיה מחומר מבודד כבה מאליו ,עמיד בחום בעובי
דופן של  6מ"מ .מידות המגש תהיינה לפי הצורך .מגש בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על הציוד החשמלי.
המגש יקבל אישור המפקח לפני התקנתו.
מגש עם אביזרים בפתח העמוד
המגש יכלול:
ח .אבטחה לכל נורה וח"ק .אם לא צוין אחרת תהיה האבטחה  10אמפר עם ניתוק אפס לנורה ו 16-אמפר לח"ק.
ט .נתיכים חצי אוטומטים לזרם קצר של  10KAבכמות לפי מספר הפנסים.
י .סרגל מהדקים מספר  2מחרסינה לחיבור הנורות והח"ק.
יא .פס הארקה מפליז או נחושת  40x4מ"מ ברגים עם  3דיסקיות ושני אומים.
יב .מהדקים  BC3מתוצרת  SOGEXIלחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד.
יג .שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדביץ חרוט.
יד .החיבורים בין מהדקי כבל ההזנה למגש עם מוליכים בחתך  2.5ממ"ר בתוך שרוול שנטולית צבעוני.
טו .מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי  0.5מ"מ.
טז .בעמודי מצלמה יהיה מגש נוסף עבור המצלמה .בין המגשים השונים תפריד מחיצה פנימית בעמוד.
גופי תאורה בעמודים
בעמודים  6-10מ' גובה יותקן גוף תאורה מדגם הבא:
יותקן גוף תאורה  LEDדגם  ,ECONO LEDתוצרת אור-עד ,מכוון לעקומה פוטומטרית לפי הדרישה בהספק עד 150
ווט.
נתוני הגוף בעמודים:
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גוף תאורה דקורטיבי בטכנולוגיית  ,LEDגוף התאורה מיציקת אלומיניום צבוע באבקת פוליאסטר ,לגוף התאורה
מערכת קירור מובנית לפיזור חום מרבי בטמפ'  30-עד  40+מעלות צלזיוס ,מערכת ה LED -בדרגת איטום IP66
הכוללת לדים תוצרת  NICHIA/CREEבטמפ' צבע  3,000או  4,000מעלות קלווין לפי בחירת הרשות,בגוף התאורה
מחובר  DRIVERתוצרת  MEANWELLאו שווה ערך הכולל תקשורת  DALIהגנת מתחי יתר .KA10/KV10 SPD
הגוף יהיה בעל בדיקת תקן מלאה עם הציוד המסופק  ,ובדיקה פוטו ביולוגית לפי הגדרת קבוצת סיכון " "0פתור.

גופי תאורה ספוטים
לאורך המדשאות על גבי הדקלים והעצמים הדקורטביים יותקנו גופי תאורה  LEDדגם ] SMART [4תוצרת
 GEWISSמכוון לעקומה פוטומטרית לפי דרישה בהספק עד .60W
נתוני גוף הספוטים:
גוף תאורה תעשייתי מיציקת אלומיניום  LOW COPPERצבוע באבקת פוליאסטר ,טמפ' עבודה  -30עד  +40מעלות
צלזיוס ,מערכת ה LED-בדרגת איטום  IP66הכוללת לדים תוצרת  CREEבטמפ' צבע  4000מעלות קלווין ,בגוף
התאורה מחובר  DRIVERאינטגראלי עם אופציה לבקרת .DALI
הגוף יהיה בעל בדיקת תקן מלאה עם הציוד המסופק  ,ובדיקה פוטו ביולוגית לפי הגדרת קבוצת סיכון " "0פתור.
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נספח א' -טופס התחייבות הספקה ,אחריות ושרות לגופי התאורה

(י ש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו"ת ולכל סוג נורה והספק המצורף לתהליך האישור)

שם הספק/יבואן/יצרן ______________________________ :

פרטי הציוד המסופק :
דגם גוף התאורה _______________ :תוצרת_______________________ :

מס' העקומה הפוטומטרית_______________ :
תקופת האחריות המחייבת :

תיאור הפריט

לגוף התאורה על כל רכיביו לרבות:

* תקופת האחריות

 5שנים

למקורות האור ,הגנת מתחי יתר ולדריבר (מערכת ההפעלה).

לגוף התאורה מבנה פיזי ומפזר אור (הכיסוי).

 10שנים

הספק מתחייב בזאת לאחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את תקופת האחריות הנדרשת.
במקרה שהוכח ,וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של המועצה  ,כשל בגו"ת או באחד מרכיביו ,בתקופת האחריות יתקן
הספק את הכשלים על חשבונו (כולל כל העלויות הישירות והעקיפות הכרוכות בכך) וזאת באופן מידי (עד  30יום בתלות
בהיקף הכשל ,ולגבי כשל בעל משמעות בטיחותית ,לפי קביעת המועצה ,התיקון יהיה תוך  24שעות ממתן ההודעה ע"י
נציג המועצה בכתב)
הריני מתחייב בזאת לקיים את דרישת האחריות לכל המסופק על ידנו וכנדרש לעיל לכל תקופת האחריות המפורטת
לעיל ,אחריות זו ניתנת בזאת למועצה לכל פרויקט בו יסופקו גופי תאורה הנ"ל באופן ישיר או באמצעות גורמים אחרים.
שם מורשה חתימה כנציג הספק _________________________ :
חותמת /וחתימת הספק  ______ ____________:תאריך ____________ :
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נספח ב' -נוהל הספקה של גופי תאורה.

.1

הספק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי נספח המצורף במפרט.

.2

הספק יצרף לכל משלוח:
א.

ב.

הצהרת יצרן  COCלהתאמת הפנס המסופק לדרישות מפרט זה ולת"י  20בדיקה מלאה או תו תקן  ,תעודת
בדיקת התאמה לתקן לבטיחות פוטו-ביולוגית ת"י  62471עמידה בדרגת סיכון המחמירה ביותר  RG0או
של מעבדה מאושרת  EN62471 EN60825-1או תקן אמריקאי מקביל ,יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת.
מקור האור בעל מסירת צבע  CRIשל  65%לפחות .בטמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בתחום 3,000
מעלות קלווין עם סטייה  -/+של  275מעלות ,מאותה קבוצת  Binningבהתאם לתקן  .IEC62707הערך
המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום  420 - 500 nmויהווה עד  55%מהעוצמה המרבית.
אישור  TOCלביצוע בדיקות אנדוידואלית ע"י הספק/יצרן בגוף תאורה מושלם להספקה .

.3

בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר מסופקים במשלוח.

.4

עבור כל פרויקט של תאורה הנעשה ע"י המועצה  ,ספק יחויב באישור ותיקוף של תעודת בדיקה להתאמה לתקן
20של מת"י.
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טופס אישור הספקת גופי תאורה

מצורף לכל משלוח דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור לכל פרויקט בצרוף מסמכי נוהל בדיקה ובקרה המלווה את
הספקת הגופים וטופס אחריות.

שם העבודה  ................................................................... .......... :תאריך ............... :
שם הקבלן הראשי........................................................................:
שם קבלן החשמל ......................................................................:
שם הספק/נציג היצרן ................................................................:

הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.
הערות:
כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.
יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.

הטופס יוגש ממולא עם דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישור.
הערות:
כל הנדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.
יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הנדרשים.

למילוי ע"י הספק הערות

הנתון הנבדק

כמות

הערות למילוי המפקח /המתכנן

דגם גופי תאורה
תוצרת
הספק גוף התאורה

)(W

כמות  LEDלגוף

(יח')

זרם עבודה

)) mA

תפוקת אור מרבית בXXX mA -
לפי דרישת התכנון

54

כמות גופים בתכנות עוצמת אור מופחתת .
הספק גוף התאורה

)(W

כמות  LEDלגוף

(יח')

זרם עבודה

)) mA

התכנות יבוצע ע"י הספק המפעל ,יש
לסמן על גבי הגוף את התפוקה
בסימון בר-קיימא.

תפוקת אור מרבית בXXX mA -
לפי דרישת התכנון
טמפ' צבע האור

)( K

טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה
עד ,3000Kעם ערך מרבי (פיק) של
הקרינה בתחום הכחול של
הספקטרום, nm 420 - 500,של עד
 45%מהעוצמה המרבית
(פיק) הנפלטת( ,ניתנן הפשרות).

3000

בקרה לוויסות עוצמת האור

DALI

דרגת אטימות תא ציוד  -תא מקור אור.

IP 65

שיטת הגנה (הארקה / Iבידוד כפול ) II
הגנה בפני מתחי יתר

כלול בגוף-
10KA /10 KV

מסמכים מצורפים להספקה

מס'
מסמך

ת"י  ,20אישור תו תקן או בדיקה מלאה לרבות מס' תעודת
בדיקה של הפנס המסופק עם זיהוי של מכון התקנים ופרוט
אביזרים בצילום תיעוד וכן התאמה לעבודה בטמ"פ סביבה של
 35מעלות צלזיוס.

1

הערות

תעודת בדיקת התאמה לקבוצת סיכון ( 0פטור) בהתאם לתקן
לבטיחות פוטו-ביולוגית ת"י 62471 IEC/ממעבדה מאושרת או
תקן אמריקאי מקביל ,יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת.
 - COCהצהרת יצרן לעמידה בתקנים ובדרישות כמפורט
בנספח א .הצערת היצרן/הספק להתאמת גוף התאורה
מסופקים על ידו לעמידה בתקנים ובדרישות כמפורט.

במסגרת אישור דגם הגוף יש להציג את כל
המסמכים כמפורט בנספח המצ"ב .

הצהרת היצרן/הספק לביצוע בדיקות אידבדואליות לגוף
התאורה הציוד ומקור האור המסופקים על ידו .COT
תעודת בדיקה של הלד – IES LM75טמפרטורת הצבע של
הנורות תהיה עד  , 3000Kעם ערך מרבי (פיק) של הקרינה
בתחום הכחול של הספקטרום , nm 420-500 ,של עד 55%
מהעוצמה המרבית (פיק) הנפלטת,
חתימת הספק לקבלת אחריות לגוף התאורה הציוד והנורה
המסופקים על ידו
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נספח ג' -טופס אישור לגבי אימות עקומות פוטומטריות

(יש לצרף טופס זה לכל דגם גו"ת ) )LEDהמצורף להליך מקדים להסמכה)

שם הספק/יבואן/יצרן :

דגם גוף התאורה:

תוצרת:

מיועד לנורות  LEDעם גוון  3000 Kכמפורט בטבלה ומותאם לעקומות הפוטומטריות כרשום בטבלה ,להלן :

מס"ד

שטף האור עבור

הספק חשמלי כולל ()W

שם קובץ פוטומטרי

 Kטמפרטורת הצבע
המסופק ()lm
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הריני מאשר בזאת :
כי כל העקומות הפוטומטריות לדגמי גופי התאורה שהוגשו על ידי הן כקובץ מחשב והן כפלט בפורמט  I-TABLEהוכנו
ו/או נבדקו ע"י מעבדה פוטומטרית מוסמכת ואכן משקפים נכונה את הנתונים הפוטומטריים של גופי התאורה שהוגשו
להסמכה.

שם מורשה חתימה כנציג הספק/יצרן/יבואן ____________________________ :

חותמת /וחתימת הספק/יצרן/יבואן ________ :

תאריך _________ :

הזנת חשמל למתקן התאורה
מתקן התאורה יוזן כמתואר בתוכניות ממרכזית תאורה חדשה ,ו 3לוחות משנה.
תיאור לוחות /מרכזיות התאורה.
הלוח יבוצע ע"י יצרן בעל אישור מכון התקנים בלבד .הלוח אשר יסופק ע"י הקבלן יהיה כמתואר בתוכנית.
ה יצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד לאישור המתכנן והמזמין וזאת לפני תחילת ביצוע הלוח ,וישנה את התוכניות לפי דרישת
המתכנן ללא תוספת מחיר.
הלוח יהיה בנוי לפי הדרישות הסטנדרטיות החדשות והמעודכנות של המזמין ,ודרישות חברת חשמל מחלקת חל"ב.
הקבלן יזמין את המתכנן והמזמין לבדוק את הלוח במפעל היצור ,יתאים ויבצע את כל דרישות חברת חשמל ויסיע בכל הנדרש
לחיבור הלוח.
הלוח יהיה בגודל מתאים ומאושר ,מוגן מים  IP65מתאים להתקנת חוץ ,בנוי מתאי פוליאסטר משוריין לפי תקן .DIN 92634
ארונות הפוליאסטר יהיו צבועים בצבע הגנה נגד  UVגוון הצבע יקבע ע"י המזמין.
מיקום הלוח המסומן בתוכניותינו עקרוני ,המיקום המדויק יקבע עם המתכנן בשטח ,המפקח או הממונה על התאורה (מטעם
המזמין).
מבנה הלוח יבוצע בהתאם לתוכניות המצורפות למפרט.
בכל תא יותקן מנעול צילינדר כסטנדרט המועצה.
כל הציוד בלוח יהיה מתוצרת  ABBויסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמד ללוח ע"י ברגים .הנוסח המדויק לשילוט מפורט
בתוכניות ימסרו סופית בשעת בדיקת הלוח אצל היצרן.
יצרן לוחות חשמל יהיה בעל אישור מכון התקנים ותחת פיקוחו .בלוח החשמל יביא היצרן בחשבון שמירת מקום פנוי בשיעור
של  %30מהשטח המנוצל.
פס הארקה מנחושת בחתך  4*50מ"מ יותקן בחלל ארגז הפוליאסטר וכל מוליך ישולט במספר המעגל או מספר האלקטרודה.
לאחר גמר חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים בין הפאזות.
הציוד בלוח החשמל יורכב על גבי פלטת מתכת מגולוונת מאחורי פנלים מתפרקים עשויים מחומר מבודד.
מפ"ז ראשי יהיה עם מצמד וסליל הפסקה מתוצרת  ,ABBזרם קצר  56קילו-אמפר לפחות עם הגנה אלקטרונית מתכווננת .פסי
הצבירה יהיו בדרגה מעל המפסק הראשי.
המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים.
המאמ"תים יהיו לזרם קצר  10קילו-אמפר מגושרים ,יצרן  , ABBעם הגנה על המגעים נגד נגיעת יד .כל מאמ"ת יחובר ישירות
לפס הצבירה לפי העומס ,והיציאות יהיו מחוברות למהדקים בחלק  -התחתון .מהדקים לחוט  16מ"מ ופסי אפס והארקה לחוטים
 25מ"מ ,ו 35-מ"מ המהדקים בחלק התחתון יהיו עם הפרדה פיזית בין המעגלים כולל סימונים .מגען ראשי בלוח בגודל לפי
תכנית באמפרים ב.AC3 , ABB -
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מפז' מקצר מגען יהיה מאותו סוג יצרן העומד בעומס.
מפז' בורר פיקוד יהיה במצבים הנ"ל ,דגם פקט עם ידית מצמד.
.1

ידני.

.2

מופסק.

.3

הפעלה דרך בקר אנרגיה.

.4

תא פוטו אלקטרי פלוס שעון במקביל.

שעון פיקוד עם רזרבה מכנית ל 150 -שעות כדוגמת גרסיליין.
תא פוטו אלקטרי  DS053דגם גרסיליין עם עינית.
ממסר חוסר מתח להפסקת המפק הרשי בחוסר אפס בכניסה מח"ח.
פס להארקת יסוד.
גוף תאורה אטום מוגן מיים  IP 65עם נורת  . LEDלהארת הלוח כולל הבטחה ומ"ז וח"ק כולל מפסק גבול מותקן
להפעלה אוטומטית בפתיחת הדלת .לכל  80ס"מ חזית לוח יותקן גוף תאורה אחד.
הבטחה נגד פריצת מתח כדוגמת  DEHNאו  B.B.Cל 100 -ק"א עם הגנת . HRC
הלוח כולל הספקה והתקנה כל האביזרים והחומרים הדרושים להפעלתם לפי הנחיות היצרן ,כל העבודות והאביזרים
כלולים במחיר הסעיף.
לוחות המזינים גופי תאורה מסוג  LEDיכללו הגנה מפני זרמי התנעה כדוגמת  EN-MES-440תוצרת אנלטק או שווה
ערך.
אספקת מסגרת ממתכת לפי התוכנית להשקעה בבטון כולל הכנה בלוח החשמל.
הערות לביצוע לוחות החשמל
ראה הערות ועדכונים מסומנים על גבי תכנית חשמל של הלוח אשר יוגש ע"י הקבלן לאישור.
פסי צבירה יהיו באורך הנדרש עם יתירות  30אחוז לפי המסומן בתכנית.
כמות החיזוקים הנ"ל תהיה לפי הדרישות של היצרן כדי להבטיח מבנה חזק ויציב.
כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולרי.
להתקין אנטיגרונים בגודל המתאים .ביצוע יש לתאם עם המפקח.
מאמ"ת בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה .לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של מעגלים שונים.
חתך חוטים יהיה בהתאם לזרם מאמ"תים לפי חוק החשמל – בלי הורדה בחתך.
מהדקים לחיבור כבלים יותקנו ממול הכניסות כדי להבטיח כניסה ישירה של הכבלים למהדקים.
פסי צבירה  250 Aיותקנו בקופסה ,המהדקים בתוך פרופיל חיזוק להרכבת מהדקים ופסי "אפס" ו" -ארקה" על רגליות
מבודדות באורך הדרוש כדי להבטיח מרחקים הדרושים למעבר חופשי וחיבור נח של מוליכים למהדקי כניסה – ראה
תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
כל מוליך " "0ו" -ארקה" יחובר לבורג נפרד.
חיבורים לפסי " "0ו" -ארקה" – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
התקנת ציוד בתוך קופסאות  - CIראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
התקנת מאמ"תים במסילות תהיה יציבה עם סטופרים בודדים.
לפורקי ברק מדגם  C+Bיש לבצע אבטחה ע"י  4מאזים  1X50Aלא מגושרים .יש למקם את פורקי הברק בחלק עליון
של קופסת  CI3נפרדת  -בהתאם יש למקם פסי צבירה ולבצע מחיצה ביניהם לשאר הציוד.
התקנת גוף תאורה בתוך הלוח ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
גוף תאורה יותקן מעל חזית הלוח.
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התא חש אור (עין הפוטוצל) יותקן בחור בארון ,עם גגון למניעת אור ישיר  ,יש להכין כבל באורך  4.5מ' בין מהדקים
להתא חש אור .במידה והתא מותקן מחוץ ללוח מיקום של אנטיגרון עבור יציאת הכבל הנ"ל יתואם עם המפקח.
עבור חיבור גידים של פס " "0ו "ארקה" של קו הזנה ( )5X35יש להמשיך פס " "0ופס "ארקה" ולבצע  2ברגים בקוטר
 8מ"מ בכל פס לחיבור גידים קוטר  35מ"מ ע"י נעל כבל.
גשרים בין פסי " "0ובין פסי "הארקה" יש לבצע בחוטים בקוטר  50מ"מ לפחות.
יש לבצע שני גשרים בין פסי "ארקה" בתוך קופסאות  CIופס ארקה מחוץ לקופסאות.
רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות  CIבברגים עם אומים ולא בברגי פח.
השלטים יהיו שלטי "סנדביץ" מחוזקים היטב במכסים ללא ברגי מתכת .נוסח שלטים – ראה תכנית של הלוח עם
הערות ועדכונים .סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי נמחק.
סרגלי מהדקים – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
יהיו כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.
סכמות כח ופיקוד – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
ציוד בלוח – ראה תכנית של הלוח עם הערות ועדכונים.
וכן לבצע שני גשרים בין פח העבודה של הלוח ופח הארקה .
ארון עם דלתות יהיה בדרגת אטימות לא פחות מ.IP – 65 -
יש להזמין את הארגזים עם מעצורי הדלת ולדאוג לבידודם ע"י החומר המתאים.
הקבלן יגיש לאישור המפקח והמתכנן תוכניות יצור ורשימת ציוד ללוחות לפני התחלת ביצוע ויתאם את פירטי התקנת
הציוד בתוך הקופסאות ,התקנת מבנה קופסאות ,פרט ביצוע מעברים וכניסות כבלים ומוליכים ללוח וכו' כדי למנוע
כפילות העבודה.
אופני מדידה ותכולת המחירים
כללי
א .אופני המדידה ותכולת המחירים יהיו בהתאם להוראות הכלולות במפרט הכללי לעבודות בניה  .08להלן ההוראות
לגבי הסעיפים המפורטים בהמשך.
ב .בנוסף להוראות הכלולות במפרט הכללי לעבודות בניה כוללים המחירים:
ביצוע באחריות הקבלן ,תיאום סיורים וסימונים עם כל חברות התשתית לצורך סימון ואיתור של התשתיות
)1
באזור העבודה ,גילוי הקווים על ידי מכשירים וביצוע אימות פיזי לכל תשתית טרם התחלת החפירות.
)2

הוצאת היתרים באחריות הקבלן מכל חברות התשתית לאתר.

)3

סימון בשטח של כל המערכות.

אחריות בלעדית על שלמות כל התשתיות החוצות או מקבילות לתוואי העבודה כולל קווי השקיה מקומיים
)4
ותשתיות ארציות ומקומיות.
ג .המועצה רשאית להפחית מכמות הציוד ללא שינוי במחירי היחידה.
פרק  40.1עבודות הכנה
 – 40.1.00כללי
תשומת לב הקבלן מופנית לסעיף  5101במפרט הכללי.
על הקבלן לעבוד בזהירות ולא לפגוע במתקנים וקוים הקיימים בשטח אפילו אם אינם מסומנים בתכניות .כל נזק שיגרם
למתקנים ולקויים הנ"ל כתוצאה מפעילות הקבלן יהיה על אחריותו ויתוקן על חשבונו.
פרוק "זהיר" פירושו לצורך שימוש חוזר ו/או העברת החומר המפורק ללקוח /חברה
והמחיר כולל את כל ההוצאות להובלה ,פרוק ואחסון של החומרים עד לשימוש החוזר ,במידה ויהיה שימוש חוזר .המחיר כולל
השלמת כמויות החומרים במידה ונדרש עד לכמות שפורקה.
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אם לא נוצל החומר לשימוש חוזר בעבודה זאת הוא יישאר רכוש החברה ויועבר למחסן אגף תחזוקה ולוגיסטיקה כולל מיון
וסידור החומר עפ"י דרישת מנהל הפרויקט ו/או מנהל המחסן .האבנים המשתלבות המפורקות תועברנה למחסן אגף תחזוקה
ולוגיסטיקה כאשר הן מסודרות וקשורות על גבי משטחים .הקבלן יקבל ממנהל המחסן אישור על מסירת החומר והשלמת
סידורו במחסן כנדרש וימסור את האישור למפקח .הקבלן יודיע על כוונתו לבצע עבודות אלה לפני ביצוען ויקבל אישורו לתחילת
הבצוע .כל העבודות בפרק זה תרשמנה ביומן העבודה על ידי מנהל הפרויקט בתיאור המצב לפני ואחרי הבצוע המדויק.
תשומת לב הקבלן מופנית בזאת לעובדה כי פסולת שתתקבל תוך כדי בצוע עבודות פרוקים שונות כגון פרוק מסעות ,מדרכות,
אבני שפה וכל פסולת אחרת תועמס ותסולק .סילוק הפסולת והעודפים פירושו סילוק לאתר שפיכה מאושר ע"י המשרד להגנת
הסביבה .הקבלן נדרש להמציא אישור על שפיכת החומר באתר השפיכה המאושר.
הרחקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלל במחירי היחידה של הסעיפים השונים ,לרבות תשלומי אגרות וכל הוצאה ישירה או עקיפה
בקשר עם הרחקה זאת.
.1
.2

על הקבלן לבצע את עבודתו תוך זהירות ושמירה על הקיים :עמודי חשמל עצים לשימור ותשתיות קיימות – לשימור
ע"פ הנחיות המפקח
יש למקם שרוולים לפני ביצוע הריצוף לפי תכנית השקיה.
שרוולים יהיו מסוג מפוליתילאן.
שרוול דרג  10מתחת למדרכות מרוצפות.
קוטר השרוול בהתאם לסימון בתוכנית.

אדמת גן
העבודה תעשה בהתאם למפרט הכללי פרק  . 41016האדמה תיחפר משכבת קרקע תחתונה מעומק גדול מ  1.0 -מ' .אחוז האבן
הגדולה מ 3 -ס"מ לא יעל על  . 5 %האדמה תהיה בריאה ,ללא מחלות ,עשבי בר ושורשים ,הקבלן יקבל אישור ממנהל הפרויקט
לפי דוגמא כולל אישור מעבדה שהאדמה מתאימה לצמחי גן .העבודה כוללת ניקוי השטח מאבנים ועשבים אספקה פיזור ויישור
של אדמת גן בעובי  30ס"מ במקומות המסומנים בתכניות ועפ"י הוראות מנהל הפרויקט .דיוק היישור לאחר הפיזור יהיה ל5 -
 ס"מ פרט לקטעים שלאורך ריצוף ואבני שפה שם היישור יעשה ב 5 -ס"מ נמוך מפני הנ"ל .כל העבודות יבוצעו בקרקע יבשה
או לחה מעט .באם לפי דעתו של מנהל הפרויקט הודקה האדמה יתר על המידה בשעת פיזור ויישור ,יהיה על הקבלן לחרוש לעומק
 20ס"מ לפחות במחרשה או כל כלי אחר מאושר ,לאחר החריש תיושר האדמה כאמור לעיל  -כל זה על חשבון הקבלן.
עובי השכבה המפוזרת והמיושרת מינימום  30ס"מ .האדמה תסופק ע"י הקבלן ממקורות העומדים לרשותו ולצורך כך יציג
הקבלן אישור מאת מנהל מקרקעי ישראל או גורם אחר מוסמך שכרית האדמה הנ"ל נעשתה באישורם ,וכן דרכי הגישה אל אתרי
הכרייה וממנו נעשו באישורם.
יישור גנני יתבצע לאחר הדברת העשבים או לאחר תוספת קרקע.
רואים את הקבלן כאילו לקח תנאים אלו בחשבון במסגרת מחירי היחידה.
אופן המדידה  :במ"ק לפי הנפח התיאורטי המחושב לפי תכניות
המחיר כולל את עבודות הכרייה ,ההובלה ,האישורים ,פיזור החומר ויישורו ,יישור גנני ויישור עדין וחרישה במידת הצורך.
פרק  - 40.5ריצוף אבן משתלבת
מגרש חנייה :ריצוף באבן משתלבת ,טרנטו  15/16/7ס"מ איטונג או ש"ע,
גוון :אפור קוקטל  ,40%שחור  ,40%קוקטל צהוב  , 20%פיזור אקראי ע"פ פרט
גוון לבן עבור פסי הפרדה בחניות
דוגמת האבנים המשתלבות ,צבעיהן ,איכותן ואופן הנחתן יאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט והאדריכל.
האבנים יהיו חרושתיות ממפעל העומד תחת השגחת מכון התקנים.
הדרישות העיקריות לטיב האבנים:
חוזק ללחיצה  -ממוצע  500 -ק"ג/סמ"ר אך לא פחות מ –  450ק"ג/סמ"ר לדוגמא בודדת.
שעור שחיקה  -ממוצע  5.0מ"מ אך לא יותר מ 6 -מ"מ לדוגמא בודדת.
כל זאת בהתאם לת"י .8
האבנים המשתלבות יסו פקו לאתר בחבילות ארוזות ויונחו קרוב ככל האפשר לאזור העבודה במקום שיאושר ע"י מנהל
הפרויקט.
אבנים פגומות לא תנוצלנה אלא לצורכי חיתוכים והשלמות.
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את האבנים יש להניח על גבי שכבת חול שתונח על גבי מצע מהודק ומפולס בהתאם לגבהים המצוינים בתכניות ,עבודת
המצע המהודק הינה עבודה עליה ישולם בנפרד.
שכבת החול תהיה בעובי המצוין בתכניות החול חייב להיות חול דיונות נקי ויבש (תכולת רטיבות מכסימלית  )4%המתאים
לדרישות ת"י  3לגבי אגרגט דק (עובי גרגר מכסימלי  3מ"מ).
החול יפוזר בשכבה אחידה ומיושרת (ללא הידוק) ע"י מתקן מתאים ליצירת משטח אחיד.
יש להקפיד לא לנוע על השכבה המיושרת לאחר הפיזור והפילוס ולפני הנחת האבנים.
ביצוע הריצוף יהיה כדלקמן:
הנחת האבנים תחל מאלמנט שפה אחד לכוון אלמנט שפה שני (אבן גן ,אבן שפה וכדומה) במקרה שהריצוף מסתיים בקיר
או בגבול מגרש רצוי להתחיל מאבן שפה הסמוכה לכביש .יש להתחיל בכל מקרה ,להניח אבנים שלמות ולהשתדל ככל
האפשר ,שהגמר יהיה גם כן באבנים שלמות.
אם הדבר אינו בר ביצוע ,יש לחתוך את אבני הריצוף ע"י ניסור בכלי חשמלי (מסור מים בלבד!!) ,לא יותר השימוש
בגיליוטינה או שבירה ידנית של אבנים ,תוך הקפדה שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה
השלמה בבטון (עד רוחב של  3ס"מ) תותר/תידרש רק בצמוד לגבולות המגרשים או ערוגות (בהתאם לתכניות) ובמקומות
מיוחדים בכל מקרה השלמת הבטון תהיה עם פיגמנט בגוון הריצוף .ורק לאחר אישור מנהל הפרויקט.הרווח המכסימלי
המותר בין אבני הריצוף לבין עצמן או בינן לבין אלמנטי השפה  4 -מ"מ.
הקבלן יכין שטח לדוגמא לאישור מנהל הפרויקט והמתכננת ויעיר בשלב זה על לקויים אשר חובה לתקנם .אין להמשיך
בעבודה ללא אישור מנהל הפרויקט  /המתכננת לשטח לדוגמא.
לאחר גמר ההנחה יש לבצע הידוק ראשוני של השטח באמצעות פלטה ויברציונית בעלת כוח צנטריפוגלי של  1500-2000ק"ג
ותדירות של  75-100הרץ ושטח של  0.35-0.5מ"ר .הידוק זה יבוצע ע"י  3מעברים לפחות.
לאחר גמר ההידוק הראשוני ,יפוזר חול נקי על המשטח ויטוטא אל המרווחים בין האבנים .עם גמר הפיזור ,יש להמשיך
בהידוק בעזרת הפלטה ב 3 -מעברים נוספים.
חובה להקפיד שכל המרווחים וכן בין האבנים לאלמנטי השפה מולאו בחול .עד לסיום עבודות בקטע מסוים ,אסור לעלות
עליו עם כלי רכב.
אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש.
סטיות מותרות בבצוע הריצוף:
סטייה מותרת בבצוע מהגובה המתוכנן   10מ"מ.
סטייה מותרת במשוריות   7מ"מ (המדידה ע"י סרגל מפרופיל אלומיניום באורך  5.0מטר) .הפרש גובה בין אבנים סמוכות
   3מ"מ.דוגמת הריצוף ,כווני הריצוף ושילוב האבנים הצבעוניות יהיו בהתאם לתכניות שימסרו ע"י האדריכלית או על פי הוראות
מ נהל הפרויקט באתר .ריבוי דוגמאות או שינוי דוגמא ,לא יהיו עילה לתשלום נוסף.
העבודה כוללת ,בהתאם לצורך ביצוע אבן גן בקצה הריצוף ,התאמת גובה התאים והשוחות (ניקוז ,ביוב ,מים וכד') לגובה
הסופי של פני הרצוף,
כמפורט :הקבלן יבצע הנמכה או הגבהה של תאי ביוב ,ניקוז ,מים ,חשמל ,טלפון וכד' הקיימים והתאמתם למפלס המתוכנן
של הכביש או המדרכה.
במקרה של הגבהה העבודה כוללת את עבודת החפירה ,הפרוק הזהיר של תקרת התא וכל החומרים והעבודה הדרושים
לבצוע התקרה החדשה (תבניות ,בטון ,זיון ואביזרים) .התאמת המכסה כוללת התאמה לשיפוע פני הריצוף.
במקרה של הנמכה יש לחצוב ולסתת בקירות השוחה עד לגובה הדרוש ולאחר מכן יש להחזיר התקרה למקומה .את כל
החבורים יש לסתום ולטייח בטיט צמנט נקי ביחס  1:2באופן שיתקבלו שטחים חלקים ונקיים.
מחיר עבודות אלו כלול במחירי הנחת הרצוף.
אופן המדידה:
לפי מ"ר של שטחי ם מרוצפים כשהמדידה הינה נטו בניכוי שטחי אבני גן וכו' והתשלום יהווה פיצוי לכל העבודות
המתוארות לעיל לרבות אספקת האבנים ,הנחתם ,אספקת החול ופיזורו ,עבודות ההידוק הריצוף ,התאמת מפלסי שוחות,
ביצוע חגורות סמויות ,ביצוע מושלם של העבודה ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
אבני פסיעה יהיו מאריחי ריצוף משתלבות מסוג אורבנו  60/60/7ס"מ ,מק"ט  661130גמר מסותת ,גוון גרניט אפור  .הנחה
ע"ג אדמה.
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אבן גן קטומה  /גוון שחור
אבן גן במידות  ,10/20/100כולל משענת בטון
בפינות ערוגות גדולות או ישרות יש להשתמש באבני פינה
אבני השפה ו הגן מבטון טרום במידות המפורטות תהיינה בהתאם לפרטי התכניות ,תתאמנה לדרישות ת"י  19ותהיינה
שלמות וישרות ללא סדקים ,בועות אויר או פגמים.
האבנים יונחו על תושבת ומשענת בטון ב  15 -לפי התכנית החיבור בין היחידות יעשה בטיט צמנט ביחס  1:2דליל אבני
השפה יונחו לפי התוואי המדויק כמסומן בתכניות.
במקרה שלצורך מילוי מרווחים יהיה צורך בשימוש בטיט צמנטי יאושר גודל המרווח ע"י מנהל הפרויקט ואחר כך יבוצע.
מודגש בזאת שבאבני שפה עם גוון יעשה השימוש בטיט צמנטי עם פיגמנט כגוון האבן שיאושר ע"י מנהל הפרויקט.
אופן המדידה :לפי מטר אורך של אבן כמתואר במפרט הכללי ויכלול את כל העבודות המפורטות לעיל והחומרים הדרושים
לבצוע מושלם של העבודה.


על הקבלן לספק אבן דוגמא לאישור המתכננת לרבות דוגמת ריצוף

אבני שפה ,אבני אי ,אבני צד גנניות
אבני השפה השונות תהיינה טרומיות ,חרושתיות ,ותבוצענה בהתאם למפורט בפרק  40במפרט הכללי לפיתוח האתר
ובהתאם לפרטים בתכניות.
המחיר הוא אחיד לאבני שפה בקווים ישרים ,קשתות ועקומות מסוג כלשהו ,וכן אבני
שפה מונמכות בכל המקומות הדרושים.
אבני השפה לסוגיהן תונחנה על יסוד ומשענות בטון ב 20-במידות המתוארות בתכניות ,יתר הפרטים יתאימו לנדרש בפרק
 40במפרט הכללי .לא יאושר שימוש לאחר שבירה באתר .בקשתות יש להשתמש באבנים חרושתיות באורך  0.25/0.5מטר
או אבנים מנוסרות באורך קטן יותר כנדרש.

דגשים מיוחדים:
הקבלן יבצע אבן שפה חדשה רק לאחר קבלת אישורו של המפקח לתוואי המוצע .האישור מותנה בסימון של התוואי המוצע
על ידי קו צבוע בגוון לבן ו/או חוט מתוח וקשור ליתדות.
המחיר כולל את כל עבודות העפר הדרושות להנחה ומילוי חוזר במצע וכן מילוי זמני
למניעת מכשול עד ביצוע גמר עבודת המדרכה והכביש ,אספקה והנחת אבנים וכן
תושבת וגב בטון בהתאם למפרט ולפרט בתכנית.
המדידה לתשלום במ"א כמסווג בכתב הכמויות ,וכוללות את כל האמור לעיל.
עבור הנחת אבן שפה במיסעה קיימת לא ישולם בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחיר
אבן השפה אשר בכתב הכמויות.
"ראש" אי
"ראש" אי יבוצע מבטון מזויין ב ,40 -עפ"י פרט ,כדוגמת אבן השפה הסמוכה
ל"ראש" כולל פינות קטומות.
רשת הזיון תהיה מצולעת מברזל  20 -ס"מ @ קוטר  6מ"מ.
השטח של "ראש" האי יהיה  0.7מ"ר לפחות ובאורך של  1.0מ' לפחות.
המדידה לתשלום ביח' ללא תלות בגודל הראש.

פרק  - 41גינון והשקיה.
כללי השקיה
המפרט הבינמשרדי – כתב כמויות מבוסס על המפרט הבינמשרדי בהוצאת משרד הבטחון המיוחד פרק  41במהדורתו האחרונה
וכן המפרט הטכני של המחלקה לייעול השקיה ,עמ' .1-18
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כל המצוין במפרט המיוחד בא לצורך הסברה ,הדגשה או שינויי ,במקרה של סתירה בין המפרט הבינמשרדי והמפרט המיוחד,
יהיה המיוחד הקובע.
לפני תחילת העב ודה יש למדוד את לחץ המים בנקודת החיבור לרשת השקיה המתוכננת וליידע את המתכנן.
תחילת הבצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור המתכנן.
טיב החומרים – כל האביזרים ,הצינורות ,והחומרים יהיו חדשים ,תקינים ועומדים בתקן הישראלי .449
מועד ביצוע העבודה – אם חלפו שנתיים ויותר מיום התכנון ,יהיה על הקבלן לקבל אישור מחדש לבצוע .כל תכנית שיצאה במסגרת
מכרז ,חייבת לקבל אישור המפקח לביצוע.
הגדרות
בכל מקום שמצוין "חפירה" ,יש לקרוא גם "חציבה" ולא תחול תוספת מחיר בשל כך.
הוראות כלליות
כל עבודות ההשקייה יבוצעו בהתאם להנחיות המתכנן בתוכניות ובפרטים ו/או במפרט הטכני המיוחד להשקייה ,ועפ"י המפרט
הבינמשרדי.
מדידה וסימון
המדידה והסימון יעשו רק לאחר שהושלמו עבודות הכנת הקרקע ,כולל גבהים.
יש להתחיל את המדידה והסימון מנוקודות קבע בשטח.
על כל סטייה בשטח מהתכנית ,יש לקבל את אישור המתכנן.
נקודות ההמטרה ,ברזים ומגופים יסומנו ע"י יתד.
המחיר:
ליח' המדידה הנ"ל כולל את כל העבודות והדרישות בהתאם למפורט במפרט המיוחד והכללי וכן כל האביזרים הנלווים כולל
לקבלת מערכת גמורה ומושלמת להפעלה.
חפירה
חפירת התעלות בשטח להצנעת הצנרת תעשה רק לאחר שהקבלן וידא שאין קווי מים ,ביוב ,טלפון או חשמל בתוואי החפירה של
הצנרת.
עומקי החפירה יהיו כדלקמן:

קוטר הצינור (מ"מ)

עומק החפירה

63-75

50

40-50

40

 32ומטה

30

במקומות בהם אין אפשרות לחפור ,או לחצוב לעומק הנ"ל ,יש להגן על הצנרת הפלסטית ע"י שרוול .לאחר תיאום עם המתכנן.
במקומות בהם הקרקע מכילה אבנים ,עצמים קשים או חדים התעלה תועמק ב 15 -ס"מ מהעומקים הנ"ל ותרופד באדמה נקייה
מאבנים בעובי  15ס"מ .רוחב החפירה יאפשר הנחה נוחה של צנרת.
צינורות המסומנים בתכנית כמונחים זה ליד זה ,ניתן להעביר באותה תעלה ע"י הגדלת רוחב החפירה ,או להעמיק את החפירה
בדרגה אחת לפחות.
בכל מקום בו חוצה הצינור שביל ,כביש או קיר ,שאין בהם מעבר קיים ,יש לפתוח בהם מעבר צר להנחת שרוול ולהחזיר את המצב
לקדמותו( .ע"י מילוי מהודק של מצעים ,ציפוי אספלט ,החזרת מרצפות ,אבני שפה ועוד) כלול במחיר השרוול.
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השרוול יהיה בהתאם לתכנון ובקוטר מינימום כפול מקוטר הצינור המושחל דרכו ,בתוכו מושחל חוט משיכה מניילון בעובי 8
מ"מ.
שרוולים הטמונים באדמה יבלטו  50ס"מ משולי המעבר מתחתיו הם מונחים .יש לסמן במפה את המקום המדויק של השרוולים
וכן לסמן בשטח ע"י יתדות סימון.
שרוול החוצה כביש  -יהיה מפי.וי.סי .לחץ מים דרג  12.5מ"מ .עומק  70ס"מ מתחת למצע כביש (קרקע מקומית) ,כלומר  120ס"מ
מתחת לפני הכביש הסופיים.
שרוול העובר במדרכה  -עומקו יהיה  50ס"מ מתחת למצע מדרכה (בקרקע מקומית) כלומר  100ס"מ מתחת לפני המדרכה.
בין פתחי עצים במדרכה  35ס"מ כלומר  60ס"מ מתחת לפני המדרכה.
שרוול יונח משטח מגונן לשטח מגונן ,או שיונח עד בריכת הגנה הכל בהתאם למצוין בתכנית.
קצוות הצינור והשרוול יסגרו במידה ולא ממשיכים בביצוע המערכת.
שרוול קיים יחשף בקצוות וצינור ההשקיה יושחל דרכו.
הסתעפות בצנרת ההשקייה בשטחי מדרך תוגן ע"י בריכת בטון (ביוב) בקוטר  ,60או  80ס"מ עם מכסה בגובה הריצוף .במכסה
יוטבע סימון רשת השקייה.
צנרת ומחברים
כל הצרת והמחברים יהיו מפוליתילאן .כל המחברים יהיו מסוג פלסאון או ש"ע.
לא יהיה שימוש באביזרי שן .
הנחת הצינורות בתעלות החפ ורות תהיה בצורה רפויה ,ללא מתיחה .אין לכופף את הצינור בקשת חדה מדי ,אלא לתאם זווית
פלסטיק מתאימה.
צינורות המונחים באתה תעלה ,יש להניח אחד ליד השני ובשום פנים ואופן לא זה על זה.
יש לסמן בנפרד צינורות זהים בקוטרם ע"י סרטי סימון בכל צומת.
צינורות העוברים בתוך שרוולים ,יהיו שלמים ללא כל מחבר בתוך השרוולים.
במקומות בהם עובר הצינור דרך קיר ,יש להעבירו מתחת לקיר.
אין לחבר קו הארקה (חשמל) לקו כלשהו במערכת.
הקווים יונחו רק לאחר שהושלמו כל עבודות הכנת הקרקע ,כולל הצנעת הזבל ויישור גס.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח באתר לסוג המחברים שבכוונתו להשתמש בהם.
כל חיבורי המתכת והתברוגות ייעטפו בפשתן ,כל חיבורי פלסטיק ייעטפו בטלפון.
את אביזרי החיבור מפלסטיק יש לסגור ביד לאחר שצינור עבר את טבעת האטימה ,אם קיימת.
אין לכסות את הצינורות בתעלות ואת המחברים טרם נבדקו וטרם נשטפו כל הצינורות .כיסוי התעלות יהיה רק לאחר אישור
המפקח .מדידת הצינורות תעשה לפני סגירת התעלות.
המעבר מקוטר לקוטר יותקן במרחק של  2מ' מאביזר יציאה.
כל הצינורות יהיו דרג 6
מערכת בקרה
א .כל אביזרי ראש הבקרה יהיו קומפקטיים ,ההרכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה ,הפעלה ופירוק בצורה נוחה.
ב .מיקום מדויק של ראש בקרה יקבע בשטח בתאום עם המזמין והמתכנן.
ג .יש להשאיר מקום לחיבורי מים נוספים ,ע"י אביזר הסתעפות  90עם פקק .לכל ראש בקרה יורכב ברז חי בקוטר " 4/3עם חיבור
מהיר  300לצינור גומי.
ד .האביזרים יורכבו עפ"י הפרט שבתכנית תוך הקפדה מרבית על קטרים ,סקלות ודרגות סינון .סדר הרכבתם עפ"י הפרט
שבתכנית.
ה .רקורדים יותקנו במספר מקומות בראש הבקרה גם אם לא צוינו בתכנית ,ובכל מקום בו עלול להידרש פירוק בעתיד ,דוגמת
מסנן ,קוצב ,ברזים וכד'.
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ו .הברזים יורכבו כלפי מטה עם זוויות קשיחות מ -פי .וי .סי או צנרת מגולוונת.
ז .כל האביזרים לאחר המסנן יהיו עשויים מפלסטיק קשיח או מברונזה.
ח .כל ברזי הגן בתכנית יורכבו על צנרת דרג  . 4קווי ברזי הגן יהיו "חיים" ,מוצאם בראש הבקרה ,לפני מד המים.
ט .ראש הבקרה יוגן ע"י ארגז "ענבר" כולל מנעול או ש"ע  ,בגודל שיכלול את כל פרטי ראש המערכת .מידות הארגז תילקחנה
לאחר בנית ראש המערכת בשטח ,בהתאם למידותיו ובתוספת מרחב עבודה .הארגז יבנה במקביל לאבן השפה או הקיר שעל ידם
נקבע מקום הרכבת ראש הבקרה.

מחשב ההשקיה
יש לדאוג שהמחשב יהיה מעוגן כיאות ,בין אם הוא מחובר לקיר ,לעמוד או באמצעות ארון מתאים .המחשב יסופק עם קופסת
הגנה.
מחשבי השקיה מסוג סקורפיו בהתאם להנחיית מח גינון של המועצה
 - 41.1.7כיסוי הצנרת וקבלת העבודה
הקבלן ירכיב את כל המערכת כאשר התעלות לא מכוסות .רק לאחר שטיפת הקווים ובדיקת לחצי עבודה ונזילות יורשה הקבלן
לכסות את התעלות.
הכיסוי ייעשה באדמה נקיה מעצמים קשים.
כיסוי התעלה ע"י הידוק ייעשה אך ורק לאחר בקורת ההפעלות ע"י המפקח.
צנרת מקוטר  40מ"מ ומעלה תונח על ריפוד חול בעובי  5ס"מ לפחות ותכוסה בשכבת חול שלא תפחת מ -8ס"מ.

צנרת טפטוף
כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה  ,כולל ראש בקרה ,נכונות גם כאן .מטרתו של סעיף זה להוסיף להוראות אלה
את האופייני לטפטוף.
שטיפת הצנרת  -יש לשטוף צינורות מחלקים ואחר לחבר לקו המחלק את שלוחיות הטפטוף ולשטוף .יש לדאוג שמכל שלוחית
יצא זרם מים זהה בעוצתו לזרם שבשלוחיות האחרות .רק לאחר השטיפה יש לחבר לקו מנקז ולשטוף.
במערכות טפטוף יש להשתמש במחברים המתאימים לסוג צנרת טפטוף בהתאם להנחיות בתכנית.
הצינורות המחלקים והמנקזים יהיו באותו קוטר ויוטמנו כשהם צמודים לשולי הערוגה (לחגורת הבטון).
כל קצות שלוחות הטפטוף יתחברו לצינור מנקז .הצינור המנקז יסתיים בבריכת ניקוז (הגנה) .צינור מנקז ללא בריכת הגנה יסתיים
במצמד  +פקק (ללא קיפול צינור).
בשיחים  -תונחנה השלוחות לאורך השורות ,טפטפת לשיח ,אלא אם צוין אחרת .קווי הטפטוף יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד
שני .הקווים יהיו ישרים ללא חזרות.
המרחק מצינור מחלק לטפטפת ראשונה לא יעלה על מחצית המרחק בין הטפטפות.
שלוחות טפטוף תונחנה ע"ג הקרקע בצורה רפויה ללא מתיחה ,ויתיוצבנה ביתדות ברזל מגולוון  3מ"מ בצורת "ח" באורך  30ס"מ,
או ע"י מייצבים סטנדרטיים כל  2.0מטר.
בשטח המיועד לשיחיה חדשה תונחנה שלוחות הטפטוף לפני ביצוע השתילה .בשיחיה קיימת  -תונחנה שלוחות הטפטוף כך שכל
צמח יקבל טפטפת.
בשטחים מדרוניים  -יש להניח את שלוחות הטפטוף במקביל לקווי הגובה ,בשיחים מעל שורת השיחים.
ביצוע הטבעות לעצים יהיה רק לאחר סימון מיקום העצים ע"י מתכנן הצמחייה.
 - 41.1.8אופן המדידה
א .צינורות עיליים ותת קרקעיים לפי מ"א ,כולל כל האביזרים ,המחברים ,ההסתעפויות הדרושים להתקנת המערכת.
ב .התחברות למקור מים תימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל האביזרים המפורטים בפרט.
ג .ראש המערכת  -ימדד כיחידה קומפלט הכוללת כל הנדרש בפרט.
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ד .אביזרים המופעים בכתב הכמויות כיחידה קומפלט כולל כל הנדרש להתקנת אביזרים .אביזרים שאינם מצוינים בכתב
הכמויות והנדרשים לביצוע העבודה לא ימדדו בנפרד ויכללו בסעיפי הצנרת.
בצינור תת קרקעי העובר מדרכה קיימת ,כביש או בתוך קיר תומך המדידה
כוללת פרוק/ניסור המדרכה (ריצוף גרנוליט או אספלט) הנחת הקו והחזרת השטח לקדמותו .כולל כל התיקונים הדרושים
בריצוף ,באבנים ,גרנוליט ו/או אספלט .כל הצנרת בקוטר  20מ"מ ומעלה הנה תת קרקעית (אלא אם צוין אחרת) ובמחירי
הצנרת כלולה חפירה ו/או חציבה ,הנחה וכיסוי.
סיום עבודה  -מסירה סופית
בגמר תקופת האחזקה ימסר השטח סופית ליזם .אם מצב הגן לא ישביע את רצון היזם ,יתקן הקבלן את הדרוש .משך הזמן
לתיקון הוא על חשבון הקבלן ,והיזם לא יארך לשם כך את תקופת התחזוקה.
 .1לאחר תקופה של  3חודשים מיום כיסוי תעלות רשת ההשקייה ,על הקבלן לסתום את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת
הקרקע בעפר מאושר בהתאם להוראות המפקח.
 . 2יש לבדוק לחצי מים בראש המערכת ,בכל קו המטרה בממטרה ראשונה ובממטרה אחרונה .בקו טפטוף בתחילת הקו ובסיומו.
 . 3על הקבלן להכין על חשבונו תכניות "לאחר ביצוע" ( ) AS MADEשיוגשו ע"ג תכניות מדידה שימסרו לקבלן ע"ח המזמין,
ובאין כאלה ע"ג תכניות מדידה שיכין הקבלן ,על חשבונו ,ויכלול גם את הצנרת התת קרקעית .התכניות תמסרנה למזמין  14יום
לאחר גמר העבודה ,לפני הוצאת תעודת גמר .הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל.
מפרט עבודות הכשרת קרקע וגינון.
כל עבודות הכשרת הקרקע והשתילה כמפורט במפרט הבינמשרדי פרק .41
במקרה של סתירות בין המסמכים השונים ,תינתן העדיפות בין המסמכים ע"י מנהל הפרוייקט ותאושר ע"י מהנדס החברה.
להלן מספר השלמות ותיקונים.
כללי
א .באם חלפו שנתיים מיום התכנון למועד הביצוע יש להודיע למתכנן ולקבל אישורם לנכונות התכנון.
ב .ברורים בנושא סוג הצמחים ,כלי קיבול ומרחקי נטיעה יש לקיים עם המתכנן לפני מועד הביצוע וכל שינוי יאושר על ידו בכתב.
על הקבלן לקבל אישור למקור השתילים ולשתילים עצמם .יחד עם זאת רשאי מנהל הפרויקט לפסול שתילים שלא מתאימים או
כאלו שאינם נראים לו .לגבי כל סוג עצים בוגרים מאדמה ,יש לקבל אישור מנהל הפרויקט או המתכנן לכל עץ בנפרד עוד במקום
גידולו וטרם הוצאתו מהאדמה והובלתו לשטח.
ג .על הקבלן להודיע את מועד תחילת הנטיעה והאישור לתחילתה יינתן ע"י מנהל הפרויקט .בכל מקרה אין לשתול עצים מעל קווי
תשתית תת קרקעיים( ביוב ,ניקוז וכו') ו/או מתחת לקווי תקשורת וחשמל עיליים ,אלא לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט בכתב.
ד .טיפול ואחריות לקליטת השתילים היא למשך  3חודשים מיום קבלת הגן ,אלא אם כן צוין אחרת בכתב הכמויות .אחריות על
קליטת כל העצים הבוגרים מאדמה היא למשך  12חודשים מיום קבלת הגן .אחריות קליטה לגבי עצים מחביות היא  6חודשים.
ה .במסגרת אחריות הקליטה על הקבלן להחליף כל צמח שקמל ו/או לא נקלט קליטה מלאה .במידה ואין אפשרות לשתילה חוזרת
של עצים בוגרים ,יוסכם בין המזמין והקבלן על פיצוי נאות.
הכשרת קרקע ,זיבול ,ודישון
א .הכשרת קרקע:
עיבוד הקרקע לעומק  30ס"מ ,כולל ניקוי ,חישוף ,יישור גנני ויישור סופי.
ב .הדברת עשבייה:
עשבי בר ע"י קוטל עשבים מסוג ראונד אפ או ש"ע ,וע"י חומרים מונעי הצצה .בשימוש בקוטלי מגע יש לרסס לאחר הנבטת
השטח .יש לחזור על התהליך עד להדברת כל עשבי הבר ו/או עפ"י הוראת מנהל הפרויקט .אין להתחיל בשתילה אלא לאחר תקופת
המתנה מינימלית של  3שבועות מתום ריסוס אחרון.
כל העבודות המפורטות הסעיפים א ו -ב לעיל כלולים במחירי היחידה השונים ולא ימדדו בנפרד.
ג .זיבול ודישון:
 1בשטחי עצים ,שיחים ,צמחי כיסויי ומטפסים יסופק הזבל בבורות הנטיעה בנוסף לזיבול כל השטח ולא תשולם עבורו כל תוספת
למחיר.
הזבל הנ"ל יסופק בכמויות כדלקמן.
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 עץ בוגר –  60ליטר( יסופק רק לאחר קליטת העץ ,כולל הצנעה ועידור לעומק  20ס"מ).ג 2.הכנת התערובת לבורות הנטיעה/שתילה לכל הצמחים שבתכנית ,כוללת אספקת אדמת גן וערבובה עם הזבל .האדמה תהיה
משכבה עליונה ופורייה (מקסימום לעומק  30ס"מ) וחופשייה מאבנים ,פסולת ועשבי בר רב שנתיים האדמה לא תהיה חרסיתית.
על הקבלן לקבל אישור למקור האדמה וטיבה.
ג 3.בשטחי דשא
זבל בקר רקוב לחלוטין ומפורר בכמות של  30מ"ק לדונם ,ודשן זרחני ואשלגני בכמות של  80ק"ג לדונם משני סוגים .הפיזור יהיה
שווה ואחיד לכל השטח ויוצנע מיד לאחר הפיזור לעומק של  25ס"מ .מקור הזבל ומיני הדשנים טעונים אישור מראש.
ג 4.אספקת הזבלים/הדשנים פיזור והצנעתם כלולה במחירי השתילה/הנטיעה השונים ולא תשולם עבורם בנפרד.
ב .השקיה פעמיים עד חמש פעמים ביום בהתאם למזג האוויר  -סה"כ  9-6מ"מ ליום ( 9-6מ"ק לדונם) .כעבור  7-5ימים
מרווחים את ההשקיות לפעם אחת ביום בכמות  7-5מ"מ ואחר כך פעם ביומיים עם הגדלת כמות המים בהתאם להוראות
המפקח .כעבור  14ימים מוסיפים דשן חנקני בכמות של  3ק"ג חנקן צר וף לדונם ומישרים מקומות ששקעו ע"י הוספת אדמה
תחת המרבד.
דשא סינטטי
דשא סנטטי דגם "גולד" דוגמת "גרין פוינט" או ש"ע,בעל סיבים מפוצלים מפוליפרופילן בגובה 8מ"מ בצפיפות גבוהה 19500
תפר למ"ר,לרבות משטח תחתון לייטקס ופוליפרופחלן מותקן על מצע ,בטון או ריצוף קיימים 5 ,שנות אחריות כנגד דהייה,
מחיר יסוד 70ש"ח/מ,ר .המחיר הינו לשטח עד  500מ"ר
תיחום גומה לעצים קוטר  1.20מ'
תוחם דשא מפוליפרופילן גמיש ,לרבות יתדות עיגון ומחברים דגם "" "BLACK JACKאו ש"ע
פרק  – 51עבודות סלילה
כללי
הפרויקט ממוקם ברחוב ההדרים ,שמתחבר לרחוב השקד בחלקו הצפוני של תל מונד.
אורך הפרויקט כ 450 -מ'.
מטרת הפרויקט – הסדרת רחוב ההדרים כרחוב משולב פנימי ,המאפשר נגישות לבתים פרטיים שלאורכו.
העבודה כוללת:








עבודות הכנה ופירוק בהתאם למסומן בתכניות
ע"ע
עבודות אבני שפה וריצוף
עבודות ניקוז
עבודות צביעה ותמרור
עבודות תאורה
עבודות גינון ופיתוח

 – 51.01עבודות הכנה ופרוק
בתחום הפרויקט ,בהתאם למסומן בתכניות ,על הקבלן לפרק/להרוס ,לעקור ולפנות את כל העצמים הקיימים והפסולת עד לפינוי
המוחלט של השטח.
כל פירוק של חומרים הניתנים לשימוש חוזר יבוצע בזהירות מרבית והחומרים המתקבלים מן הפירוק יאוכסנו ע"י הקבלן באתר
עד שלב ההרכבה במקום המאשר ע"י המפקח ויתר החומר ייחשב כפסולת.
כל פסולת בשטח העבודה תיחשב כרכוש הקבלן ועליו יהיה לסלקה מהשטח על חשבונו ועל אחריותו.
חומרים המיועדים להרכבה מחדש ע"י הקבלן (מכסים של שוחות ,תמרורים ,גדרות סככת תחנת אוטובוס וכו') ייחשבו כאילו
נמצאו במצב תקין לפני פירוקם ,ובכל מקרה יהיה על הקבלן לשפצם – תיקון  +צבע לפני ההרכבה .על הקבלן לוודא מצב זה
לפני הגשת הצעתו ולהתחשב במצב חומרים אלה לשם קביעת מחירי הצעתו.
לפני ביצוע העבודה יערך סיור בהשתתפות נצ יג הקבלן והמפקח ובו יקבעו ויסומנו פריטים בהתאם לסיווג ע"פ סעיף זה ,דהיינו
לאכסון ,שימוש חוזר  ,סילוק מהשטח לאחר פרוק זהיר תוך שמירה על המבנה שמתחתיו.
עקירת עצים ושורשיהם
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בנוסף לאמור במפרט הכללי ,על הקבלן לקבל אישור המפקח בכתב לפני עקירת העצים .המפקח ייתן אישור לביצוע עקירה
בהתאם לסיכום עם פקיד היערות של קק"ל.
העבודה כוללת :כריתת העץ ,חתוך ענפיו ואיסופם ,עקירת הגדם על שורשיו ,מילוי הבור בשכבות מלוי מחומר מקומי והידוקן
בהידוק מבוקר.
לאחר העקירה ,כל הגזם ירוכז ויפונה למקום המאושר .דינו של הגזם כדין פסולת ועל הקבלן לפעול ע"פ הוראות המפרט הכללי
בנושא זה.
פירוק מסעות ,כבישים ומדרכות
בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפרק מסעות כבישים ומדרכות בהתאם למסומן בתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב .העבודה
כוללת ניסור האספלט הקיים בקווים ישרים בגבולות השטח המיועד לפירוק ,חפירת מבנה הכביש או המדרכה עד השתית
המתוכננת בהתאם למסומן בתכניות ,או לפי הוראת המפקח ,וסילוק חומרי המבנה למקום שיקבע ע"י המפקח.
ניסור מיסעה קיימת
על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט על ידי חיתוך לעומק הדרוש בהתחברויות בין שכבה קיימת ומתוכננת ,בהנחת
אלמנטים שונ ים בכביש קיים ,כגון אבני שפה ,שוחות ,קולטנים וכו' .החיתוך יבוצע ע"י מכונת חיתוך בלבד.
חישוף והורדת צמחיה
בתחום הפרויקט בשטחים פנויים לאורך הגבול הצפוני של הכביש ,יבוצע חישוף בעומק של  20ס"מ עד להגעה לקרקע נקייה מכל
חומר אורגני.
העבודה כוללת את כל המפורט בסעיפים  51.03.01ו 51.03.07 -במפרט הכללי ,כולל כריתה ועקירת עצים בקטרים הקטנים
מהמפורט בסעיף  51.03.02במפרט זה .גבולות ביצוע העבודה על פי מסומן בתכניות ואישור המפקח בכתב .החומר יפונה מהאתר
ע"י הקבלן לאתר פסולת מאושר  -הפינוי כלול במחיר.
בין היתר ,לפני תחילת העבודה ייערך סיור בשטח בהשתתפות הקבלן והמפקח לאיתור פסולת בשטח הפרויקט .כל הפסולת ,אשר
תמצא בתחומו של הפרויקט ,תפונה ע"י הקבלן לאתר סילוק פסולת מאושר.
סלוק פסולת ועדפי חפירה  /חציבה
בנוסף לאמור בפרק  51במפרט הכללי ,מודגש בזאת שחומר פסולת יורחק
למקום מאו שר ע"י הרשויות .התשלום לקבלן בהתאם לאמור בכתב הכמויות לא תשולם כל תוספת מעבר למופיע בכתב הכמויות
לסילוק הפסולת.
פרוק משטח בטון/רצפת בטון כולל יסודות /קורות/מבנים
במקומות המסומנים בתכניות ובמקומות שיידרש ע"י המפקח יבצע הקבלן פירוק של משטח הבטון /רצפת הבטון בכל עובי שהוא,
כולל יסודות /קורות מסוגים שונים ובחתכים שונים ,לכל עומקם /מבנים /מכולות /העבודה כוללת בנוסף את כל האמור לעיל
בסעיף  ,51.3.06לגבי משטח/רצפת הבטון.
המדידה לתשלום במ"ר משטח/רצפת בטון והמחיר יהווה תמורה לכל האמור להלן ,לרבות עבודות הניסור .כמו כן כוללת
העבודה מילוי החללים בחומר מילוי נברר בהידוק מבוקר ,או ב ,CLSM -עפ"י הוראת המפקח.
היסודות /הקורות לא ימדדו לתשלום.
ריסוס שטחים בחומר הדברה לקטילת שרשי צמחיה ועשבי בר ולמניעת נביטה
בפני שתית החפירה/בפני קרקע קיימת לפני מילוי ולאחר חישוף ובפני שכבת המצעים הראשונה ,ובכל מקום בו יורה המפקח
בכתב ,ירסס הקבלן את השטח בחומר קוטל עשבים.

החומר יהיה מאושר ע"י המפקח ומתאים לסוג הצמחייה במקום .המינון יהיה עפ"י הוראות היצרן.
לא יבוצע ריסוס בקוטל עשבים ומונע נביטה בחומרים הנ"ל בשטחים המיועדים לגינון ובקרבת צמחייה לשימור.
ביצוע הריסוס ייעשה עפ"י דרישות פרק  51במפרט הכללי.
ריסוס בחומר הדברה לקטילת שורשים ולמניעת נביטה יימדד לתשלום לפי השטח המרוסס במ"ר ,בגבולות שנקבעו בתכניות
או ע"י המפקח.

פרוק אבן שפה /אבן גן/אבן אי
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במקומות בהם יידרש ע"י המפקח בכתב ,יבצע הקבלן פירוק של אבני שפה ,אבני אי אבני גן כולל יסודות.
מודגש בזאת כי במקומות בהם נדרש פרוק אספלט קיים לכל עוביו או חפירת המבנה הקיים ואין דרישה מפורשת ע"י
המפקח בכתב לפרוק אבני השפה/אבני הגן/אבני האי לחוד ,הפרוק נכלל בסעיפי החפירה ולא ישולם במסגרת סעיף זה,
כמוזכר בסעיף  51.03.00סעיף קטן א לעיל.
העבודה כוללת:
-

עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מרבית על שלמותה.
פרוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת.
מילוי החלל הנוצר בחומר מצע ו/או אגו"ם לפי הצורך.
סילוק האבן לאתר פסולת.

 -קבלת הקטע לפרוק מהמפקח ,סימונו ומדידתו.

המדידה לתשלום במ"א.
פרוק מדרכות מרוצפות/שטחים מרוצפים
בשטח הפרויקט יידרש הקבלן לפרק מדרכות מרוצפות/שטחים מרוצפים בהתאם לתוכניות ו/או לפי הנחיות המפקח בכתב.
-

העבודה כוללת:
קבלת הקטע לפירוק מהמפקח ,סימונו ומדידתו.
פירוק האבנים.
חפירת החול.
העמסה וסילוק הפסולת.
המדידה לתשלום במ"ר .המחיר יהווה תמורה לכל האמור לעיל.
מילוי בתערובת C.L.S.M
במקומות צרים ,מעל מערכות ,במקומות אשר לא ניתן למלא אותם בחומר מילוי ובמצעים ולבצע הידוק מבוקר עפ"י הנחיית
המפקח בכתב ,יבוצע מילוי בחומר  C.L.S.Mאשר יסופק מיצרן בטון מאושר ע"י המפקח.
המדידה לתשלום במ"ק נטו מבוצע בפועל.
סעיף זה מתייחס גם לפרק  40במפרט זה.
סעיף זה אינו מתייחס לאותם סעיפים בכתב הכמויות אשר צויין לגביהם במפורש במפרט זה כי המחיר כולל גם מילוי חוזר ב-
.CLSM

פירוק גדרות/מעקות מסוגים שונים
במהלך עבודתו ,יהיה על הקבלן לפרק גדרות/מעקות מסוגים שונים .העבודה תבוצע עפ"י הנחיית המפקח בכתב.
העבודה תימדד לתשלום לפי אורך במטרים מדוד לאורך הגדר/המעקה הקיים ,כמפורט בכתב הכמויות ללא הבדל בין סוג הגדר/
המעקה ונתוניהם (רשת ,מחלקים טרומיים וכו') וגובהם.
המחיר כולל גם ס ילוק היסוד/הקורה ,מילוי מהודק של החלל שנוצר בחומר מילוי מאושר ויישור השטח לשביעות רצון המפקח.
פירוק זהיר של גדר והעתקתה יימדד לתשלום בנפרד לפי אורך במטרים מדוד לאורך הגדר במקומה החדש.
המחיר כולל גם השלמת כל הרכיבים והעמודים החסרים ,ביסוס הגדר בקורה/ביסוד ותכנון הבסוס מאושר ע"י המפקח בכתב וכן את עבודות
העפר וכל הדרוש לקבלת גדר בשלמות במקומה החדש.
51.02

עבודות עפר

חפירה/חציבה  -כללי
בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת:
 בכל מקום בו מצוין חפירה ,הכוונה היא לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהיא ובכלים מסוג כלשהם. חומר הפסולת ועודפי החפירה יורחקו למקום מאושר ע"י הרשויות.התשלום לרשויות ע"ח הקבלן.
 לא תשולם כל תוספת עבור סילוק הפסולת.חפירת פסולת קיימת באתר לרבות חפירת ערמות פסולת וערמות עפר
סעיף זה מתייחס לחפירה של פסולת קיימת בשטח לרבות חפירת ערמות פסולת וערמות עפר ופינויים לאתר פסולת מורשה.
החפירה תבוצע עד פני שתית טבעית קיימת בהתאם להנחיות המפקח בכתב.
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קבע המפקח כי יש להמשיך ולחפור פסולת או במקרה של חילוקי דעות ,קביעתו של המפקח האם החפירה הינה
של פסולת מכל סוג שהוא או חפירה של קרקע טבעית ,תהיה סופית והקבלן יפעל בהתאם.
העבודה כוללת:
א.

חפירה בקרקע כלשהי לרבות בולדרים ,בטונים וחומרים מכל סוג שהוא.

ב.

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים ,גדרות לרבת חפירה בזהירות ובעבודות ידיים.

ג .העמסה ופינוי הפסולת לאתר פסולת מורשה ע"י הרשויות.
על הקבלן למדוד את השטח על חשבונו לפני תחילת העבודה ובסיום חפירת ערמות הפסולת והעפר וחפירת הפסולת המפוזרת
בשטח ולפני המשך החפירה של קרקע טבעית/עבודות המילוי.
על הקבלן להגיש למפקח את המדידות ע"ג תוכניות ממוחשבות.
התוכניות טעונות אישור המפקח בכתב לפני המשך ביצוע העבודה ע"י הקבלן בכל שלב ושלב והן תהוונה בסיס לחישובי כמויות
של העבודה שבוצעה (סעיף  51.02.01וסעיף זה).
המדידה לתשלום במ"ק ,מדוד תאורטית עפ"י התוכניות.
חפירה של קרקע טבעית
העבודה כוללת:
א .חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים ,בולדרים ,מבנה שכבות מיסעות ,מדרכות ומשטחי בטון ,שצ"פים
וכו' ובכל התנאים.
ב.

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים ,גדרות לרבות חפירה בזהירות ובעבודת ידיים במידת הצורך.

ג.

פרוק מערכות ,חלקי מבנה ,יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.

ד.

העמסה ופנוי החומר החפור לאתר פסולת מאושר ע"י הרשויות.
המדידה לתשלום במ"ק מחושב תאורטית עפ"י התוכניות.

חפירות "גישוש" לגילוי מערכות קיימות
-

לאחר שהקבלן קיבל את אישורי החפירה מכל הגורמים הנוגעים בדבר והשלים את התיאום עם גורמים
ורשויות וסימן קווים ע"ג תוכניות ובשטח ,יגיש הקבלן את הצעתו למיקום ביצוע חפירות לגישושים לאישור
המפקח בכתב.

-

בהתאם

כדי
מבוצע
האמור
להנחיות הגורמים השונים.

להבטיח

ולמנוע

פגיעה

בקווים

קיימים,

הכל

העבודה כוללת:
-

תיאום מוקדם עם הרשויות המתאימות.

-

קבלת הנחיות בכתב ואישור לביצוע חפירת הגישושים ולפיקוח צמוד
מאותה רשות בהתאם לקביעתה.

-

חפירה בכלי ו/או בעבודת ידיים בהתאם לכללי הבטיחות הנדרשים ע"י
משרד העבודה.

רוחב החפירה יהיה מינימלי והוא יותאם לסוג הקרקע ולעומק הסופי של הגישוש.
כל האמור יסוכם מראש עם המפקח ויקבל את אישורו בכתב כולל פירוט.
המדידה לתשלום במ"א בהתאם לסיכום בכתב עם המפקח ומדידה בפועל של העומק.
העבודה כוללת את כל האמור ,כולל האחריות לאי פגיעה במערכות ,תשלום עבור פיקוח צמוד של הרשות ,ביצוע העבודה
בכלים ובעבודות ידיים כנדרש ,הקפדה על כללי הבטיחות וכו'.
כמו כן תכלול העבודה מדידה בשטח של המערכות והגשת תוצאות עבודות הגישוש ע"ג תכניות ממוחשבות כולל מיקום
קואורדינטיבי של המערכות וגובהן האבסולוטי.
חפירה להחלפת קרקע :
העבודה כוללת:
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א .חפירה בקרקע (הן בשטחי מילוי ובהן בשטחי חפירה) בעומק של  1מטר.
ב .טיפול החומר החפור (מיון ,סינון גריסה וכו') לצורך שימוש חוזר למילוי באתר עד לעמידה בדרישות החומר למילוי
חוזר לכבישים בהתאם לדו"ח הקרקע.
ג .הפרדת פסולת (באם ישנה) אחסון החומר ,העמסתו והובלה משטחי החפירה לשטחי המילוי.
ד .מילוי חוזר של החומר החפור בשכבות בעובי  20ס"מ מקסימום ובהידוק מבוקר.
שאר הדרישות בנושא כגון  :פיזור  ,הידוק ,אופני מדידה ואופני תשלום הינם בהתאם למפורט בפרק 51
במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור בהוצאת חברת נתיבי ישראל.
51.02 ,51.03

מילוי מובא ומצעים

חומר מילוי מובא – מילוי נברר
חומר המילוי יהיה מסוג חומר מילוי נברר ,מובא מבחוץ.
חומר המילוי המובא יענה לדרישות המפרט הכללי פרק 51
מילוי נברר מובא מבחוץ יימדד לתשלום במ"ק נטו עפ"י התוכניות.
מקור החומר וטיבו חייבים באישור מוקדם של המפקח.
המחיר כולל אספקה ,הובלה ,פיזור בשכבות והידוק מבוקר
מצעים
כל המצעים במבנה הכבישים ,המדרכות והשבילים ,יהיו מסוג א' כנדרש בפרק  51במפרט הכללי.
המצעים יהודקו לדרגת צפיפות .100%
המדידה לתשלום במ"ק מחושב תיאורטית מהתוכניות כמסווג בכתבי הכמויות ובהתאם לפרטים בתכניות.
 -51.05תאי ביקורת ותאי קליטה
בנוסף למפורט במפרט הכללי מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו טרומיים ,תוצרת מפעל מאושר .לא תאושר
אספקת תאים מתוצרת לא ידועה ולא מאושרת.
בנוסף לאמור במפרט הכללי ,העבודה כוללת:
א.

חפירה למפלס הדרוש בכל קרקע שהיא ופנוי עודפי חפירה.

ב.

אספקה הובלה והנחת האלמנטים של תאי הקליטה ותאי הבקרה.

ג.

התאמת הפתחים לכניסה ויציאת הצינורות ,כולל ביצוע החבורים ואטימתם.

המילוי עד מחצית גובה התא מתחתיתו ימולא בחול תוך כדי הרטבה .לפי דרישת המפקח ,יבוצע מילוי חוזר סביב
ד.
התאים בחול מיוצב בצמנט ,שישולם בנפרד.
הסבכות ,הרשתות והמכסים יובאו לשטח לפני התקנתם ויאושרו על-ידי נציג מח' ניקוז של מועצה מקומית תל מונד.
הקבלן הזוכה במכרז אינו רשאי להציע חלופה לאלמנטים הטרומיים לאשור המפקח ,ובכל מקרה לא תאושר יציקה באתר של
תאים.
אין המזמין חייב לנמק את עמדתו זו.
רשתות ניקוז מלבניות לתאי תפיסה מלבניים
הרשת והמסגרת לתא תפיסה לניקוז יתאימו לדרישות תקן ת"י  .)EN-124( 489הרשת והמסגרת יהיו ממין  C-250או ממין -400
 Dבהתאם למיקום תא התפיסה ברצועת הדרך.
הפן העליון של הרשת יהיה במידות  843ª343מ"מ והגובה (עומק השילוב עם התושבת במסגרת) יהיה  50מ"מ .היקף הרשת
יתכנס כלפי הפן התחתון.
המסגרת לרשת תתאים להרכבה על תא תפיסה ומידותיה יתאימו למידות הרשת ,כנדרש בתקן ,תוך הבטחת האפשרות להתקנת
הרשת במקומה מבלי שתנועת הרכב מעל תוציא אותה ממקומה .המסגרת תכלול אמצעים לעיגון.

71

הרשת והמסגרת תהיינה עשויות מיציקת פלדה ספירואידלית ,או מחומרים מרוכבים ,עמידים בפני  .UVהרשת והמסגרת יסומנו
בכיתוב מוטבע על-פי הנדרש בתקן "עירית -וכן שם היצרן.
פרטי הרשת והמסגרת יועברו לאישור מח' הניקוז במועצה .בצירוף אישור תו תקן ישראלי עדכני או תעודת בדיקה של מעבדה
מאושרת בלתי תלויה ,המעידה שהם מתאימים לדרישות התקן הישראלי ,כל זאת לפי הזמנתם.
 – 51.06עבודות אבני שפה וריצוף
אבני השפה לסוגיהן השונים יבוצעו בכבישים ומדרכות ,בהתאם למסומן בתכניות חתכים לרוחב ופרטים.
סוג אבני השפה מבטון ואופי הצבתן יהיה כמפורט בכתב הכמויות ובתכניות בהתאם למפרט הכללי  .דיוק ההנחה של אבני
השפה יהיה  +5מ"מ לגובה ולמיקום.
אבני השפה בקשתות או בעקומות יבוצעו ע"י חצאי אבני שפה מוכנות ולא יורשה השימוש באבני שפה שבורות .כמו כן בפינות
של איי תנועה ובפינות מפרצי חניה על הקבלן להשתמש באבני שפה פינתיות לא יורשה שימוש בבטון להשלמת הפינות.
במקומות בהם מסומנים בתוכנית אבן שפה מונמכת ,יונחו אבני שפה רגילות בגובה מונמך בהתאם למפורט בתכניות .העבודה
כוללת חפירה או חציבה לצורך ביצוע היסוד ואבן השפה בהתאם לפרטים יסוד וגב הבטון.
ריצוף מאבנים משתלבות
בנוסף לאמור במפרט הכללי (פרק  )51 ,40מודגש בזאת:
 .1הקבלן יספק את האבנים ממפעל מאושר ליצור שיאושר ע"י המפקח.
 .2סוג הריצוף יהי כדוגמת ריצוף קיים
.4המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות סוג הריצוף.
. 5המחיר יכלול את אספקת האבנים ,החול ,הידוק וכן כל החומרים והעבודה הדרושים לביצוע מושלם של העבודה .בשפות
משטחי הריצוף יונחו אבנים שנוסרו ע"י מסור חשמלי .לא יורשה שימוש בגיליוטינה .המחיר כולל את החיתוך הנ"ל.
 – 51.29עבודות תמרור ,שילוט וצביעה
 –51.29.01עבודות שילוט ותמרור
התקנים ,ההוראות והתקנות המתייחסות למכרז זה הם כדלקמן:
 ת"י  - 934סימון דרכים :הכנת פני כביש אספלט וצביעת סימנים. ת"י  - 935סימון דרכים :צבעים לסימון דרכים. מפרט אספקה מס'  111של מת"י :תמרורי דרך ממתכת מחזירי אור. "לוח תמרורים" הרשמי שפורסם ע"י משרד התחבורה.קובץ "הנחיות לאופן הצבת התמרורים"  2010בהוצאת משרד התחבורה  /המפקח על התעבורה.
התאמה לתקנים
על הקבלן להמציא אישורים ומסמכים המעידים שהחומרים אשר הוא עומד לספק מתאימים לדרישות התקנים ומפרטי
האספקה אשר פורטו לעיל .כל הוצאות הבדיקות  -אם יהיו  -יחולו על הקבלן ,ומחירן כלול במחירי היחידה.
תמרורים
מידות התמרורים:
 תמרורים משולשים  -בגודל צלע  0.6מ'. תמרורים עגולים בקוטר  0.6מ'.תמרורים מרובעים  -כמצוין בלוח התמרורים לגבי כל תמרור ואם לא צוין  -עפ"י הוראות המפקח בכתב.
התמרורים יהיו מחזירי אור .ייצורם יהיה בהתאם למפרט אספקה מס' .111
צורת התמרורים ,צבעיהם ודוגמתם יהיו בהתאם לנדרש ב"לוח התמרורים" הרשמי של משרד התחבורה.
כמו כן מופנית תשומת ליבו של הקבלן ל"הנחיות לאופן הצבת התמרורים" באשר למידות הכתיב ,הספרות ,הרווחים (בעברית
ובאנגלית) והנחיות נוספות הנדרשות להצבת התמרורים השונים.
עמודי התמרורים יהיו מצינורות פלדה בקוטר " 3מגולוונים ,עובי דופן  2.2מ"מ.
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מסמך ד'
כתב כמויות
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מסמך ה'
רח' ההדרים בתל-מונד
רשימת תכניות
שם התכנית

קנ"מ

תאריך עדכון

מס' תכנית

מעדורה

PKZ-HW-TELMOND-PD-2000-02

2

תכנית תנוחה

1:250

18.12.2019

PKZ-HW-TELMOND-PD-2010-01

1

תכנית תאום מערכות

1:250

18.12.2019

PKZ-HW-TELMOND-PD-2020-01

1

תכנית פירוקים

1:250

18.12.2019

PKZ-HW-TELMOND-PD-2030-08

8

תכנית תנועה

1:250

18.12.2019

PKZ-HW-TELMOND-PD-2040-01

1

חתך לאורך

1:100/1000

18.12.2019

PKZ-HW-TELMOND-PD-2050-01

1

חתכים לרוחב

1:200

18.12.2019

PKZ-HW-TELMOND-PD-2060-01

1

פרטי מבנה

שונה

18.12.2019

-NOF-HDAR-17-12-19גינון

1

תכנית גינון

1:250

17.12.2019

-NOF-HDAR-17-12-19פיתוח

1

תכנית פיתוח כללית

1:250

17.12.2019

SPR-LT-250-01-1829

3

תכנית תאורה

1:250

02.12.2019

spr-el-merkazia-alt2-01-1829

2

ארונות תאורה דיקורטיבית

שונה

24.11.2019

spr-el-merkazia-alt2-00-1829

2

לוח מרכזיה

שונה

24.11.2019

H04-00-1829

0

פרטי תאורה

שונה

21.11.2019
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נספח ב'
לכבוד
מועצה מקומית תל מונד (להלן" :המועצה")
הנדון :ערבות בנקאית לחוזה
על פי בקשת ____________________ ח.פ / .ת.ז( _____________ .להלן" :המבקשים") ,אנו ערבים
בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____________( ₪במילים:
__________________שקלים חדשים) ,בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל
למדד ,כמפורט להלן (להלן" :הפרשי הצמדה") ,שתדרשו מאת המבקשים בקשר להסכם לביצוע עבודות
תשתית  ,סלילה ופיתוח רחוב ההדרים תל מונד
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל ,תוך  7ימים מיום דרישתכם בכתב שתגיע
אלינו ,מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים.
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול ,ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה
בהליך משפטי ,או באופן אחר ,ולא תהיו חייבים להגיש תחילה ,לשם קבלת תשלום על פיה ,תביעה משפטית
נגד המבקשים ,ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקשים.
במכתבנו זה:
""מדד"  -משמעו מדד המחירים לצרכן ,המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כללי.
"המדד החדש" – משמעו מדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.
"המדד היסודי" – מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  15.7.2020בגין חודש יוני שנת 2020
הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל ,על פי ערבות זו (להלן" :המדד החדש") ,כי
המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום
הקרן המצוין כדרישתכם הנ"ל ,מחולק במדד היסודי.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ ועד בכלל .דרישה שתימסר לנו אחרי המועד הנ"ל לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
_________________________

75

נספח ג'
אישור קיום ביטוח
אישור קיום ביטוחים  -ביטוח עבודות קבלניות
 /בהקמה

תאריך הנפקת האישור
()DD/MM/YYYY

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע
המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים
באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה
מיטיב עם מבקש האישור.

המבוטח

ממבקש האישור

שם

שם

המועצה המקומית תל מונד

למלא

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען
רחוב הדקל  ,52תל מונד

מען

נוסח
הפוליסה

מעמד מבקש האישור

מען הנכס
המבוטח /
כתובת
ביצוע
העבודות
☐קבלן הביצוע
מכרז
לביצוע
עבודות
תשתית,
סלילה
ופיתוח
רחוב
ההדרים
תל מונד

☐קבלני משנה

☐שוכר
☒אחר :מזמין

כיסויים
פרקי
הפוליסה
חלוקה לפי
גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

מספר
הפוליסה

תאריך
תחילה

תאריך
סיום

גבול האחריות  /סכום
ביטוח  /שווי העבודה
מטבע

סכום

כל הסיכונים
עבודות
קבלניות

סכום

מטבע

יש לציין קוד
כיסוי בהתאם
לנספח ד'

-304

הרחב

שיפוי

שווי מלא
של העבודה
למלאהרחבות:

השתתפות עצמית

כיסויים
נוספים
בתוקף

₪

 - 308ויתור
על תחלוף
לטובת גורם
אחר – מפקח
ו/או מנהל
הפרוייקט
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 -309ויתור
על תחלוף
לטובת מבקש
האישור
גניבה ופריצה

מלוא סכום
הביטוח

 -312כיסוי
בגין נזק
שנגרם
מצמ"ה

רכוש עליו
עובדים/רכוש
סמוך/רכוש קיים

 20%מערך
העבודה

 -313נזקי
טבע

רכוש בהעברה

 10%מערך
העבודה

-314כיסוי
גניבה ,פריצה
ושוד

פינוי הריסות

 10%מערך
העבודה

 -316כיסוי
רעידת אדמה
- 317
מבוטח נוסף
– אחר-
קבלנים ו/או
קבלני משנה
ו/או מפקח

תקופת תחזוקה
מורחבת24 -
חודשים

חומרים
מסופקים ע"י
המזמין

-318

מבוטח נוסף
מבקש
האישור

במלוא ערכם

ציוד ,כלי עבודה
ומבני עזר של
הקבלן

₪

- 324מוטב
לתגמולי
ביטוח -
מבקש
האישור

-328

תקופת הרצה4 -
שבועות

ראשוניות

נזק ישיר מתכנון
לקוי ועבודה
לקויה

 10%משווי
העבודות

נזק עקיף מתכנון
לקוי ועבודה
לקויה

מלוא סכום
הביטוח

רכוש מחוץ לאתר
העבודה ו/או
רכוש במעבר

500,000

₪

הוצאות
אדריכלים,
מהנדסים
ויועצים אחרים

 7.5%משווי
העבודות

₪

הוצאות דרישת
רשויות

200,000

₪

₪

פרעות ושביתות
הוצאות החשת
נזק

200,000

₪

הוצאות תיקון
זמני

300,000

₪

צד ג'

₪ 80,000,000

הרחבות:
זיהום תאונתי

-302

אחריות
צולבת

-304

הרחב

שיפוי

-307

קבלנים
וקבלני משנה
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הרעלה

 - 308ויתור
על תחלוף
לטובת גורם
אחר – מפקח
הפרוייקט

נזקי גוף מרכב
שאין חובה
לבטחו

 -309ויתור
על תחלוף
לטובת מבקש
האישור
-312כיסוי
בגין נזק
שנגרם
מצמ"ה
 -315כיסוי
לתביעות
מל"ל

מכשירי הרמה

עבודה בגובה

500,000

₪

- 317
מבוטח נוסף
– אחר-
קבלנים ו/או
קבלני משנה
ו/או מפקח
הפרוייקט
 318מבוטח
נוסף מבקש
האישור

נזק לפריטים תת
קרקעיים (עקיף)

-321
 10%שווי
עבודות ,מינ'
200,000

₪

מבוטח נוסף
בגין מעשי או
מחדלי
המבוטח
(מבקש
האישור)

 -322מבקש
האישור
מוגדר כצד ג'

החלשת משען
ו/או רעידות

-328

ראשוניות

כיסוי עודף מעבר
לגבול האחריות
התקני של ביטוח
רכב מנועי צד-
שלישי רכוש

2,000,000

אחריות
מעבידים

₪ 20,000,000

₪

 -329רכוש
מבקש
האישור
ייחשב כצד ג

-304

הרחב

שיפוי

-307

קבלנים
וקבלני משנה

 - 308ויתור
על תחלוף
לטובת גורם
אחר – מפקח
הפרוייקט
 -317מבוטח
נוסף –
קבלנים ו/או
קבלני משנה
ו/או מפקח
הפרוייקט
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-318

מבוטח נוסף
מבקש
האישור

-319

מבוטח נוסף
היה וייחשב
כמעבידם של
מי מעובדי
המבוטח

-321

מבוטח נוסף
בגין מעשי או
מחדלי
המבוטח
(מבקש
האישור)

-322

מבקש
האישור
מוגדר כצד ג

-328

ראשוניות

אחר
ביטול
רשלנות
רבתי/חמורה

פירוט השירותים (בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

 – 009בנייה -עבודות קבלניות
 – 069קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח
הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:

נספח ביטוח-ג()2
אישור קיום
ביטוחים

תאריך הנפקת
האישור)______/__/

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת
ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט בה .המידע המפורט
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באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת,
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין
התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח
למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור

מבקש האישור*

אופי
העסקה*

המבוטח

שם

שם

המועצה
המקומית תל
מונד

למלא

ת.ז/.ח.פ.

ת.ז/.ח.פ.

מען
רחוב הדקל ,52
תל מונד

מען

מעמד מבקש האישור*

☐נדל"ן

☐משכיר

☒שירותים

☐שוכר

☒אספקת
מוצרים
☐אחר:
מכרז
לביצוע
עבודות
תשתית,
סלילה
ופיתוח
רחוב
ההדרים
תל מונד

☐זכיין

☐קבלני משנה

☒מזמין שירותים
☐מזמין מוצרים
☒אחר:

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

גבול
תאריך האחריות
 /סכום
סיום
ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף
וביטול חריגים
יש לציין קוד כיסוי בהתאם
לנספח ד'

חלוקה לפי גבולות אחריות
או סכומי ביטוח

אחריות מוצר/
מקצועית

סכום

ביט 2016
(אחריות
מוצר)

תאריך
רטרואקטיבי:

מטבע

302
4,000,000

אחריות צולבת

₪
 303דיבה והשמצה

________

 304הרחב שיפוי

80

(מוקדם ממועד
חתימת החוזה)

 309ויתור על תחלוף לטובת
מבקש האישור
 321מבוטח נוסף בגין מעשי
או מחדלי המבוטח  -מבקש
האישור
 326פגיעה בפרטיות
 328ראשוניות

332

תקופת גילוי –  6חודשים

אחר
ביטול חריג
רשלנות רבתי

פירוט השירותים

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג')*:

 – 009בנייה -עבודות קבלניות
 – 069קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות)
ביטול/שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור
בדבר השינוי
או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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נספח ד'
כתב כמויות ומחירון
לצרף
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נספח ה'
הוראות בטיחות
_______________________________________________________________
באחריות הקבלן לעבור הדרכת הבטיחות אצל ממונה בטיחות ,שאושר לעניין זה מראש בכתב ע"י המועצה
(להלן – "ממונה הבטיחות") ,לחתום על 'טופס הצהרת בטיחות' המצורף לנספח בטיחות זה ולהחתים
עליו גם את ממונה הבטיחות מטעם המועצה.
מועד ומיקום הדרכת הבטיחות יתואמו ע"י הקבלן מול ממונה הבטיחות באופן ישיר.
התשלום לממונה הבטיחות יבוצע ע"י הקבלן במזומן ובמועד ההדרכה.
על הקבלן לעבור את הדרכת הבטיחות לא יאוחר מ 7-ימי עסקים מיום החתימה על ההסכם.
תחילת העבודות בפועל מותנות בהצגת "הצהרת הבטיחות" חתומה ע"י הקבלן וע"י ממונה הבטיחות.
הצהרת הקבלן
א .הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות מושא מכרז זה
לפני שעבר את הדרכת הבטיחות האמורה במבוא לנספח זה ,קרא והבין את הוראותיו של נספח
בטיחות זה וחתם על "הצהרת הבטיחות" המצ"ב ,ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת בטיחות
כמפורט לעיל ,הבין אותה ,קרא את נספח הבטיחות והוא מתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו
מושא הסכם זה ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד –  1954ופקודת הבטיחות
בעבודה (נוסח חדש) תש"ל  ,1970 -נספח הבטיחות והוראות הדין.
ב .הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות מושא מכרז זה על פי כללי הבטיחות
והגהות ,על פי הוראות הדין ,הנחיות והוראות מהנדס המועצה ו/או המפקח במועצה ונספח
בטיחות זה.
נושאי בטיחות :דגשים
א .על הקבלן במסגרת התחייבויותיו מושא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה
לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,תשי"ד( 1954-להלן" :חוק ארגון הפיקוח")
ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש] ,תש"ל( 1970-להלן" :פקודת הבטיחות") והתקנות על
פיהם.
ב .על הקבלן לפעול במילוי התחייבויותיו מושא מכרז זה באופן בטיחותי ,לשמירת רווחתם
שלומם ובריאותם של עובדיו ,עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא ,לקיים את כל הוראות
ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות מהנדס המועצה ו/או המפקח במועצה.
ג .הקבלן יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו עקב ביצוע
העבודות ,בין היתר בהקשר לטיב העבודות ,התהליכים ,המבנים ,הציוד והחומרים אשר הנם
בשימוש ,ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך את
עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.
ד .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם והנספח דנן יובהר כי הקבלן אחראי בהקשר לעבודות
מושא הסכם זה ,לבטיחות ולשלום עובדיו ,מפקחים ומהנדסים של המועצה או מטעמו
הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים בסביבת העבודה ושאר
המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות מושא המכרז.
ה .מבלי לפגוע באמור לעיל ,על הקבלן חלה החובה לכסות פתחים ,לסמן באופן בולט ובשלטי
אזהרה מתאימים ומובנים מפגעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או הנוצרים במהלך העבודה,
העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא ,לגדר לבטח (בהתאם להוראות פק'
הבטיחות) מכונות ,חומרים ,ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים
למניעת התלקחות חומרים ,למניעת התפשטות בערה וכן לכיבויה .כן מתחייב הקבלן לנקוט
באמצעי בטיחות נאותים ומספקים להבטחת שלומו של כל אדם בשעת דלקה.
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ו .על הקבלן לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם
לדרישות הדין ,הכוללת נוהלי בטיחות למצבי חרום.
ז .הקבלן מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה
המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה ,במצב טוב ותקין ,ללא פגמים או
ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא ,וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.
ח .הקבלן מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך
להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות מושא הסכם זה.
ט .הקבלן מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת פגיעה באדם
וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא ,הכל בהתאם להוראות
הדין וכללי הבטיחות.
י .במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או
ברכושו של מאן דהוא מתחייב הקבלן לדווח על המקרה באופן מיידי למהנדס המועצה ו/או
למפקח במועצה ,ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין).
יא .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הקבלן להגיש דווח מלא של האירוע למהנדס המועצה
ו/או המפקח במועצה תוך  72שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת
קרות אירועים דומים בעתיד.
יב .במידה וימצא מהנדס המועצה ו/או המפקח בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הקבלן מפר
התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו מושא הנספח דנן ,יוכל המועצה באמצעות מהנדס
המועצה ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן .היה והקבלן לא תיקן ההפרה כנדרש
תוך  7ימים ממועד קבלת ההתראה ,יוכל המועצה באמצעות מהנדס המועצה ו/או המפקח,
להפסיק את התקשרותו עם הקבלן על פי הסכם זה ,ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת
ההודעה.
יג .למען הסר ספק ,יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים
והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.
יד .למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה ,ובתדריך הממונה על הבטיחות במועצה
כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על הקבלן
במסגרת מילוי התחייבויותיו מושא הסכם זה.
טו .כמו כן ,יודגש כי פעולת הקבלן בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן
החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות במכרז זה והארגונים להם הוא כפוף.
ציוד מגן אישי
א .הקבלן מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי ,בהתאם להוראות כל דין ובפרט
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי) ,תשנ"ז( 1997-להלן" :תקנות ציוד מגן
אישי") ,להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד ,ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
ב .הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל ,באיכות נאותה ,חזק
ועמיד ,בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע,
ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
ג .הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.
ד .במידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,יוכל המועצה באמצעות מהנדס
המועצה ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית ,לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות אשר
לא מולאה תוך  7ימים ,להפסיק את עבודת הקבלן.
ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך
א .על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד ,המכונות ,האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכלל זה מכונות
הרמה שבהתאם להוראות הדין ,ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות" ,צריכים לעבור בדיקת
תקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות ,יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש
ובמועד .במידה ופריט ציוד ,מכונה ,אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת
בודק מוסמך ,על הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו
תקינים בבדיקה חוזרת של בודק מוסמך .מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן
ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי
התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
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ב .מבלי לפגוע באמור לעיל ,חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות ,הציוד ,האביזרים וכיו"ב
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום
ומדי תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין ,כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים
לבדוק המכשור הנ" ל בהתאם להוראות הדין ,היצרן וכללי מקצוע מקובלים .מבלי לפגוע
בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם
ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
עבודות על גגות שבירים ,עבודות בגובה
א .על הקבלן לנקו ט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע עבודות על
גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות
שבירים או תלולים) ,תשמ"ו( 1986-להלן" :תקנות העבודה על גגות שבירים") ,בהתחשב
במבנה הגג ,שבירותו ,שיפועו והשפעת מזג האוויר.
ב .במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין
"זהירות ,גג שביר".
ג .הקבלן יספק לעובדים על גגות סולמות ,פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל
חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים".
הקבלן יוודא כי עובדיו ,מועסקיו ,קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל
וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק.
ד .מבלי לפגוע באמור לעיל ,הקבלן מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו
בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.
ה .הקבלן מתחייב לעבוד עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה ( עבודה בגובה) תשס"ז.2007-
גהות תעסוקתית
א .הקבלן יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע"פ כל דין ,אשר יבטיחו ויגנו
מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה לרבות בתנאי העבודה,
בתהליכי העבודה ,במתקנים ,במבנים ,בחומרים ובציוד ,במסגרת מילוי התחייבויותיו מושא
הסכם זה.
ב .הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים
מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד ,בחומר ,בתהליך יצור או בכל גורם
אחר במקום העבודות ובקשר לביצוע/אי ביצוע העבודות מושא הסכם זה.
ג .הקבלן ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות והגהות
הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה ,וכן מהם האמצעים אשר עליהם לנקוט על מנת
למנוע הסיכונים הנ"ל.
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טופס הצהרת בטיחות
אני החתום מטה ................................................................ ,מצהיר בזאת ,כי הובאו לידיעתי שעלי לבצע
את העבודה בתחום המועצה תוך שמירת חוקים ,פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות בעבודה וכי
נהירים לי הסיכונים האפשריים בעבודה ,והדרכים הנדרשות למניעת תאונות עבודה בגינם.
הריני מתחייב להקפיד לבצע את העבודה תוך שמירת חוקים ,פקודות ותקנות רלוונטיים בתחום הבטיחות
בעבודה בסביבה פתוחה ועפ"י כל דין ,וכן על כל סדרי העבודה והמשמעת הנהוגים במשרד הכלכלה ו/או
במועצה ולנהוג בהתאם להן .הריני מתחייב להישמע לכל הוראה והנחיה שאקבל מכל רשות מוסמכת ו/או
מהמועצה או ממונה הבטיחות מטעמה או כל נציג רלוונטי אחר ולפעול מיידית בהתאם.
הוראות אלה יחולו גם על כל מי שיבצע את העבודות או כל חלק מהן מטעמי ,לרבות עובדים ו/או מועסקים
ו/או קבלני משנה שיבצע ו/או עובדיו ו/או מועסקיו והנני אחראי ,באופן בלעדי ומוחלט ,למסור להעביר לכל
אחד מאלה את הדרכת הבטיחות ואת הוראות הדין החל ומחייב לעניין זה וכן הנני אחראי לכך שיקוימו
ע"י כל אחד מאלה כל כללי הבטיחות המחויבים מהוראות כל דין ו/או מהנחיות הגופים האמורים באישורי
זה דלעיל.
הנני מתחייב להדריך בתחום הבטיחות בעבודה את כל עובדי העובדים בפרויקט וכן את כל קבלני המשנה
המועסקים מטעמי בפרויקט
ידוע לי כי הפרת הוראות ונהלי הבטיחות תהווה ,מבלי לגרוע מהוראות כל דין אחר ,גם הפרה יסודית של
הסכם ההתקשרות שנערך ביני לבין המועצה.
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