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 בלנים להגשת הצעות לעבודות בניהרשימת מסמכי ההזמנה לק
 
 

 הערות מסמך שאינו מצורף מסמך מצורף המסמך

רשימת המתכננים ומסמכי  0 –מסמך א 
 ההזמנה

  

הזמנת המזמין להגשת  1מסמך א' 
 הצעות

  

   הצעת הקבלן 2-מסמך א'
   נוסח הסכם התקשרות מסמך ב'
   תנאים כלליים 1מסמך ב'
בודות בניה בהוצאת הועדה המפרט הכללי לע  מסמך ג'

משרדית )האוגדן הכחול( על כל פרקיו -הבין
 המפורטים להלן 

במהדורה 
 האחרונה

  שנה שם מס'  
  2002 מוקדמות 00  
  2003 נגרות אומן ומסגרות פלדה 00  
  1220 מתקני תברואה 00  
  2001 מתקני חשמל 00  
  2000 עבודות טיח 02  
  2001 חיפויעבודות ריצוף ו 10  
  2002 עבודות צביעה 11  
  2011 מתקני מיזוג אויר 12  
  2000 מסגרות חרש 12  
  2000 אספקת חומרי תשתית ובניה 22  
  1220 קווי מים ביוב ותיעול 20  
אופני מדידה ותשלום    

 המצורפים למסמכים הנ"ל
  

  תנאים כלליים מיוחדים 1מסמך ג' 
  ני מיוחדמפרט טכ 2-מסמך ג'
  כתב הכמויות והמחירים מסמך ד'
  רשימת תכניות מסמך ה'
  לוחות זמנים מסמך ו'
החוזה הממשלתי מדף  'זמסמך 

4210 
מהדורה  

 תשס"ה
- 2002 

 
משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד -כל הפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה הבין

פרקיהם, במהדורות שצוינו ברשימת המסמכים, כולל הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ, על כל 
 אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים אליהם.

 
כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות כל השינויים שהוכנסו בהם,  מהווים יחד עם מסמכי החוזה, 

 בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. 
 

  



 ריהוט ומיזוג אוירעבודות  –מכללת הדסה 

  

- 2 - 

 הצהרת הקבלן
 

 
ן, עם הגשת הצעתו, כי ברשותו נמצאים כל המסמכים למניעת כל ספק, מצהיר בזאת הקבל

והמפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה, והוא קרא והבין את תכנם, קיבל את כל הסברים אשר ביקש 
לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם ולהנחיות נוספות שתינתנה ע"י האדריכל 

 והמפקח.
 

, בדק את כל התנאים הקשורים לתנאי הקרקע והסביבה, כן מצהיר הקבלן כי ביקר באתר הבניה
דרכי הגישה וכד' והביא בחשבון, במחיר שנקבע, את כל ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה במקום 

 זה, בהתאם למסמכי מכרז/חוזה זה.
 

אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי מכרז/חוזה זה ע"י הקבלן או אי התחשבות בו, לא תקנה לקבלן שום 
ינוי, כלשהו, במחיר ו/או בלוחות הזמנים ולא יהיו לו כל תביעות ו/או דרישות כלפי המזמין זכות לש
 עקב כך.

 
 הצהרה זו הינה נספח למכרז/חוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 
 
 
 

  הערה:
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן, ניתנים לצפייה 

מפרטי -בינוי-מידע לספק)תחת לשונית  ONLINE.MOD.GOV.ILהביטחון  באתר משרד
 (.בינוי

 
 
 
 

 
 חתימת הקבלן: _____________   תאריך:  _____________
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 5-מסמך א
 

 רשימת המתכננים ומסמכי ההזמנה
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 רשימת המתכננים - 5-'מסמך א
 

 E-mail נייד פקס  טלפון תפקיד  שם

 rampe@hadassah.ac.il 023-2001200 02-0221240 02-0221211 מנהל המעבדה ד"ר רמי פדהצור

 ram@hadassah.ac.il 020-0003230 02-0221240 02-0221200 סמנכ"ל לוגיסטיקה  רם אסולין

 sima@hadassah.ac.il 020-2200323 02-0222000 02-0221200 מנהלת תחום לוגיסטיקה  סימה שרי 

 yacov@molho.co.il 020-2233110 02-0011022 02-0011010 אדריכל יעקב מולכו

 merav@molho.co.il   02-0011022 02-0011010 אדריכלית  מירב לרון 

     04-0320223 04-0320222 אדריכלית  הגר דביר

 naomisi@netvision.net.il 023-0001200 02-2442200 02-2440401 בטיחות מעבודות  ד"ר נעמי סיני

 mitar@netvision.net.il 020-2234040 02-0304410 02-0304402 כמאי  יואב סרי

 tmyr.c.eng@gmail.com 022-0002030 02-2004321 02-2004321 מתכנן מ.א תברואה וגזים איציק כלפון

 shabtayo@gmail.com 022-0020020 02-2022000 02-2020002 מתכנן ספרינקרלים  שבתאי אובלנדר

 epicohen@zahav.net.il 020-2244222 02-2042442 02-2040013 מתכנן קונסט' אפי כהן 

 eitan@ebasis.co.il 020-0220303 000-2141012 003-0021012 מתכנן חשמל+תקשורת  איתן בסיס

 eng.com-eyal@eyalniv 022-0200020 04-0033202 04-0033203 תיאום מערוכת  אייל ניב 

 office@alonsafety.com 022-2222033 02-0300332 02-0300330 יועץ בטיחות אש  אלון אפשטיין 

 amashiah@netvision.net.il 022-4231312 03-0200230 03-0200033 יועץ אקוסטיקה  אלעד משיח

 motikobi@netvision.net.il 020-0204020 02-0200002 02-0200002 ניהול הפרוייקט  מוטי קובי 
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 א'מסמך 
 

 כתב הזמנה
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 הזמנה להציע הצעות – א'מסמך 

 

 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא
 
בזאת מציעים העומדים בתנאים מזמינה , "(נההמזמי)להלן: " מכללה אקדמית הדסה, ע"ר .1

הצעות בהתאם לתנאי מסמכי הזמנה זו, לבחירת זכיין לביצוע פרויקט  להגישם להלן, המפורטי
"(, במעבדות המזמינה הציודלייצור, אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים )להלן: "

, הכול בהתאם להוראות ההסכם המצורף למסמך זה "(הפרויקט: "יחד ירושלים )להלןב

 .מסמך ד'כ

 ת הצעותיהם בהתאם לתנאי ההזמנה המפורטים להלן.המציעים מתבקשים להגיש א .2

לגרוע מסמכות המזמינה לדחות את המועדים הקבועים במסמכי המכרז, להלן מתווה  מבלי .4
 לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז:

 תאריך פעילות

 00.01.12 מועד פרסום המכרז

 11:00בשעה  13.01.12 מועד סיור קבלנים )חובה(

 22.01.2012 ישת מסמכי המכרזמועד אחרון לרכ

 13:00בשעה  10.01.2012 מועד אחרון להעברת שאלות הבהרה

 22.01.2012 מועד אחרון להגשת הצעות

 

 מסמכי המכרז

 כוללים את המסמכים המפורטים להלן:המכרז  מסמכי .3

 "(;ההזמנה)מסמך זה, להלן: " מסמך א' – כתב הזמנה להציע הצעות א.

 ;1מסמך א'  –טופס הגשת הצעה  ב.

 ;מסמך ב' – טופס פרטי המציע, איש קשר ומסמכי הערכה ג. 

 ;מסמך ג' –מפרט טכני וכתב כמויות  ד.

 ;מסמך ד' –הסכם ההתקשרות  ה.

 ;מסמך ה' –ערבות המכרז  ו.
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 .מסמך ו' –תצהירים  ז.

 ".המכרזמסמכי " – נספחיהם, יכונו להלן ביחד או לחודעל , אלו מסמכים .2

פי -ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז תינתן עדיפות למסמכי המכרז עלבמקרה של סתירה  .0
 הבא: הסדר

 מסמך ג'.  –א. המפרט הטכני 

 מסמך ד'; –ב. הסכם ההתקשרות 

 ג. ההזמנה )מסמך זה(; 

 ,לא יחייבו את המזמינה והמזמינההמכרז כל שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו במסמכי 
 לפסול את ההצעה. תהא רשאית ,הבלעדי הדעת-פי שיקול-על

 רכישת מסמכי המכרז

פי -, ירושלים, וזאת על40המזמינה, רח' הנביאים במשרדי לרכישה  ניםנית המכרז מסמכי .0
מאות -ש"ח )חמש 200. עלות רכישת המסמכים הינה סך של 0220020-02 ':תיאום מוקדם, בטל
נה יום רכישת מסמכי , שישולמו באמצעות המחאה שזמן פירעוכולל מע"מ שקלים חדשים(

 המכרז, לפקודת מכללה אקדמית הדסה, ע"ר, ושלא יוחזרו בכל מקרה.

, וכן באתר לעילפי הפרטים שצוינו -ניתן לעיין ללא תשלום בהזמנה במשרדי המזמינה, על
 .www.hadassah.ac.ilהאינטרנט של המזמינה )מסמכי ההזמנה בלבד(: 

התשלום ממציע כלשהו כדי ליצור הכרה בהתאמת  הסר ספק, כי אין בעצם קבלת למעןמודגש, 
 המציע, כשירותו ו/או כישוריו לצורך עמידה בתנאי המכרז.

בעת רכישת מסמכי המכרז, יקבל כל מציע קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז שתצורף להצעתו. 
במכרז, ובכלל זה  להשתתפותסף -מובהר כי רכישת מסמכי המכרז הנה חובה והיא מהווה תנאי

ווה תנאי סף להגשת שאלות ולהגשת הצעות. למען הסר ספק, הרכישה כאמור לעיל אינה מה
 ניתנת להעברה לצד ג'.

 תיאור כללי של הפרויקט

לגרוע מהוראות מסמכי המכרז, להלן תיאור תמציתי של הפרויקט. תיאור תמציתי זה  מבלי .0
בין האמור בסעיף זה  מובא לנוחיות המציעים בלבד ועל אף האמור בו, בכל מקרה של סתירה

תגברנה הוראות מסמך ג', בהתאם להוראות  ,'גמסמך ב אולבין האמור בהוראות ההסכם ו/
 לעיל. 6סעיף 

במסגרת פעילותה בפיתוח המכללה האקדמית שמפעילה המזמינה בירושלים, מקדמת  .2

תקנת מנדפים. הפרויקט הינו לייצור, אספקת והתקנת המזמינה פרויקט ריהוט המעבדות וה
 ותחזוקת ריהוט המעבדות והמנדפים.

הציוד יהיה בכמויות, בסטנדרט הבינוי, הגמר וההתקנה של שלא יפחת מהמפורט במפרט  .10
 (, אשר יוצבו במעבדות המזמינה. מסמך ג'הטכני )

-דיל את היקף ההזמנה במבלי לגרוע מהאמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להג 

 , וזאת במחיר ובתנאים הנקובים בהזמנת המציע.22%
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 סף להשתתפות מכרז-תנאי

הצעה במכרז הסף המפורטים להלן, יהיו זכאים להגיש -אשר מקיימים את כל תנאימציעים רק  .11
 זה:

והוא פועל  מסמך ג' –מפרט הטכני נמצאים כל המפרטים הנזכרים ב המציע ברשות .11.1
לייצור אספקה והתקנת ריהוט מעבדתי ומנדפים, ויבצע את עבודתו  בכפוף לתקנים

 בהתאם ובכפיפות לדרישות מכרז זה ובכללם המפרט ודרישות הבטיחות.

בביצוע עבודות ריהוט משרדי, ייעודי שנים לפחות  10של  בעל ניסיוןהינו המציע  .11.2
וחדרי עזר  למעבדות ביולוגיות כימיות, כולל מנדפים, מתקני מחקר מדעי ,ומעבדתי

 .מעבדתיים ומשרדיים

פרויקטים של ריהוט מעבדות, מתוכן  2בשלוש השנים האחרונות ביצע בהצלחה לפחות  .11.4
 פרויקטים בהיקף שלא יפחת מהיקף הפרויקט. 2לפחות 

עדיפות תינתן למציע אשר ביצע בשלוש השנים האחרונות עבודות כאמור במוסדות 
 להשכלה גבוהה.

בודה/רכז קבוצת הרכבה בעל ניסיון בביצוע עבודות הרכבת מנהל עבין עובדי המציע  .11.3
שנים לפחות בביצוע עבודות ריהוט ומנדפים  10של  ניסיון מוכחריהוט ומנדפים כולל 

במעבדות, תיאום חיבור מערכות קוויות אינסטלציה וחשמל לפרטי ריהוט ותיאום עם 
 ות העבודה.במשך כל ימות ושע , אשר יועסק בביצוע הפרויקטקבלנים אחרים

 המציע רכש את מסמכי המכרז )וצרף להצעתו את הקבלה בגין התשלום(; .11.2

 להזמנה זו; מסמך ה'המציע המציא ערבות מכרז חתומה, בנוסח המצורף כ .11.0

 עוסק מורשה הרשום כדין בישראל או תאגיד הרשום כדין בישראל.הינו המציע  .11.0

 הצעה כספית

לאספקת הציוד בהתאם למפרט הטכני המציע יגיש הצעת מחיר )נקובה בשקלים חדשים(  .12
 ידי המזמינה.-, והתקנתו במיקום שייקבע עלמסמך ג'המפורט ב

 הצעת המחיר לא תכלול מע"מ. .14

 הבהרות ושינויים

מכרז ולמסמכי המכרז, עד המועד האחרון ציעים רשאים לפנות בבקשות הבהרה בנוגע להמ .13

 לעיל. 3להגשת שאלות ההבהרה, הקבוע בסעיף 

או , 02-0222020באמצעות פקס  ,בקשות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד .12
מזכירת אדמיניסטרציה  במזמינה,  לידי הגב' רויטל  ,revitalsh@hadassah.ac.il:בדוא"ל
יהיה מנוע מלהעלות בעתיד כל  ,עד למועד האמורבבקשת הבהרה מציע שלא יפנה  שמעוני..
מכרז, לרבות בהסכם הזיכיון התאמות במסמכי ה-בהירויות, סתירות או אי-בדבר אי טענה

 על נספחיו.
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שאלות הבהרה יתקבלו רק ממציע אשר שילם את דמי ההשתתפות במכרז והציג אסמכתא  .10

מתאימה על התשלום. תשלום דמי ההשתתפות יהא עד ליום האחרון לרכישת מסמכי המכרז 
שלם את הסך הנ"ל לא יוכל להציג שאלותיו כאמור לעיל ו/או כאמור לעיל. מציע אשר לא י

 לקבל מענה לשאלות ו/או להשתתף במכרז.

להשיב על בקשות הבהרה כאמור. הבהרות או תיקונים  ת,, אך לא חייבתרשאיתהיה המזמינה  .10
 ידי מי שמוסמך לכך.-לא יחייבו את המזמינה אלא אם נעשו בכתב עלהמכרז של מסמכי 

ידי המזמינה לכל המשתתפים אשר שילמו את דמי -קונים כאמור יימסרו עלהבהרות או תי
ההשתתפות במכרז. במקרה של משלוח הבהרות או תיקונים כאמור לעיל, על המציע לצרף 

, כשהם להלן 29הבהרות או תיקונים אלו להצעתו, במסגרת כל מסמכי המכרז כאמור בסעיף 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף -ידו. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-חתומים על

 שהוא. רק תשובות בכתב תחייבנה את המזמינה.

לגבי כל שינוי, תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז, בין בגוף  .10

 הבהתאם לשיקול דעתמזמינה, ההיה תהמסמכים, בין במסמך לוואי ובין בדרך אחרת, 
/או , להתעלם מכל שינוי כאמור ולראותו כאילו לא נעשה ות, אך לא חייבתרשאי ,המוחלט
 לפסול את ההצעה. תרשאי תהיה

ורק המסמכים הסופיים, כפי המכרז להכניס בכל עת שינויים במסמכי  תהמזמינה רשאי .12
השינויים והתיקונים  .ת המזמינהיחייבו א ,שיבחרהמציע ידי -ידי המזמינה ועל-שיחתמו על

משתתפי ויובאו בכתב לידיעתם של כל  ומתנאיו המכרז ממסמכינפרד -כאמור, יהיו חלק בלתי
 .לפי הפרטים שנמסרו מראש בפקסימיליה,בדואר רשום או המכרז בדואר אלקטרוני או 

ם ו/או הסרת ספק, בכל מקרה, ובכלל זה במקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השוניל .20
תקבע את הפרשנות המחייבת. למציע לא תהיה כל המזמינה בהירויות לגבי מסמכי המכרז, -אי

התאמה בגין -טענה או תביעה הנובעת מאי בהירות ו/או סתירה במסמכי המכרז ו/או כל אי
 לפרשנות עדיפות תינתןלא קבעה המזמינה כאמור, הרי ש הפירוש או הנוסח שבחרה המזמינה.

 .מזמינהה עם המטיבה

 האמור וטופס טופס כל של המודפס בנוסח יבצע לא המציע כי ,בזאת מובהר ספק הסר מעןל .21
 .כלשהן ותוספות השמטות, שינויים, תיקונים כל המכרז בנוהל

 ערבות המכרז

להבטחת ולהבטחת קיום התחייבויותיו של המציע לקיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות,  .22
המזמינה, ימסור המציע לידי המזמינה ערבות בנקאית,  שיפויו תו של המציערצינות הצע

מאת בנק  ,(חדשים שקלים שישים וחמש אלףש"ח ) 02,000מותנית בסך -אוטונומית ובלתי
ידי -"( החתומה כדין עלהבנקמסחרי בישראל או חברת ביטוח בישראל )שניהם יקראו להלן: "

 "(.ערבות המכרז)להלן: "הבנק 

ימים מן המועד האחרון להגשת ההצעות,  100עד תום  לכל הפחות תוקףערבות המכרז תהיה ב

על אף האמור,  למסמך זה. מסמך ה'ערך בנוסח כתב הערבות, י, ותלעיל 3כהגדרתו בסעיף 
לתקופה דעתה הבלעדי, לדרוש מהמציע הארכת הערבות -פי שיקול-המזמינה, תהא רשאית, על

 ימים. 20נוספת של עד 

הציג את ערבות אחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, לל ת,רשאי תהיה המזמינה .24
המוחלט  הדעת-פי שיקול-רעון ולחלט את מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, עליהמכרז לפ

אם נהג לל זה והבלעדי, בכל מקרה בו המציע לא קיים את תנאי המכרז בדייקנות ובשלמות, ובכ
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 ,חזר בו המציע ו/או מי מיחידי המציעמדויק, -בעורמה או בחוסר נקיון כפיים, מסר מידע בלתי

מההצעה בעודה בתוקפה, או חזר בו מכל חלק שלה בכל צורה שהיא ו/או סירב למלא אחר 
במכרז ו/או לא עמד במלוא התחייבויותיו בהתאם להצעה וליתר  ההזכייהדרישות ממנו בגין 

 מכי המכרז ו/או סטה בכל דרך אחרת מהוראות המכרז.מס

רעון ולחלט את ילהציג את ערבות המכרז לפ תרשאיתהא  מזמינהכי ה ,למען הסר ספק מובהר
הבלעדי והמוחלט, בכל מקרה בו יפעל ה דעת-פי שיקול-מלוא הסכום הנקוב בה או את חלקו, על

 קובלת בהליכי מכרז מעין זה.לב ו/או שלא בדרך המ-המציע בקשר עם המכרז שלא בתום

רעון הינה בנוסף לכל סעד אחר אשר עומד ילהציג את ערבות המכרז לפ נהשל המזמי הזכות
 פי כל דין.-למזמינה בהתאם למסמכי מכרז זה ועל

ערבות המכרז תוחזר למציע אם לא נתקיימו אף אחת מהנסיבות המפורטות לעיל בדבר זכות  .23
ובתנאי נוסף כי אם נתקבלה הצעתו של המציע, הופקדה  ,וןרעיהמזמינה להציג את הערבות לפ

(. לא התקבלה הצעתו של 'מסמך דהתקשרות )הסכם ב הביצוע כהגדרתהבידי המזמינה ערבות 
)בכפוף  ימים ממועד הגשת ההצעות 20-מלא יאוחר המציע, תוחזר ערבות המכרז למציע 

 לזכותה של המזמינה לבקש את הארכת תוקפה של הערבות(.

מזמינה תהא רשאית לפסול הצעה אשר הערבות שצורפה לה אינה עומדת בתנאי מכרז זה, או ה .22
דעתה המוחלט, כי המדובר -להכשירה למרות הפגמים שנפלו בה, ככל שהתרשמה, לפי שיקול

 בפגמים שאינם מהותיים ואינם פוגעים בשוויון בין המציעים.

 הדין החל 

יני מדינת ישראל, לרבות חוק חובת המכרזים, מכרז זה ינוהל ויפורש בהתאם להוראות ד .20
 .2010–ותקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע 1222–התשנ"ב

המשפט המוסמכים בעיר ירושלים, -הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין הנוגע למכרז נתונה לבתי .20

 ולהם בלבד.

והוראות מסמכי המכרז והמציעים ייחשבו, ההצעות תיערכנה ותוגשנה בהתאם להוראות כל דין  .20
לכל דבר ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך הכנת והגשת הצעותיהם ולצורך 

 השתתפותם במכרז.

, מאשר המציע כי קיבל לידיו את מסמכי המכרז )המפורטים בסעיף 1מסמך א'גבי -בחתימתו על .22
-לעיל(, קרא אותם והבין את תוכנם וכי הוא מקבל על עצמו את כל התנאים וההתחייבויות על 4

 פיהם.

 הגשת ההצעות

, 40המזמינה, רח' הנביאים משרדי בתיבת המכרזים שלאת ההצעות יש להגיש במסירה ידנית,  .40

 "(.מועד הגשת ההצעות)להלן: " 13:00לעיל, בשעה  3ירושלים, עד המועד הנקוב בסעיף 

 לא תשתתף במכרז. –הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד סגירת המכרז 

לרבות  מסמכי ההזמנה, כלאשר תכיל את ההצעה תוגש במעטפה סגורה, ללא זיהוי חיצוני,  .41
מכרז " –יצוין  וקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. על המעטפה 22 הערבות הנזכרת בסעיף

10/51." 
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המציע יצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז, לרבות כל התשובות לשאלות ולבקשות ו/או  .42

-ידי המזמינה, על כל צרופותיהם ונספחיהם, כשהם חתומים על-הודעות על שינויים שנמסרו על

 ידי מורשי החתימה מטעם המציע.

איזה מהמסמכים האמורים לעיל, או הוגשה הצעה שלא כאמור בסעיף להצעתו המציע צירף א ל .44
שלא דעתה הבלעדי והמוחלט, -, מטעם זה בלבד ולפי שיקולועדת המכרזיםרשאית דלעיל,  31

ישלים ו/או יוסיף ו/או ש כי או לחלופין; לבקהמציע לפסול את הצעתו של לבדוק את ההצעה, 
מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים המפורטים בה, וכן רשאית יתקן ו/או יבהיר איזה 

 דעתה הבלעדי.-המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי שיקול

 דעתה,-פי שיקול-מועד סגירת המכרז, עללהאריך את  תרשאי המזמינהעל אף האמור לעיל,  .43
 ים.בהודעה בכתב למציע

 מסמכי ההצעה

 כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן: .42

כל מסמכי המכרז לרבות נספחים וצרופות כשהם חתומים בשולי כל דף ובמקומות  .42.1
 לאחרהמיועדים לכך, על ידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמו וכמפורט להלן, 

 יניהם:וב להשלמה הנדרשים הפרטים כל בהם שהושלמו

 תיאור כללי של פרופיל המציע. .42.2

 מסמכים הנדרשים במסגרת הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף כדלקמן: .42.4

 .2014-ו 2012, 2011לשנים שנתיים מבוקרים דוחות כספיים  .42.3

 הסף.-מסמכים נוספים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי .42.2

 קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז. .42.0

 מס בדבר היותו של המציע עוסק מורשה.אישור עדכני של שלטונות ה .42.0

אישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  .42.0
 .1200–חובות מס(, התשל"ו

-ואישור עדכני של רואההתאגיד, של רישום העתק של תעודת ה –במקרה של תאגיד  .42.2

של התאגיד בשמו  המורשים לחתוםזכויות דין של התאגיד בדבר -חשבון או עורך
היה המציע מורכב ממיזם משותף של  וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

לגבי זכויות החתימה  יןד-רךאישור עותאגידים, יצורפו תעודת רישום התאגיד ו
 , ביחס לכל אחד מהשותפים במציע.בתאגיד

 ,1222–( לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג )מס'  .42.10
הינו לפיו העסק שותצהיר,  שבוןח-אהלעניין עידוד נשים בעסקים, יגיש אישור של רו
 בשליטת אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוק.

לתקנות חובת  0תקנה הוראות המכרז, יחולו במסמכי בנוסף לאמור לעיל ולאמור  .42.11
 .1224-התשנ"ג ,המכרזים
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פים המרכיבים מיזם משותף המשתתף למען הסר ספק מובהר, כי חתימתו של כל אחד מהגו .40

במכרז, תחייב את אותו גוף, ביחד ולחוד, עם יתר החברים במיזם משותף. עוד מובהר כי כל 
אחד מחברי המיזם משותף יידרש לחתום על כל מסמכי הסכם הזיכיון, על נספחיו, והצעתם 

 תחייב כל אחד מיחידי המיזם, ביחד ולחוד.

מהמסמכים המפורטים לעיל, תהא ועדת המכרזים של המזמינה אלו -לא צירף מציע להצעתו אי .40
רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחילופין; 
לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבהצעתו ו/או הנתונים 

דעתה -מים שאינם מהותיים, לפי שיקולהמפורטים בה וכן רשאית ועדת המכרזים להתעלם מפג
 הבלעדי.

 תוקף מסמכי המכרז

יום מהמועד האחרון להגשת  20ההצעות תעמודנה בתוקפן ותחייבנה את המציעים לתקופה של  .40

 ההצעות במכרז.

המזמינה תהא רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא בהתאם  .42
דעתה הבלעדי של -ות הפגמים שנפלו בה, הכול לפי שיקוללתנאי המכרז או לקבל אותה למר

 המזמינה. 

ת ונוספלתקופות להודיע למציעים על הארכת תוקף הצעתם למכרז המזמינה תהא רשאית  .30
. אף לאחר המציע תאריך אוטומטית את הצעת כאמור הבלעדי. הודעה הדעת-וזאת לפי שיקול

כי למזמינה בכתב  המציע א אם יודיעאל ,ההצעה בתוקף רתישאלעיל, ת הארכה חלוף תקופ
 הוא חוזר בו מההצעה. 

 38 בסעיף האמורה התקופה ובמשך במקרהמבלי לגרוע מהוראות מהאמור לעיל, מובהר כי  .31
 לב-תום בחוסר יפעל או/ו, שהיא צורה בכל ממנה חלק מכל או מהצעתו המציע בו יחזור לעיל
 .ערבות המכרז את לחלט תזכאי נההמזמיתהא , מקובלת שאינה בדרך או/ו

ראה ובדק את כל מסמכי המכרז, הבין את  הגשת הצעתו במכרז מצהיר המציע ומאשר כי הואב .32
תהליך הקמת הפרויקט וכן כי בחן את כל הנתונים הרלוונטיים מכל סוג שהוא והגיש הצעתו על 

מבלי לגרוע  –, לרבות ישראלמכיר היטב את הדין בהוא  בסיס זה. בנוסף, מצהיר המציע כי
את דיני המכרזים החלים בישראל, לרבות כל דרישות הרישום החלות על  –מכלליות האמור 

 המשתתפים ו/או הזוכים במכרז.

משפט מוסמך כי אין תוקף לסעיף או לסעיפים במסמכי המכרז או לחלקי -אם ימצא בית .34
בטלים או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר  סעיפים במסמכי המכרז או שהם

מסמכי המכרז אשר ייוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין; זולת אם החליטה המזמינה כי 
עקב ביטול כאמור לעיל או צמצום כאמור להלן, יש לערוך במכרז שינויים נוספים או לבטל את 

 המכרז.

-ין הנוגע או הקשור למכרז בפני ערכאה שיפוטית ונפסק עלמבלי לגרוע מהאמור לעיל, הובא עני .33

ידי אותה ערכאה כי הוראה או חלק מהוראה מהוראות מסמכי המכרז פסולה, מבוטלת או 
בטלה, משום שאינה עומדת בדרישות הדין או מכל סיבה אחרת, יראו את אותו חלק בהוראה 

 ף לעמוד בתוקפה.מנת שתוסי-כאילו צומצמה במידה הפחותה ביותר הנדרשת על
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 עלות הכנת הצעות

המציעים ישאו בהוצאות השתתפותם במכרז והכנת ההצעות ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או  .32
 שיפוי מאת המזמינה בגין הוצאות אלו, וזאת אף אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.

רז מסמכי המכרז הינם רכוש המזמינה והם נמסרים למציעים לצורך הגשת הצעותיהם במכ .30
להשתמש אינו רשאי מציע השימוש שאינו לצורך הכנת ההצעה. כל  הםאין לעשות בבלבד. 

 .ו/או לכל מטרה שהיא לגבי הצעות אחרות םובמידע שבהבמסמכי המכרז 

 שינוי תנאי המכרז

המזמינה רשאית בכל עת, עד למועד הקבוע להגשת ההצעות, לשנות כל תנאי מתנאי המכרז  .30
הזיכיון, בין אם מיוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות  ובכלל זה את תנאי הסכם

 לעיל.  14מציעים שתוגשנה בהתאם להוראות סעיף 

שינוי תנאי המכרז ייעשה בהודעה בכתב שתופץ לכל המציעים שרכשו את מסמכי המכרז  וכן  .30
יובהר כי באחריות המציעים לבדוק . adassah.ac.ilwww.hבאתר האינטרנט של המזמינה: 

. הודעות אלה באופן שוטף את ההודעות המתפרסמות באתר האינטרנט, ככל שתהיינה
תהוונה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז המפורטים במסמכי המכרז. למען הסר ספק, מובהר כי 

ייחסות של המזמינה למסמכי המכרז, אלא אם ניתנה הודעה על כך לא יהא תוקף לכל הת
בכתב שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז לכתובתם כפי שנרשמה אצל המזמינה במועד רכישת 

 מסמכי המכרז, או באתר האינטרנט הנ"ל.

 הארכת מועדים

לעיל )שינוי תנאי  47לעיל )לוח זמנים למכרז( ובסעיף  3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  .32
המכרז( לעיל, המזמינה רשאית לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים בהזמנה זו, לרבות מועד 

)שינוי תנאי  48הגשת ההצעות, ככל שתמצא לנכון ואף מספר פעמים, בהודעה לפי סעיף 

ידי המזמינה, במידה שייקבע, תחולנה -המכרז(. על מועד הגשת ההצעות החדש אשר ייקבע על
כל ההוראות אשר חלו על מועד הגשת ההצעות אשר קדם לו, אלא אם כן נאמר אחרת בהודעה 

הבטיח הענקת ארכה להגשת בדבר הדחייה. למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה בכדי ל
 הצעות. 

 ההצעותשפת 

יוגשו  ההצעות על כל צרופותיהן, לרבות: טפסי המכרז, ההודעות והבקשות הנוגעות למכרז, .20
 בשפה העברית בלבד.

יצורף המסמך המקורי ואישור נוטריוני  –במידה שהמסמך המקורי איננו ערוך בשפה העברית  .21
 לתרגום לשפה העברית.

 הגשת הצעה אחת

 מציע )לרבות תאגיד החבר במיזם משותף( רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. כל .22

מציע יהיה רשאי להשתתף במכרז רק אם הוא וכל גוף שהוא בעל עניין בו או גוף שהוא בעל  .24
ידי בעל שליטה במציע, לוקחים חלק בהשתתפות במכרז בהצעה -עניין במציע או גוף הנשלט על

 אחת בלבד.
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לא ניתן לשנות את ההצעה לאחר מועד הגשת ההצעה, למעט  למען הסר ספק, מובהר כי .23

כתוצאה משינויים, תיקונים ו/או התאמות אשר נתבקשו על ידי המזמינה בהתאם למסמכי 
 המכרז.

 ההליכים לבחירת המציע הזוכה

בחינת ההצעות ועריכת ההשוואות והבדיקות ביניהן וכן בחירת ההצעה הזוכה, אם בכלל,  .22
. המזמינה תהא רשאית להסתייע בבדיקותיה, בין היתר, ביועצים ייעשו מטעם המזמינה

 מקצועיים ובוועדות משנה מטעמה.

 ועדת בדיקה מטעם המזמינה תבחן את קריטריון האיכות של המציעים.  .20

-איהסרת , או ההבהרות להצעועדת הבדיקה ו/או ועדת המכרזים רשאית לדרוש קבלת  .20

ו/או לקבל השלמות ו/או תיקונים, והמציע  ותבהירויות שעלולות להתעורר בבדיקת ההצע
מתחייב לשתף פעולה עם המזמינה במתן כל הבהרה כאמור. כן רשאית המזמינה לדון עם 

, בין בשלב אחד מציע/ים בפרטי הצעתם ו/או לבקש מציע/ים לתקן ו/או לשפר את הצעתו/יהם
דעתה הבלעדי של -יקוליה והכל לפי שובין במספר שלבים, בין לפני בחירת זוכה ובין לאחר

 .המזמינה

דירוג ההצעות ייעשה על בסיס שקלול קריטריונים איכותי וכמותי, כאשר לקריטריון האיכות  .20
בניקוד המכרז. דירוג  20%בניקוד המכרז, ולקריטריון המחיר משקל של  20%משקל של 

לדרישות פי אמות המידה המפורטות להלן ובהתבסס על מענה המציע -הקריטריונים ייעשה על
 תנאי הסף ומסמכי הערכה כאמור לעיל : 

 (%51איכות ההצעות )

הציון שיוענק לניסיונו של המציע )או קבלן המשנה מטעמו(  – ניסיון והיקפי פרויקטים .20.1
פי המפורט בטבלה להלן. משקלו של הציון -(, על100( לבין מאה )0ייקבע בין אפס )

 מן הניקוד הסופי. 30%"( מהווה Eשיוענק לניסיונו של המציע )"

 ניקוד מרבי סעיף משנה  מס'

היקפי פרויקטים לביצוע עבודות ריהוט משרדי, ייעודי ומעבדתי  .1
למעבדות כימיות וביולוגיות, כולל מנדפים, מתקני מחקר וחדרי עזר 

 מעבדתיים ומשרדיים 
32 

היקפי פרויקטים לביצוע עבודות ריהוט משרדי, ייעודי ומעבדתי  .2
 בור מוסדות להשכלה גבוההשבוצעו ע

12 

 10 מטעם המציע מנהל עבודה/רכז קבוצת הרכבהמס' שנות ניסיון  .4

 40 התרשמות המציע מאיכות העבודות והמלצות מזמיני העבודה .3

 155 סה"כ 
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בכל אחד מסעיפי המשנה יוענק ציון מקסימאלי למציע שהציג את הנתון הגבוה ביותר  .20.2

ד מהמציעים האחרים יוענק ציון יחסי, כשיעור היחס בין משנה. לכל אח-באותו סעיף
הנתון שהציג לבין הנתון שהוצע על ידי המציע שקיבל את הציון המקסימאלי בגין אותו 

משנה. לכל מציע יקבע ציון סופי השווה לסכום כל הציונים שקיבל בכל אחד -סעיף
 המשנה.-מסעיפי

 (%52ההצעה הכספית )

 (.מסמך ג'ב הכמויות )מחירי היחידות בהתאם לכת .20.4

ההצעה (. 100( לבין מאה )0הציון שיוענק להצעה הכספית של המציע ייקבע בין אפס ) .20.3
שהצעת המחיר שלה עבור (, תהיה זו 'נק 100) י"( המקסימאלP)" ציוןשתקבל את ה

 באופן יחסי ציוןיתר ההצעות יקבלו הכוללת עבור הפרויקט תהיה הנמוכה ביותר. 
"( P)"הצעה הכספית טובה ביותר. משקלו של הציון שיוענק ללניקוד של ההצעה ה

 מן הניקוד הסופי. 00%מהווה 

. והבלעדי המוחלט הקול דעתיל לפי שובאף אחת מן ההצעות, הכ לבחורלא ש תרשאיהמזמינה  .22
או א לדרג מציע יה תאת הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה וכן רשאי להתנות יאה תכן רשאי

ולקבוע כי במקרה שזוכה לא יעמוד בתנאי כלשהו, יבוא  ,ד בחירת זוכהמציעים נוספים, מלב
 מציע שדורג אחריו.הבמקומו 

אף לבטל את המכרז ו/או להוציא מכרז חדש תחתיו, ובכל מקרה לא  רשאיתהמזמינה תהיה  .00
 תהא למי מהמציעים כל טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה של המזמינה, באשר תהיה.

התמלאות התנאים -איבמקרה של ות האמור לעיל, ידוע למציע כי מבלי לגרוע מכללי .01
פי שיקול דעתה -מתאימות, על-ו/או במקרה של קבלת הצעות בלתי הנדרשיםהמוקדמים 

תתקבל הצעת המציע ו/או כל הצעה שהיא, ולא תהא לא הבלעדי והמוחלט של המזמינה, 
 .הוציא להגשת הצעתולמציע כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך ו/או בקשר להוצאות ש

 שלבי בדיקת ההצעות וקביעת הזוכה במכרז 

 כדלקמן: תבצעתהמציע הזוכה בדיקת והערכת ההצעות ובחירת  .02

 המסמכיםבשלב זה יבדקו  –הסף -ועמידתו בתנאיהמציע זהות  תבדיק: 'שלב א .02.1
על מנת לוודא שההצעה עומדת בדרישות הסף שנקבעו לצורך מציע שהוגשו על ידי כל 

נדרש לצרף שהמציע ת במכרז, וכן שהינה כוללת את כל המסמכים והאישורים השתתפו
 להצעתו.

, ועדת המכרזיםרשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל, להצעתו המציע א צירף ל
או המציע של  הצעתודעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את -מטעם זה בלבד ולפי שיקול

מהמסמכים שבהצעתו קן ו/או יבהיר איזה ישלים ו/או יתיוסיף ו/או לחלופין; לבקש כי 

ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית המזמינה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, 
 דעתה הבלעדי.-לפי שיקול

 ניסיון ופרויקטים קודמים.  –: בדיקת איכות 'שלב ב .02.2

יפסל ולא  00% -. מציע שיקבל ציון איכות נמוך מ00%ציון האיכות המינימאלי הינו 
 בור לשלב בדיקת הצעות המחיר.יע
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(, 00%מקום שבו לא התקבלו לכל הפחות שתי הצעות העוברות את ציון הסף לאיכות ) .02.4

, לעבור 00%לאפשר להצעות שציון הסף לאיכות שלהן מעל  העל זכות תשומר המזמינה
 לשלב בדיקת הצעות המחיר.

ת מעטפת ההצעה : לאחר ניקוד המציעים כאמור לעיל, תפתח ועדת המכרזים אשלב ג' .02.3
 הכספית של המשתתפים אשר עמדו בציון הניקוד המינימאלי כאמור לעיל.

 : שקלול ההצעות ייעשה לפי נוסחת הציון המשוקלל כדלקמן:שקלול ההצעות .02.2

S=0.6*P +0.4*E  

 כאשר:

E – ציון איכות של המציע 

P – ציון הצעת המחיר 

 S – הציון הסופי 

 

 אומדן

"(, וכי מבלי לגרוע האומדןלערוך אומדן לשווי ההתקשרות )להלן: " המזמינה שומרת על זכותה .04
פי דין, תהא המזמינה רשאית -פי מסמכי הזמנה זו ו/או על-מכל זכות העומדת למזמינה על

לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן, ואף בנסיבות בהן יתגלה פער 
ר לבין האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות משמעותי בין ההצעה בעלת הניקוד הגבוה ביות

 דעתה המוחלט:-פי שיקול-המפורטות להלן, הכל על

לבצע בדיקה בקשר לקיומו של פער משמעותי כאמור, לרבות עריכת שימוע, ככל  .04.1

 שנדרש;

 לבחור את ההצעה הזוכה במכרז, חרף קיומו של פער משמעותי; .04.2

 במכרז לפיצוי כלשהו; לבטל את המכרז, ובמקרה כאמור לא יהא זכאי הזוכה .04.4

 ומתן במטרה להפחית את הפער בין ההצעה הזוכה לבין האומדן;-לנהל משא .04.3

 להורות על הגשת הצעות כספיות חלופיות. .04.2

פיו כדי לגרוע -למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהוראות סעיף זה ו/או בזכויות המזמינה על .03
ה זו, וכן אין בהוראות אלו כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות המזמינה בהתאם ליתר הוראות הזמנ

, 1224-)א( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג24-( ו1)א21מזכויות המזמינה בהתאם לתקנות 

דעתה הבלעדי לדרוש -פי שיקול-פיהן, באופן שהמזמינה תהא רשאית על-ומזכויות המזמינה על
, וזאת בכל מקרה מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות, הצעה כספית חוזרת ומשופרת

 שבו התגלה פער כלשהו )חיובי או שלילי( בין הצעותיהם לבין האומדן.

פי -המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות המזמינה על .02
סעיף זה, והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישה בקשר עם הפעלת סמכויותיה של 

 המזמינה כאמור.
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 מתן עם מציעים ותיקון הצעותו-ניהול משא

לדון ומתן עם כל מציע ו/או -לנהל משא ,דעתם-פי שיקול-על ,רשאיםמטעמה או מי המזמינה  .00
עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מהמציעים, בין אם מדובר במציע בודד 

ן במספר ובין אם מדובר במספר מציעים, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בין בשלב אחד ובי
למציעים או לחלקם,  המזמינה תודיע. המזמינהידי -שלבים. סדרי הדיון עם המציעים ייקבעו על

לפי העניין, על המועד האחרון להגשת הצעה מתוקנת או משופרת. למען הסר ספק, אין בסמכות 
, כדי לאפשר למציע להסתייג כאמור תןומ-שאלנהל מהמזמינה בכדי לחייב את  המזמינהזו של 

כל דרך שהיא מהאמור במסמכי המכרז או כדי לאפשר למציע לחזור בו מהצעתו ו/או חלקים ב
 ממנה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף מצהיר ומאשר המציע כי הפרויקט נשוא מסמכי המכרז הינו  .00
בעל מורכבות מיוחדת ובין היתר משום כך תהיה המזמינה רשאית לנהל משא ומתן עם 

ומתן כדי לגרוע מתוקפה של הצעה כפי -ל מקרה לא יהיה בניהול משאהמציעים השונים. בכ

 ומתן.-שהוגשה טרם ניהול המשא

 החלטה על הזוכה במכרז

המזמינה תבחר את המציע הזוכה בהתאם להוראות מסמכי המכרז, ותהא רשאית להחליט על  .00
לאחר קבלת כשירים נוספים )במידה ויהיו כאלה( ותודיע למשתתפים במכרז, סמוך ככל הניתן 

 ההחלטה, על החלטתה.

או כל הצעה אחרת  ביותר גבוההלקבל את ההצעה ה תמתחייב האינהמזמינה מובהר בזאת כי  .02
, קודם או לאחר לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא תרשאינה או הצעה במלואה וכי המזמי

בסמכותה של ועדת המכרזים לבחור את  .הזכייה, והכל בהתאם להוראות הסכם הזיכיון
כן  פי הערכתו ו/או המסמכים שהעביר במסגרת מכרז זה ו/או היכרותה עימו.-המציע גם על

מובהר בזאת רשאית ועדת המכרזים להתנות את הזכייה בתנאים, ללא חובת הנמקה. 

בקשר עם כל , מהמזמינה –כספית ו/או אחרת  –כל דרישה למציע לא תהא כי מפורשות, 
 צעה או ביטול המכרז.קיבול הה-עקב איהאמור לעיל ו/או 

, תהיה בכתב ואו חלק ו, כולביצוע הפרויקטלהתקשר עם מציע לצורך  נההמזמיהחלטת  .00
שום הודעה אחרת, בין בכתב ובין  מטעם המזמינה. לכךכים המוסמהגורמים וחתומה בידי 

ולא תקנה כל טענת השתק או מניעות נה מזמילפה, לא תיצור הסכם מחייב בין הזוכה -בעל
 .מי מטעמהו/או כלפי  נהזמיכלפי המ

ויתר מסמכי המכרז, הסכם הזיכיון לזוכה גם את המועד והמקום לחתימת המזמינה תודיע  .01
יום ממועד משלוח הודעת המזמינה כאמור. מובהר כי עד למועד  40אשר יהיה לא יאוחר מתום 

כרז כולם פי מסמכי המ-דלעיל יהיה הזוכה חייב לבצע כל מעשה ו/או להשלים כל פרט אשר על
 הזיכיון.לבצע ו/או להשלים לפני חתימת הסכם  מחויבהוא 

, לא יאוחר נהוימציא למזמי הבהודעתהמזמינה לכך שתקבע הזוכה יופיע במקום ובמועד  .02

את כל המסמכים אשר נדרש להמציאם עובר לחתימת הסכם הזיכיון, לרבות, בין ממועד זה, 
 ין.הכל ככל שנדרש ולפי העני ,כהגדרתה בהסכם הזיכיון ,ביצועערבות ה היתר,

בלי לגרוע מכלליות האמור, לא יראו את הודעת הזכייה כקיבול הצעת הזוכה והזוכה לא יהיה מ .04
נה ידי המזמי-( עלמסמך ד') הסכם ההתקשרותרשאי להתחיל בביצוע העבודה בטרם נחתם 

 לשביעות רצונה.
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התאם להוראות הסכם ידי הזוכה יהיה ב-המועד לתחילת ביצוע העבודות בפרויקט על .03

 ההתקשרות.

 לפני בין, שהיא סיבה מכל וזאת, התקבלה שהצעתו מסוים מציע הצעת שתתבטל במקרה .02
 אחריו הבא המציע עם להתקשר תחייב תהא המזמינה לא, מכן לאחר ובין הסכם איתו שנחתם

 , ואולם מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא המזמינה רשאית לקבוע זוכהאחר מציע כל עם או
משני, אשר במידה וזכייתו של הזוכה הראשון במכרז לא תצא לפועל, מכל סיבה שהיא, תהא 

דעתה, לפנות לזוכה המשני ולהציע לו את הזכייה במכרז -פי שיקול-המזמינה רשאית, על
ומתן עם הזוכה המשני במטרה לשפר -במקומו של הזוכה הראשון, לרבות בדרך של ניהול משא

 את הצעתו.

שאית לבוא עמו בדברים במטרה לתקן או לשפר את ריעת הזוכה, ועדת המכרזים גם לאחר קב .00
 הצעתו.

הזוכה מנוע מלטעון לקיומה של כל זכות, חובה או סמכות בהתבסס על מידע, הבטחה,  .00
התחייבות, מצג, הצעה, הבנה, פרסום, פרוטוקול, דיון או הצהרה שנעשו מחוץ להסכם הזיכיון, 

ובין  – הלרבות במסגרת הליכי מכרז ז –ין לפני שנחתם ההסכם עימו פה, ב-בין בכתב ובין בעל
 לאחר שנחתם.

 ילוי מידע במכרזג

לדרוש ממציע לגלות פרטים , דעתה-פי שיקול-, עלתרשאי טעמה(מו מי )אעדת המכרזים ו .00
לו, או של בעלי ענין שסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון עמלאים ומדויקים בדבר זהותו, 

מידע אחר שלדעתה יש ענין בגילויו וכן לפנות לכל צד ג' בעניין זה. כן רשאית ועדת  ן כלבו, וכ
דעתה לבקר בפרויקטים אחרים של המציע במסגרת -פי שיקול-המכרזים )או מי מטעמה( על

 בדיקתה את המציע ובמסגרת הליך מתן הניקוד לאיכות המציע.

רשאית  –הדרוש או מסר מידע לא נכון  מציע אשר נמנע מלמסור לוועדת המכרזים את המידע .02

ועדת המכרזים שלא לדון עוד בהצעתו או לפוסלה וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 
ה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה או רכתוצאה מההפ וועדת המכרזים ו/או למזמינה, לפי העניין,ל

 לפי כל דין.

מלמסור מידע נכון ו/או מסר מידע חלקי כה המציע, ולאחר מכן התברר למזמינה כי הוא נמנע ז .00
שלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לקבל לבלבד או מטעה, רשאית המזמינה 

ועדת המכרזים ו/או לכל פיצוי או החזר הוצאות וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת 
 לפי כל דין. ה, לפי תנאי מסמכי מכרז זה אורכתוצאה מההפ למזמינה, לפי העניין,

ומרות לעצמן את הזכות לוודא ממקורותיהן ובכל דרך בה יבחרו, שעדת המכרזים והמזמינה ו .01
ו את המציע, ואת בעלי הענין בו כאילו אאמיתות כל מידע שימסור המציע. בהגשת הצעתו יר

הקשור למכרז מכל גורם  לגביהם מידע קבלנהתהסכימו לכך שוועדת המכרזים והמזמינה 
 שהסכמה זו נחוצה. ככל, אחר

הגשת הצעתו מביע המציע הסכמתו מראש לגילוי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם ועדת ב .02
-במכרז, פרט למידע שהינו, לפי שיקול רהמכרזים תידרש לעשות כן בקשר להליך משפטי הקשו

דעתה של ועדת המכרזים, בבחינת סוד מקצועי או מסחרי. עם זאת, מסכים כל מציע במכרז, כי 
סבור, לפי שיקול דעתה, ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי תמקרה שוועדת המכרזים ב

קיים ספק כלשהו בשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, תהיה ועדת המכרזים רשאית להימנע 
 ן בגילוי.יימשפט לפי פניית המעונ-אמור, כל עוד לא ניתן צו ביתכמלגלות כל מידע 
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כתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, ב המכרזים עדתוהמציע חייב לעדכן את  .04

בפרק הזמן שיחלוף מעת הגשת הצעתו למכרז ועד , במידע שמסר לוועדת המכרזים או למזמינה
עד לחתימה על  –הזוכה, ואם נקבע כזוכה  למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר

 ההסכם.

 סודיות

ידי המזמינה בקשר או לצורך המכרז -מידע שיימסר לו על המציע מתחייב לשמור על סודיות כל .03
 פיו.-או ביצוע העבודות על

רשאי לגלות את פרטיו ואת פרטי הצעתו במכרז לכל גורם שהוא אלא בהסכמת  הלא יהי מציע .02
 .מראש ובכתב נההמזמי

 בנוגע לשמירת סודיות.מזמינה מתחייבים לציית לכל הוראות ה המציעים .00

רכוש המזמינה והמסמכים מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו  כל מסמכי המכרז הנם .00
והגשתה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. לא 
הגיש המציע הצעה, או קיבל הודעה מהמזמינה כי לא זכה במכרז, יחזיר המציע את מסמכי 

 ידי המזמינה.-המכרז, אם נדרש לעשות כן על
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 מציעה הצעת – 1-מסמך א'

 

 המציעהצעת 

 לכבוד
 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר

 

 הצעה לייצור, אספקת והתקנת ריהוט מעבדות ומנדפים הנדון:

 במכללה האקדמית הדסה ירושלים
  

הזיכיון על אני/אנו החתום/מים מטה, לאחר שקראתי/נו בעיון את ההזמנה להציע הצעות, הסכם 
 מצהיר/ים בזה כדלקמן: ,צרופותיהםו נספחיהם פחיו ויתר מסמכי המכרז עלנס

כי הבנתי/נו את כל המסמכים כמפורט לעיל, ואת כל תנאיהם ואני/נו מסכים/מים לכל האמור  .1
בהם וכי אין לי/לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע בהצעתי/נו זו או במסמכי 

  .מכרזה

דמי תשלום הגשת הצעת המחיר במסגרת מכרז זה, המתאפשרת בדרך של פן כי הבנתי/נו את או .2
 למזמינה או לחילופין דרישת מענק הקמה חד פעמי מאת המזמינה, להקמת הפרויקט. זיכיון

כי הנני/נו מודע/ים ויודע/ים את כל הגורמים האחרים המשפיעים ו/או יכולים להשפיע על  .4
ובהתאם לכך ובהתאם לכל האמור דלעיל, ן, כהגדרתן בהסכם הזיכיוביצוע העבודות, 

ביססתי/נו את הצעתי/נו וכי לא אגיש/נגיש שום תביעות או דרישות המבוססות ו/או נובעות 
מטענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי המכרז על נספחיו, צרופותיו ומסמכיו או מי 

 ת ו/או דרישות כאמור.מהם והנני/נו מוותר/ים בזה מראש על כל טענות ו/או תביעו

האתר עליו וכי תהליך התכנון, ההקמה וההפעלה של הפרויקט הבנתי/נו את כי בדקתי/נו ו .3
לרבות בעלי העסקים , דרכי הגישה אליו, והמגבלות הנובעות ממיקומו, תבוצענה העבודות

אי מוכרים וידועים לי/לנו ואני/אנו מוותר/ים בזאת על כל טענת ובעלי הזכויות הסמוכים, 
 .םולסביבת שטחי הפרויקטהתאמה ביחס ל

 העבודות יבוצעו בתיאום ושיטוף מלאים עם כל קבלני הביצוע וספקים אחרים בפרוייקט זה. .2

פי מכרז זה במלואן, -/נו עליהתחייבויותיכי בדקתי/נו היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע  .0
ים, הציוד, כוח האדם ויתר לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומר

/נו על פי מכרז זה ובמועדים הנקובים בו, יהתחייבויותיהנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע 
ואני/אנו מוותר/ים בזאת מראש על כל טענה בדבר מחסור בכל אלה או בחלק מהם. כן אני/אנו 

התבצע בחודשי מצהיר/ים כי אני/אנו מודע/ים לכך כי העבודות, כולן או מקצתן, עשויות ל

-/נו עליהתחייבויותיהחורף ו/או הקיץ. אני/אנו מצהיר/ים בזאת כי בידי/נו כל הדרוש לביצוע 

 פי מכרז זה במלואם ובמועדם או שיש באפשרותי/נו להשיגם מבעוד מועד.

0. . 

כי אני/אנו מסכים/ים כי העבודות כהגדרתן במכרז זה כוללות את כל העבודות המפורטות  .0
מסמכיו, נספחיו, וצרופותיו וכן כל עבודה אחרת גם אם לא פורטה במפורש  במכרז זה על כל

ידי/נו במלואן, במועדן וברמה ואיכות -ואשר קשורה באופן ישיר או עקיף לביצוע העבודות על
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מעולות, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רכישה, הובלה ואספקה של כל המוצרים, 

וכו' הנדרשים לביצוע העבודות כאמור, ובכלל זה כל הוצאה ו/או האדם הציוד -החומרים, כוח
 עלות ו/או תשלום ו/או מס.

כי בחנתי/נו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים מהם ובכלל זה  .2
, םהעבודות וסביבת יאת אתר, את הוראות הדין החל, את הוראות תכניות בניין עיר הרלבנטיות

, את כל המידע הדרוש בכל הקשור לקוי מים, ביוב, חשמל, טלפון, הםהגישה אלי את דרכי
ניקוז ואחרים, בין שהם קיימים ו/או מבוצעים ובין שהם מתוכננים, בין שהם עיליים ובין שהם 
טמונים מתחת לקרקע ואת כמויותיהם וטיבם של החומרים והאמצעים הדרושים לביצוע 

הצעתי/נו משקפת /נו כי יבדיקותים בזה כי שוכנעתי/נו על יסוד העבודות. כן אני/אנו מצהיר/י
פי המכרז במלואם ובמועדם. אני/אנו לא אהיה/נהיה -/נו עליהתחייבויותיתמורה הוגנת לביצוע 

רשאי/ים לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע 
-ידיעה או אי-נאי המכרז ו/או ההסכם, או על איידיעה של תנאי כלשהו מת-העבודות עקב אי

 הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו.

כי יש לי/לנו את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח  .10
 /נו, והכל בהתאם לתנאים ולדרישותיהתחייבויותיהעבודה המיומן והציוד הדרוש לביצוע 

 .מכרזשבמסמכי ה

פי מסמכי המכרז -על מציעכי אני/אנו ער/ים לכך כי יהיה עלי/נו לבצע את התחייבויות ה .11
באיכות גבוהה ביותר הדורשת מיומנות, מקצועיות ודיוק רב ויש ביכולתי/נו לעמוד בדרישות 
ו אלו, ובלוח הזמנים הנקוב במסמכים המכרז, ואני/אנו מודע/ים לכך שקבלתי/נו על עצמי/נ

, ללא טענת עיכוב או השהיה, תהא כמפורט בהסכם על נספחיו להשלים את העבודות במועדן
 .הזמנהעילתן אשר תהא, למעט מקרים המנויים במפורש במסמכי ה

כי היקפו של הפרויקט ואופי השימושים שייעשו בו, יהיו בהתאם כי הנני/נו מודע/ים ויודע/ים  .12
ידי מוסדות התכנון המוסמכים, -שיינתן לי/לנו על לתוכנית המאושרת, בכפוף להיתר הבנייה

 ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.

ומכירים את התוכנית המאושרת החלה על מתחם הפרויקט, וכי אני/ו כי הנני/נו מודע/ים  .14
אדרש/נידרש לקבל את כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לצורך הקמת 

בות מכל מוסדות התכנון המוסמכים, וכי כל ההוצאות שיחולו בגין קבלת והפעלת הפרויקט, לר
ידי/נו. כן ידוע לי/לנו כי כל -אישורים, היתרים ורישיונות כאמור, יחולו עלי/נו וישולמו על

התנגדות ו/או תביעה ו/או טענה ו/או ערר שיוגשו על ידי מאן דהוא ביחס לפרויקט ו/או 
או להליכי הקמתו ו/או הפעלתו, יהיו באחריותי/נו בלבד ויטופלו להוצאת היתרים בנוגע אליו ו/

 ידי/נו.-על

כי הנני/נו עומד/ים בכל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כי הצעתי/נו זו עונה על כל  .13
, וכי הנני/נו מקבל/ים על עצמי/נו לקיים אחר כל התחייבויות הזמנההדרישות שבמסמכי ה

 .הזמנהמסמכי ה, בהתאם לכל התנאים שבמציעה

 .כי הצעתי/נו זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים .12

כי ידוע לי/נו כי כל ההוצאות בקשר לבדיקת ההזמנה, בדיקת המכרז על נספחיו, צרופותיו  .10
ומסמכיו השונים לרבות בדיקת אתר העבודות והכנת הצעה זו על כל הקשור בכך והנובע מכך 

צעה זו לרבות ההוצאות הקשורות בהוצאת הערבות וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בה
הבנקאית, תחולנה עלי/נו בלבד במלואן וכי לא תהיה לי/נו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה 

 כספית מכל מין וסוג בגין כך.
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מחייבות  זיכיוןכי ידוע לי/נו ואני/אנו מסכים/ים כי חתימתי/חתימתנו על ההצעה ועל הסכם ה .10

וכי אתם תהיו רשאים וזכאים לחלט את הערבות הבנקאית המצורפת  ןנייועאותי/נו לכל דבר 
להצעתי/נו זו וזאת במידה ואחזור/נחזור בי/נו מהצעתי/נו, מכל סיבה שהיא וכי לא תהיה לי/נו 

 כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

הצעה ללא חזרה כי הנני/נו מסכים/ים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי/נו זו כ .10
ידכם -, ולפיכך בקבלתה על1204 -לחוק החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 4כמשמעותה בסעיף 

 הסכם מחייב ביני/נו לבינכם. תייכר

כי אני/אנו מתחייב/ים כי אם הצעתי/נו תתקבל, אחתום/נחתום במועד שאדרש/נדרש לעשות  .12
והשרטוטים המצורפים  , כולל כל המסמכים, הנספחים, התכניותהזיכיוןזאת על הסכם 

ידכם, וכי אמציא/נמציא -, בהיקף שייקבע עלהזיכיוןאליהם, וכן על העתקים נוספים של הסכם 
 .הסכםהפי הוראות -לידיכם את הערבויות אשר מחובתי/נו להמציא לכם על

כמבוקש  וועל עותקים נוספים של הזיכיוןכי אם לא אחתום/נחתום מכל סיבה שהיא, על הסכם  .20
ו/או אם אחליט/נחליט מכל סיבה שהיא שלא לבצע את העבודות ו/או את התחייבויות על ידכם 

ו/או כל חלק מהם ו/או אם אחזור/נחזור בי/בנו מהצעתי/נו או מכל חלק ממנה ו/או אם  מציעה
לב, אזי אני/אנו מסכים/ים כי -אתנהג/נתנהג בקשר עם המכרז שלא בדרך מקובלת ובתום

 ידכם. -ו לכם ביחד עם הצעתי/נו זו יחולט עלסכום הערבות אשר המצאתי/נ

ממועד סגירת יום  20כי הצעתי/נו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .21
וכי אף אם חלפו  ימים נוספים 20-בכפוף לסמכות המזמינה להאריך מועד כאמור ב ,המכרז

 .נו לעמוד בתוקפהכאמור, וטרם התקבלה החלטה הקובעת את הזוכה במכרז, תמשיך הצעתי/

לקבל הצעה  תמחויבהמזמינה אינה כי למען הסר ספק, הריני/נו מצהיר/ים כי ידוע לי/נו כי  .22
 תרשאיהמזמינה ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, וכי  הגבוההכלשהי לרבות ההצעה 

 הלנהל מו"מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור לעיל נתון לשיקול דעת

 הזמנה להציע הצעות.בכתב ה, והכל בהתאם לאמור של המזמינה עדי והמוחלטהבל

פעמי שנקבל מאת -ידי/נו למזמינה/למענק חד-לדמי זיכיון שישולמו עלהצעתי/הצעתנו  .24
 – 5'א נספחידנו במסגרת -המזמינה עבור הקמת המתחם והפעלתו, תהא בהתאם למוצע על

 "ההצעה הכספית".

אנו נישא בכל עלויות ביצוע הפרויקט בהתאם  הצעתי/נותקבל תאני/אנו מסכים/ים כי אם  
 לדרישות מסמכי המכרז על נספחיו.

כל מסמכי המכרז לרבות נספחים וצרופות כשהם חתומים בשולי מצרפים להצעתנו את  אני/אנו .23
 לאחרידי מורשי החתימה המוסמכים מטעמי/נו -כל דף ובמקומות המיועדים לכך, על

ולמילוי הפרטים  -)לסימון ב, וכמפורט להלן  להשלמה הנדרשים טיםהפר כל בהם שהושלמו
 (:המציעידי -על

 יש / אין  שם המסמך

  למסמך זה;  1מסמך א'הצהרת המציע בנוסח 

  קבלה בגין רכישת מסמכי המכרז;

  מסמך ב'בנוסח  טופס  טופס פרטי המציע, איש קשר ומסמכי הערכה

מסמך  –וא ממולא במחירי היחידות המפרט הטכני וכתב הכמויות, כשה
 ג'

 

  מסמך ד' –הסכם ההתקשרות 
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   ה' מסמךערבות מכרז חתומה בנוסח 

 כדלהלן: 1ו'-1מסמכים ו'אישורים והצהרות בנוסח 

  מינימום שכר ותשלום זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר – 1מסמך ו'

  נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית. – 5ו' מסמך

  דיני עבודה. –נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעות  – 7ו' מסמך

  התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים. – 1מסמך ו'

כל ההודעות ו/או התוספות ו/או התשובות לשאלות הבהרה שתפורסמנה 
 להזמנה. 48בהתאם להוראות סעיף 

 

 הסף:-תנאי הוכחת

שגיאה! מקור כנדרש בסעיף  2014דו"חות שנתיים ומבוקרים לשנת 
 להזמנה; ההפניה לא נמצא.

 

כנדרש בסעיף  2014-ו 2012, 2011דו"חות שנתיים ומבוקרים לשנים 

 להזמנה; שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 

ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה, לפי חוק  אישור תקף על ניהול
–תשל"וה ,עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום מס(

1200; 

 

התאגיד, של רישום העתק של תעודת עוסק מורשה או העתק של תעודת ה
המורשים זכויות ואישור עדכני של רו"ח או עו"ד של העסק/התאגיד בדבר 

 ;התאגיד בחתימתםהעסק/לחייב את וסמכותם של בשמו לחתום 

 

( לחוק חובת המכרזים, 2מציע העונה על דרישות תיקון התשס"ג )מס' 
לעניין עידוד נשים בעסקים, יגיש אישור של רו"ח ותצהיר,  ,1222-התשנ"ב

 ;בשליטת אישה, בהתאם להגדרות התיקון לחוקהינו לפיו העסק ש

 

פות, ולרבות הסכם כל עמוד מעמודי ההצעה, לרבות נספחים וצרו
ההתקשרות, חתום בידי המציע )במקרה של מיזם משותף, יחתום כל אחד 

מהגופים המרכיבים את המציע על כל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים 
 האמורים לעיל( ;

 

 

 ,בכבוד רב
 

 
 
 
 

  

 מציעהחתימה וחותמת  מציעהשם מלא של החותם בשם  תאריך
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 טופס פרטי המציע – ב'מסמך 

 ופס פרטי המציע, איש קשר ומסמכי הערכהט

           מציעפרטי  .1
  שם המציע .א

 

  (מס' תאגיד/עוסק מורשההמס' המזהה ) .ב

 

  התאגדותתאריך  .ג

 
 שמות הבעלים : .ד

 

 
 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם: .ה

 

 

  שם המנהל הכללי .ו

 

  שם איש הקשר למכרז זה .ז

 

  ן המציע )כולל מיקוד(מע .ח

 

  טלפונים .ט

 

  פקסימיליה .י

 

  כתובת דואר אלקטרוני .יא

  

עד מטעם המציע מנהל מיו .יב
 לניהול ביצוע העבודות

 

  
 
  המציעניסיון  .2

, העומדות לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות ממליצים, מועדי הביצוע והיקף המציעעל 
יע לפרט את כלל הפרויקטים בהם לקח חלק וזאת בנוסף בקריטריונים הבאים )בחלק זה רשאי המצ

 :לפרויקטים אותם תיאר במסגרת דרישות תנאי הסף(
 

את כלל הפרויקטים ירכז המציע בטבלה שלהלן, ולגבי כל פרויקט בנפרד יצרף דף פירוט נפרד בנוסח 
 הטבלה דלהלן.
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  העבודהשם  .א

 

  טלפון  מזמין/הממליץה .ב

 

 - תיאור העבודה .ג

 
 
 

 

  מקום ביצוע .ד
 

 

  גמר:  תחילה: מועד ביצוע .ה

 
  

  היקף תקציבי של העבודה .ו

 

  אחראי לעבודה  .ז

 

  טלפון:  איש קשר אצל המזמין  .ח

 

  כתובת דואר אלקטרוני .ט

 
 

 הערות:
 יש לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל. .1
 יע.יש לצרף קורות חיים עבור מנהל העבודות המיועד מטעם המצ .2
 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .4

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 מסמך ב
 

 הסכם התקשרותנוסח 
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  - 1-'מסמך ג
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 מפרט כללי  .1

 

 מפרט כללי לאספקה והתקנה של ריהוט מעבדתי, משרדי ומנדפים .1.1
 

 כללי: .1.1.1
ור במפרט זה בא בנוסף לאמור במפרט הכללי. בכל מקרה של סתירה בין האמור במפרט זה האמ

 למפורט במפרט הכללי, יקבעו הוראות מפרט זה.
 

 הגדרות, למונחים המפורטים להלן יהיו המשמעויות המופיעות בהגדרות שלהלן.

  "רת במפרט קבלן ריהוט מעבדות, מנדפים כימים וביולוגים, של העבודה המתוא -"קבלן
 זה, בכתבי הכמויות ובתוכניות המצורפות.

 "בא כוח משרד תכנון/יועצים של העבודה המתוארת במפרט זה, בכתבי  -" מתכנן או "יועץ
 הכמויות ובתוכניות המצורפות.

 נציג מטעם מזמין העבודה, שתפקידו לפקח על הפרויקט ו/או לנהל  -" "מפקח" או "מנהל
 אופן ביצועו.אותו ו/או לתת הנחיות לגבי 

 "המפרט הטכני המיוחד, מפרט זה מהווה השלמה של המפרט הכללי. כל הרשום  - "מפרט
 בו הינו בניגוד או בנוסף לאמור במפרט הכללי.

 הקבלן הראשי המבצע את עבודות הבניה של הבניין או הפרויקט. -" "קבלן הבניין 

 "ות לבדיקות התאמה מעבדה לבדיקות הנדרשות על פי חוק, או עפ"י תקנ - "מעבדה
מעבדת מכון התקנים, או כל מעבדה מאושרת על ידי הממונה על  -לתקנים הישראלים

 התקינה, או מעבדה אחרת שתאושר ע"י המפקח.

 כל הפעולות הדרושות ע"י הקבלן כדי לוודא שהושגה האיכות הנדרשת. -" "ניהול איכות 

 "להשיג את האיכות הנדרשת כל הפעילות שבאחריות הקבלן לבצע כדי  - "בקרת איכות
 ולהוכיחה.

  "פעולות המזמין או מי מטעמו כדי לוודא שהושגה האיכות באמצעות  -"הבטחת איכות
 בקרת איכות.

 עובד של הקבלן, הנושא באחריות לבקרת איכות. –" "ממונה על בקרת איכות 

 "מידע חזותי, שאינו מילולי, הכולל שרטוטים, תמונות, דוגמאות וכד – "תכניות.' 

 תיעוד הציוד )ריהוט, מנדפים וכו'( והמערכות  שהותקנו במסגרת העבודה. -" "ספר מתקן 

 תיעוד מערכות ואביזריהן שהותקנו במבנה. -" "תכניות עדות 

 "פירושו עד ועד בכלל. - "עד 

 

 חוקים ותקנות: .1.1.5

ח העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחיה, או הוראה של כל רשות מוסמכת. המפק
רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשויות על התאמת העבודה או חלק 

 ממנה לדרישות אותן רשויות. הקבלן מתחייב להמציא אישורים אלו אם יידרש. 
 

 אישורים .1.1.7

לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודה, 
 על פי הנדרש במסמכי החוזה.הן על פי דין והן 

 

 אישורי כניסה .1.1.1

המכללה רשאית לדרוש שהקבלן יקבל מקצין הביטחון אישורי כניסה לכל הפועלים שלו,  
 ולסרב לכניסה לקמפוס לכל אדם שאינו נושא אישור.



 ריהוט ומיזוג אוירעבודות  –מכללת הדסה 

  

- 31 - 

כמו כן היא תהיה רשאית לדרוש סידורי אישור כניסה לכלי רכב שמשרתים את הקבלן ו/או  
 .קבלני המשנה שלו

 

 תנועה בשטחי הקמפוס .1.1.0

 נתיבי תנועה, פריקת ציוד וחומרי עבודה יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. .1.1.2.1

חוקי התנועה, כיווני נסיעה, איסורי כניסה וכיו"ב החלים על עובדי המכללה  .1.1.2.2
 הסטודנטים  ו/או מבקריה יחולו גם עם הקבלן ועובדיו.

ראות הקיימות בשער כניסה ויציאה מתחום קמפוס המכללה תהיה בהתאם להו .1.1.2.4
 הקמפוס ובהתאם להנחיות מחלקת הביטחון של המכללה.

 

 בטיחות: .1.1.2

  מבלי לגרוע מכל הוראה ו/או חובה הקבועה בדין, בכל מקרה, שלדעת הקבלן יש צורך
בנקיטת אמצעי זהירות/בטיחות ו/או אמצעים אחרים למניעת נזק. מתחייב הקבלן לנקוט 

 הנדרש עפ"י נסיבות העניין. אמצעים אלו ככל שימצא לנכון. וככל

  הקבלן מתחייב לעבוד על פי הנחיות "המוסד לבטיחות וגהות" וכל החוקים והתקנות החלים
על נושא הבטיחות בעבודה, או על פי נהלים מיוחדים אחרים, אשר יש למזמין העבודה 

 לעבודות מסוג זה.

 ת הבטיחות העדכניות כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות ותקנו
לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב השימוש בהם. כל החומרים יהיו 

)סיווג חומרי בניה  022על כל חלקיו, תקן ישראלי  1001נושאי תו תקן ישראלי ויתאימו לת"י 
)עקרונות  1222)בטיחות במעבדות , מנדפים(, ת"י  1042לפי תגובותיהם בשריפה(, ת"י 

)בטיחות אש  1240תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים(, ת"י  -דסת אנוש בתחום הראיההנ
 במעבדות( וכל תקן אחר הקיים לגביהם.

 .הקבלן ועובדיו לא ישהו באזורים אחרים של הקמפוס אלא באזור עבודתם בלבד 

  על הקבלן לאחוז באמצעים הדרושים להבטיח שלומו, שלום עובדיו וכן כל האמצעים להגנת
בני אדם, בעלי חיים ורכוש במהלך עבודתו, הכול בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות 
משרד התעשייה והמסחר, תקנות המשרד להגנת הסביבה ומשרדים אחרים.   על הקבלן 
לכלול את כל הוצאותיו השונות הנובעות מהאמור לעיל כגון, אמצעי הבטחה וקשירה, 

 ה  והתקנות, במחירי היחידה של הצעתו.מחיצות בטחון וכיו"ב כמתבקש מן העבוד

  הקבלן יבטיח הדרכת עובדיו בנושאי הבטיחות הרלוונטיים, לרבות בטיחות בשימוש בכלי
עבודה, עבודה בגובה, שימוש באמצעי מגן אישיים ותגובה למצבי חירום )דליקה, פציעה 

 וח.וכיוצא בזה(, לרבות הטלפון של ממונה הבטיחות בקמפוס המכללה לצורך דיו

  על הקבלן להיות ער לאפשרות של דליפת גזים שונים במהלך עבודתו במקום, ולהתריע על כך
באופן מידי למפקח.  בעיקר עליו להקפיד ולדווח על כל דליפה של גז בישול, צנרת סולר 

 וכיו"ב במהלך עבודתו.

 

 אחריות הקבלן: .1.1.3

בויותיו וחיוביו. הקבלן אחראי כלפי המזמין לביצוע מלא ומדויק ומושלם של התחיי .1.1.0.1
מודגש בזאת, כי גם מקום בו נאמר כי מסמכים, או מפרטים, או חישובים, או תכניות, 

כפופים לאישור המפקח. אין באישור אם יינתן כדי לשחרר את  -המוגשים על ידי הקבלן
הקבלן מאחריותו לתוכן אותם המסמכים ולא ישחררו מהתחייבויותיו כלפי המזמין 

 למילוי הוראות מסמכי החוזה. לרבות התחייבותו 

עוד מובהר בזאת כי כל פעולת הפיקוח, בקרה וכן אישור של המפקח, ככל שיתבצע  .1.1.0.2
במסגרת העבודה נשוא חוזה זה. אין בה כדי לגרוע ממחויבות או מאחריות הקבלן על פי 

 חוזה זה, ואין בהן כדי להטיל אחריות על המזמין.
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 שווה ערך: .1.1.1

הכוונה שניתן להשתמש   -כי החוזה המושג "שווה ערך"בכל מקום שבו הוזכר במסמ .1.1.0.1
בחלופה, לחומר או למוצר מסוים הנקובים בשמם המסחרי, או בשם היצרן, או בשם 
המפעל המייצר אותם וזאת בתנאי שהחלופה תהיה של  חומר או מוצר השווה באיכותו, 

מידה בלוח בטיבו, בתפקודו, ובכל פרמטר אחר נוסף שצוין במסמכי החוזה )לרבות ע
 זמנים( לחומר או למוצר הנקוב כאמור.

יהיה לאחר שהקבלן יגיש מסמכים מתאימים -מבואר בזאת כי אישור "שווה ערך" .1.1.0.2
המוכיחים )חובת ההוכחה על הקבלן( שהתכונות המפורטות לעיל מתקיימות, כמו כן על 

ת, על הקבלן להוכיח כי אין השפעות עקיפות לתחליף המוצע על ידו על עבודות אחרו
חלקים אחרים במערכת ועל לוח הזמנים. בכל מקרה ההחלטה לאשר "שווה ערך" הינה 

 של המפקח על פי שיקול דעתו בלבד.

 

 עדיפות בין מסמכים .1.1.2

אין עדיפות בין מסמכים. מצא הקבלן סתירה בין מסמכים יודיע על כך מיד למפקח,  .1.1.2.1
ירה, או אי התאמה, או לפני הגשת מסמכים או ביצוע העבודה. בכל מקרה בו קיימת סת

רב משמעות בין הנדרש  במסמכי החוזה השונים, בכל מקרה תהיה עדיפה  הדרישה או 
 ההנחיה המקסימלית לביצוע ו/או האיכות המיטבית לפי העניין.

אין זה הכרחי כי פרטים המופיעים במפרט מופיעים בתוכניות או בכתב הכמויות ולהפך.  .1.1.2.2
 הופעתם באחד המקומות מחייבת.

 חלטת מנהל  הפרויקט בעניין זה תהיה מחייבת.ה .1.1.2.4

ביצע הקבלן על פי פרוש שונה  מזה של המפקח, יפרק ויתקין על פי הוראות המפקח ועל  .1.1.2.3
 חשבונו הוא.

 

 בדיקות מוקדמות .1.1.15

באחריות הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו, את מקום המבנה וסביבותיו, את  .1.1.10.1
דרושים לביצוע העבודה. את דרכי כמויותיהם וטיבם של העבודות, הציוד והחומרים ה

הגישה למקום, את אפשרויות הגישה להכנסת הריהוט והציוד לבניין או לכל מקום אחר 
 במבנה.

להכיר את שלבי יתר העבודות המבוצעות באתר הבניה ע"י בעלי מקצועות שונים, לקחת  .1.1.10.2
אחרות בחשבון את מצבן הקיים של העבודות, להשיג את כל הידיעות לגבי האפשרויות ה

העלולות להשפיע על עבודתו. כולל תיאום  עם יתר בעלי המקצועות לפי הנחיות מנהל 
 הפרויקט.

הקבלן מתחייב  על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על ידו, לרבות  .1.1.10.4
התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת לכל 

 .התחייבויותיו לפי  החוזה

 

 התארגנות הקבלן לביצוע .1.5

 כללי: .1.5.1

כל העבודות תבוצענה בתאום מלא ובשיתוף  פעולה עם סמנכ"ל לוגיסטיקה ומחלקת  .1.2.1.1
אדמיניסטרציה במכללה האקדמית הדסה, עם מנהל הפרויקט הפועל מטעמה של 

 המכללה האקדמית הדסה וקבלן הבינוי הראשי המבצע את עבודות הבניה.

וסטיות מן התכניות או המפרטים יינתנו בכתב רק על ידי הנחיות לביצוע ו/או שינויים  .1.2.1.2
המפקח. הקבלן אינו רשאי לפנות ישירות למתכנן. כל ההנחיות וההוראות לביצוע 

 יועברו לקבלן ישירות ע"י המפקח ו/או ע"י המתכנן בנוכחות המפקח.

הקבלן יעסיק במקום העבודה בקביעות במשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה מוסמך  .1.2.1.4
 שנים לפחות. 2שום בעל ניסיון של ור

 הקבלן יתארגן  לביצוע בכפוף לנדרש בחוזה ולדרישות רשויות מוסמכות ועל פי כל דין. .1.2.1.3
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הקבלן יגיש לאישור המפקח תכניות למיקום אזור התארגנות, מבנה או מתקן לרבות  .1.2.1.2
צוע ציוד וריהוט. הציוד והריהוט יהיו רכושו של הקבלן והוא יפרקם ויסלקם עם גמר בי

 העבודה.

עם תום השימוש באזור התארגנות, ינוקה השטח וסביבתו מכל פסולת, שאריות וחומרי  .1.2.1.0
 בניה ויסולקו כל המבנים הכלים והציוד שהיו בו.

שיקום פגיעה באזור ההתארגנות יהיה בהתאם להנחיות המפקח. ביצוע שיקום יושלם  .1.2.1.0
תימסר בכתב. עם זאת, לא יאוחר מתום שבועיים ממועד ההודעה על הדרישה לשיקום ש

במקרים מיוחדים, יהיה המפקח ראשי לדרוש, על פי שיקול דעתו, שיקום מידי של 
 נזקים.

  

 דרכי ביצוע לוח זמנים .1.5.5

ימים מיום התחלת הביצוע כמצוין בצו התחלת  10הקבלן ימציא לאישור המפקח תוך  .1.2.2.1
טות אשר העבודה הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח זמנים, לרבות הסדרים והשי

לפיהם יש בדעתו לבצע את העבודה. לוח הזמנים יוגש במדיה אלקטרונית בצרוף תדפיס. 
 לאחר אישור לוח הזמנים על ידי  המפקח, הוא ישמש כלוח זמנים חוזי.

לוח הזמנים יכלול אבני דרך ושילוב ביצוע כפי שנקבעו במסמכי החוזה, לוח הזמנים  .1.2.2.2
 גים שבתות וכו'.יתבסס על לוח שנה כולל ימי עבודה, ח

לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של הקבלן הכללי כפי שיאושר ע"י  .1.2.2.4
 .המפקח

עדכון לוח הזמנים יבוצע על פי התקדמות העבודה, הקבלן יוסיף ללוח הזמנים המעודכן  .1.2.2.3
נתונים נוספים כגון: תוספות, שינויים בהתאם להוראות המפקח ושינויי קשרים בין 

 ות.הפעילוי

בכל מקרה שהמפקח יקבע כי לוח הזמנים המעודכן אינו מבטא נכונה את אופן הביצוע  .1.2.2.2
והתקדמות העבודה ונדרשת רמת פירוט נוספת, קשרים או תוספת ביצוע, יהיה על 
הקבלן להכין עדכון נוסף ולהגישו לאישור המפקח תוך שבוע מיום מתן ההוראה ע"י 

 המפקח.

לן למפקח, בין שאישר אותו המפקח במפורש ובין המצאת החומר האמור על ידי הקב .1.2.2.0
 שלא אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.

לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל, ייקבע לוח זמנים על ידי המפקח ויחייב את  .1.2.2.0
 הקבלן.

 

 תנאי המבנה .1.5.7

' כמצוין במסמכי מיקום הריהוט, המנדפים הציוד הראשי או המשני, אביזרים וכד .1.2.4.1
 החוזה אינו מדויק, ויהיה ניתן לשינויים שידרשו בזמן ביצוע העבודה.

על הקבלן יהיה להתאים את מיקום הריהוט, המנדפים, הציוד, תוואי הצנרת, מיקום  .1.2.4.2
ברזי המעבדה, מערכות החשמל  וכד', עם מצב הבניין, עם תכניות, התברואה, החשמל 

ם התנאים אשר יוצרו  עקב שינויים או סטיות ומקצועות אחרים, תוך התחשבות ע
 מתוכניות אלה, ויישא  באחריות מלאה עבור דיוק הביצוע.

 

 

 אישור חומרים וציוד .1.5.1

 לוחות זמנים .1.5.1.1

ימי  12עם חתימה על החוזה לביצוע העבודה, הקבלן יגיש את כל הציוד לאישור עד  .1.2.3.1.1
ו ניתנו הערות עבודה ממועד חתימה על החוזה. במידה שהחומר המוגש לא אושר, א

ימי עבודה מיום  0לחומר המוגש יתקן הקבלן את החומר ויגישו לאישור מחדש עד 
 שקיבל את הערות המפקח.
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הקבלן יעביר למפקח )עבור מתכנן החשמל ומתכנן התברואה והגזים( מסמך מפורט  .1.2.3.1.2
 2עבור כל דרישותיו להכנות צנרת מים, גזים, ניקוזים  והחשמל.  מסמך זה יועבר עד 

 י עבודה ממועד אישור סופי של הציוד.ימ

הקבלן יגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה למערכות המנדפים הכימיים  .1.2.3.1.4
 ימי עבודה מיום האישור הסופי של הציוד.  0והביולוגים עד 

 ימי עבודה מיום שקיבל את הערות המפקח. 2תיקון ועדכון החומר יעשה עד  .1.2.3.1.3

 

 חומרים וציוד .1.5.1.5

. על פי באיכות הנדרשתתאימו לדרישות מפרט זה, יהיו חדשים וכל החומרים והציוד י .1.2.3.2.1
, ימציא הקבלן לאישורו של המפקח רשימה התחלת העבודה לו"ז המצוין לעיל ולפני

תכיל את שמות היצרנים ופרטים  . רשימה זונדרשמלאה של החומרים והציוד ה
בר יידרש נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה והד

תכניות ומפרטים טכניים של היצרנים, נתוני פעולה המחייבים את  -מסיבה כלשהי 
היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול גם הוראות 

 .שימוש ואחזקה 

הקבלן יסמן באופן ברור את המוצר/פריט המוגש לאישור, בכל דפי הקטלוג  .1.2.3.2.2
 המצורפים.

היחידות  נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את כלבכל מקרה בו  .1.2.3.2.4
 מאותו סוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המפקח אחרת.

ין ויותקן בו. כל ציוד ירק ציוד ואביזרים אשר יאושרו על ידי המפקח יובא לבנ .1.2.3.2.3
חתיו. ין ללא אישור יסולקו מן המקום וציוד מאושר יובא תיואביזרים אשר יובאו לבנ

 יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מאחריות מלאה לבחירה נכונה של
, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט וכו' הציוד הריהוט, המנדפים, הברזים,

 בנפרד ושל המערכת בשלמותה.

ויודיע  שיונות יבוא, הכל לפי הצורך,יהקבלן יגיש לרשויות המתאימות בקשות לר .1.2.3.2.2
למפקח על המועד בו יגיעו למקום חלקי הציוד העיקריים או כל פריטים אחרים שיש 

 בהם כדי להשפיע על מועד סיום העבודה.

 

 ציוד חומרים ומלאכה .1.5.1.7

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד המתקנים החומרים והדברים  .1.2.3.4.1
 האחרים הדרושים לביצועו היעיל של המתקן בקצב הדרוש.

החוזה, הקבלן מצהיר כי נמצא ברשותו כל הציוד לביצוע המתקן בקצב עם חתימת  .1.2.3.4.2
הדרוש, או שהוא יכול להשיגם ולהביאם למקום ההתקנה במועד מתאים להשלמת 

 העבודה בזמן.

במידה  לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר .1.2.3.4.4
 ידרש לייבאם במשלוח מיוחד.והכלים החומרים או הציוד לא יהיו ברי השגה, או שי

 

 מנהל עבודה ומהנדס ביצוע .1.5.1.1

לשם ביצוע עבודה זו יעסיק הקבלן מהנדס אחראי מטעמו ומנהל עבודה באתר בעל  .1.2.3.3.1
ניסיון  מוכח וידע מקצועי בביצוע עבודות ריהוט מעבדתי, משרדי ומנדפים כימיים. 

ו הרשמי של מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוח
הקבלן. כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למנהל העבודה תחשב כנמסרת 

 לקבלן ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.

יום מיום מחתימת החוזה, את שמות המהנדס האחראי  13הקבלן יודיע למפקח, עד  .1.2.3.3.2
 ה.ומנהל העבודה באתר לשם קבלת אישור המזמין להעסקתם בפרויקט ז

החלפת המהנדס האחראי ו/או מנהל העבודה לא יבוצע ללא אישור. המזמין ו/או  .1.2.3.3.4
המפקח רשאי לדרוש החלפת המהנדס ו/או מנהל העבודה מטעם הקבלן. באם יתברר 
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כי אין הוא מתאים לרמה הנדרשת לביצוע העבודה או אינו מסוגל לעמוד בדרישות 
 תפקידיו לשביעות רצונו של המזמין ו/או המפקח.

 על הקבלן לקבל דרישה זו ולהחליפם באנשים מתאימים אחרים. .1.2.3.3.3

 

 עובדים קבלני משנה ויצרנים .1.5.1.0

לביצוע עבודותיו יעסיק הקבלן פועלים, עובדים וקבלני משנה בעלי ידע מקצועי וניסיון  .1.2.3.2.1
מלא בסוג העבודה שהם מבצעים. צוות העובדים ימנה מספר מספיק של פועלים 

 אם ללוח הזמנים.לשמירה על קצב עבודות נאות בהת

כמו כן, לייצור שולחנות עבודה )בנץ(, ארונות, מנדפים כימיים , מפוחי אוורור וכד'  .1.2.3.2.2
 יפנה הקבלן למפעל ייצור אשר מומחיותם ביצור ציוד זה ידועה ומוכחת.

מהנדס הביצוע, מנהל העבודה  -מובהר בזאת כי במקרה של העסקת קבלני משנה .1.2.3.2.4
ה מועסקים ישירות על ידי הקבלן. הקבלן יציג והאחראי על הבטיחות יהיו בכל מקר

 -למפקח מסמכים המעידים שאכן כך הדבר במועד קבלת צו עבודה, או חתימת החוזה
 המוקדם מבניהם.

על הקבלן לקבל את אישור המפקח לכל אחד מקבלני המשנה אשר יש בדעתו להעסיק  .1.2.3.2.3
-נות, לא יאוחר מעל מנת לאשר קבלן משנה אשר בכוונת הקבלן להפעיל. על הקבלן לפ

ימי עבודה לפני מועד ההפעלה המשוער בכתב למפקח תוך פירוט סעיפי העבודה  13
האמורים להימסר לביצועו של קבלן המשנה. בנוסף יגיש הקבלן פרוט כל הנתונים של 
קבלן המשנה. קבלן המשנה חייב להיות רשום אצל רשם הקבלנים בסיווגים 

 רה להימסר לו לביצוע.ובהיקפים כנדרש לגבי העבודה האמו

ימים ממועד קבלת מכתב הקבלן. היה ולא  10המפקח ימסור את החלטתו, בכתב, תוך  .1.2.3.2.2
 תתקבל התייחסות המפקח תוך פרק זמן זה תחשב בקשת הקבלן כמאושרת.

המפקח יהיה ראשי לדרוש הרחקתו של כל עובד, פועל או קבלן משנה משטח העבודה  .1.2.3.2.0
 ו.והקבלן מתחייב  למלא אחר דרישה ז

הקבלן יהיה אחראי לכל תביעה אשר אחד מעובדיו או מקבלני המשנה שלו עלול  .1.2.3.2.0
 להגיש.

 

 דרכי ביצוע .1.7

 חוקים, תקנות ותקנים .1.7.1

העבודה תבוצע בהתאם לכל דין ובכלל זה כל הנחייה או הוראה של כל רשות מוסמכת.  .1.4.1.1
המפקח ראשי לדרוש מהקבלן שימציא לידיו אישור בכתב של הרשויות על התאמת 

דה או כל חלק ממנה לדרישות אותן רשויות והקבלן מתחייב להמציא אישורים העבו
 אלו אם יידרש.

לפני תחילת ביצוע העבודה, על הקבלן לוודא כי בידיו כל האישורים לצורך ביצוע  .1.4.1.2
 העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. 

נו בכפיפות לחוקים, הוראות כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייוצרו ויותק .1.4.1.4
ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל הוראות ותקנות מטעם רשויות מוסמכות של 

 מדינת ישראל יחשבו כחלק בלתי נפרד של מפרט הזה.  

כל החומרים והמוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ביותר  בזמן  .1.4.1.3
 הביצוע וכל הוראה מחייבת אחרת.

ראלי או הוראה מחייבת אחרת, כל החומרים והמוצרים יתאימו בהעדר תקן יש .1.4.1.2
לדרישות תקנים אמריקאים  או אירופאי אחרים המתייחסים לנדון. נתגלו סתירות בין 
הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות במפרט זה, יביא הקבלן את 

ן ביצוע העבודה העניין לידיעת המפקח לפני תחילת העבודה. המפקח יחליט על אופ
 והחלטתו הנדון תהיה סופית ותחייב את הקבלן.

 

 חומרים וציוד .1.7.5
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"חומרים" פירושו כל החומרים שהובאו ע"י הקבלן למקום המבנה למטרת ביצוע  .1.4.2.1
המתקן והשלמתו. לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים, וכן ציוד 

 .העתיד להיות חלק של מערכת הריהוט המעבדתי

הקבלן חייב להשתמש בחומרים נושאי תו תקן ישראלי, בהעדר חומרים נושאי תו תקן  .1.4.2.2
ישראלי, יהיו החומרים נושאי תו תקן אמריקאי או אירופאי מוכר. כל החומרים, הציוד 
והמוצרים המוכנים אשר יסופקו על ידי הקבלן יהיו מהמין המשובח ביותר ובהתאם 

 כמויות.לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתבי ה

הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע המתקן. אלה אך ורק, בחומרים שנבדקו ונמצאו  .1.4.2.4
 כשרים לתפקידם ע"י המפקח.

חומרים, מוצרים, אביזרים ציוד וכד' אשר לא אושרו ואינם מתאימים, יסולקו ממקום  .1.4.2.3
 העבודה על ידי הקבלן ועל חשבונו, חומרים וציוד מתאימים לדרישות יסופקו במקומם.

 

 מפרטי ציוד ותוכניות עבודה .1.7.7

הקבלן יכין ויגיש לאישורו של המפקח מפרטי ציוד ותוכניות עבודה עבור כל פריט ופריט ללא 
יוצא מהכלל. לאחר שיבדוק, יחזיר המפקח לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את 

 העבודה. בכל מקרה יכללו המפרטים והתוכניות את המסמכים הבאים:

  כלליות ופירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם מסחרי ומספר תכניות
קטלוגי, תפוקות והספקים, סימון ברור של הציוד הנבחר והמוצע, עקומות פעולה ונקודות 

  הכל ע"ג צילומים ו/או קטלוגים מקורים. -הפעלה

 ם בבחינת מוצר מוכן תכניות ביצוע מפורטות ופירוט טכני עבור הציוד או פרטי ציוד שאינ
ושיש ליצרם. הפירוט הטכני יכלול בין השאר את השם המסחרי ומספרי הקטלוג של 

 הפריטים השונים במכלול, וכל נתון אחר עבור המכלול כולו.

  .תכניות הרכבה בחדרי המעבדה ובחדרי העזר של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה
הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי השרטוט יהיה בקנה מידה מתאים ויכלול את כל 

 צנרת, תעלות אויר וחשמל, כל אביזרי הבקרה והמדידה וכד'.

  תכניות מפורטות של כל שינוי בתוכניות עבודה אדריכליות )תכניות ריהוט מעבדה( אשר
 הוצעו ע"י הקבלן ואושרו עקרונית ע"י המפקח.

 .תכניות פתחים בקירות, קורות, רצפות ותקרות 

  חשמל ופיקוד לרבות תרשימי )סכמות( חיווט, פירוט הציוד המותקן ותכנית הרכבתו תכניות
 בלוח החשמל, מראה כללי של כל לוח חשמל בציון מידותיו.

 
כל פריט/ ציוד לאישור יוגש למתכנן עם דף קטלוגי מקורי או צילום המקור בלבד מסומן במספר 

 הסעיף המתאים בכתב הכמויות )למעט פרטים חריגים(.

( DWGכל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב, בתוכנת "אוטוקאד"  )בקובץ 
 ובמהדורה בה שורטטו תכניות המתכנן ו/או לפי דרישת המזמין.

אישור תכניות עבודה ע"י המפקח לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון נאות וכן 
ון. הקבלן יתקן, ישנה ויחליף כל פריט, או חלק של העבודה יצור, הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכ

אשר המפקח ימצא אותו פגום, בעל איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש, וזאת ללא דיחוי ובאופן 
 אשר לא יהיה בו כדי לגרום להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע.

נות בתכניות, ובכל מקרה שתמצא טעות או סתירה על הקבלן לבקר את כל התכניות והמידות הנתו
בתכניות, בשרטוטים, במפרט, בכתב הכמויות או בשטח, עליו להודיע כל כך למפקח אשר יחליט לפי 
איזו מהן תבוצע העבודה. החלטת המפקח בנידון זה תהא סופית ומכרעת לא תתקבל כל תביעה מצד 

 סתירות הנ"ל.הקבלן על סמך טענותיו שלא הרגיש בטעויות או ב
על הקבלן לבדוק ולוודא גם התאמת תכניות מערכות אוורור, מיזוג אוויר והאינסטלציה למיניהן, 

 לתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה של הבניין והפיתוח.
עליו להפנות מיד תשומת ליבו של המפקח  –בכל מקרה של מציאת טעות או סתירה בן התוכניות 

 כמתואר בפסקה לעיל.
 כן, הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד, והבטחתם.כמו 
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 דוגמאות  .1.7.1

הקבלן יספק על חשבונו הוא  ולפי הוראות המפקח דוגמאות של חומרים ואביזרים, את  .1.4.3.1
כח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות באתר הבניה או להעברתם של 

מפקח בטרם יזמין את המוצרים ולפני החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה ה
הביצוע העבודה באתר או בבית המלאכה. הדוגמאות יסופקו במועד מתאים להתקדמות 

 ימים לפני התחלת הביצוע. 13-העבודה ולא פחות מ

דמי בדיקת הדגימות במעבדה )כלולים במחיר העבודה( יחולו על הקבלן בסכום שלא  .1.4.3.2
פי. בכל מקרה של תוצאה שלילית יחויב הקבלן מערך חשבונו הסו 0.42%יעלה על סכום 

 במלוא ההוצאות.

נדרש הקבלן ע"י המפקח לבצע דגימות בסכום העולה על הסכום שנקבע , יחול ההפרש  .1.4.3.4
 על מזמין העבודה.

המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכן להזמין  .1.4.3.3
קות, בלי שהשימוש בזכות זו יגרע בעצמו את ביצוען ולשלם למעבדה את דמי הבדי

מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים, המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה. השתמש 
המפקח בזכות האמורה, סכום זה ינוכה משכר החוזה או מכל סכום המגיע לקבלן או 

 יגבה מהקבלן בכל דרך אחרת.
 

 סימון .1.7.0

הגבהים וממדיהם של כל  הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק, לנכונותם של .1.4.2.1
 מיקומי הזנות, מים, גזים, ניקוזים, חשמל ופתחים במבנה, ובכל מקום אחר נדרש.

הורה המפקח לקבלן לבצע סימון, יסמן הקבלן בסימון בר קיימא את הסימונים  .1.4.2.2
 הנדרשים. נעלמו או טושטשו נקודות הסימון יהיה על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

  

 ההגנה על חלקי עבוד .1.7.2

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה על החומרים בתהליכי העבודה, על  .1.4.0.1
חלקי המבנה ועל המוצרים המוגמרים בפני השפעות אקלימיות, פגיעות מכאניות, 
לכלוך, עבודות במבנה ו/או בריהוט וכיו"ב. כמו כן יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים 

בועות תברואיות וכד' וינקוט בכל האמצעים מורכבים בבניין כגון אלומיניום, פלב"ם, ק
לשמירה על כל המלאכות ועל מוצרים עד למסירת העבודה וזאת בהתאם לדרישות 
המפרט.  פגימות בטיח או בגליפים קיימים בגין הרכבת רהוט תתוקנה על ידי הקבלן ועל 

 חשבונו.

וינקוט בכל יבטיח הקבלן הגנה על מוצרים  מאוחסנים או מורכבים, במבנה או בגג,  .1.4.0.2
האמצעים הנדרשים לשמירה על כל העבודות ועל המוצרים, לפי הוראות המפקח עד 

 למסירת המתקן המזמין.

הקבלן יהיה  אחראי לנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו )ע"י   .1.4.0.4
הקבלן, קבלני משנה או כל אחד מבאי כוחו( לעבודות שבוצעו ע"י אחרים. תיקון הנזקים 

 שנגרמו כתוצאה מעבודת הקבלן יעשה לפי הוראות המפקח לשביעות רצונו המלאה.
 

 הגנה על הסביבה .1.7.3

הקבלן ישמור על ניקיון המקומות בהם הוא עובד ויסלק מידי יום פסולת מכל סוג שהוא  .1.4.0.1
אל מחוץ מקום המבנה לאתר פסולת מאושר. בחירת מקום לסילוק, הדרכים המוליכות 

 הינם על אחריותו הבלעדית של הקבלן. אליו והזכות להשתמש בו

הפסולת תסולק באופן שלא יגרם כל מפגע סביבתי או תברואתי. הקבלן יציג אישור  .1.4.0.2
 מאתר פסולת מורשה על סילוק הפסולת לאתר.

במהלך עבודתו לא ישפוך הקבלן שאריות שמנים, דלקים, חומרי ניקוי ומסיסים לקרקע  .1.4.0.4
אלו ויעביר אותם לשימוש או מחזור באופן  או למערכת הביוב. הקבלן יאסוף חומרים

 שלא יגרם נזק סביבתי.   



 ריהוט ומיזוג אוירעבודות  –מכללת הדסה 

  

- 38 - 

 

 הגנה בפני חלודה .1.7.1

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי המתקן בפני  .1.4.0.1
חלודה. למטרה זו יש להפריד בין המתכות השונות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים 

ים ואלה מהם שלגביהם אין הדבר אפשרי, ינוקו במגע עם רטיבות או לחות יהיו מגולוונ
באופן יסודי באמצעים מכניים )גירוד ע"י מברשת( מכל חלודה, קליפה וכד'. מיד עם גמר 

של  חברת "טמבור" או שווה  HB-13הניקוי יצבעו בשתי שכבות צבע מגן חלודה כגון 
לפי הנחיות  ערך מאושר ולבסוף יצבעו בשתי שכבות צבע מגן עליון בגוונים שונים

 המפקח. 

כל ברגי הריהוט והציוד מוטות הברגה וכד' יהיו מגולוונים או כמפורט. כל חלקי המתקן  .1.4.0.2
המותקנים מחוץ למבנה יהיו מוגנים בפני השפעות אקלימיות לשביעות רצונו המלאה 

 של המפקח.  

קר"  אזורי חיתוך ו/או ניסור של אלמנטים וציוד  מגולוונים יקבלו צביעה של "גלוון .1.4.0.4
אתיל  -רכיבי מטיפוס אבץ -בשתי שכבות. הצבע יהיה מתוצרת "טמבור", צבע יסוד דו

סיליקט להגנה אלקטרוכימית )דוגמת גלוון חם(. שכבת הציפוי תהיה בעובי שאינו נופל 
מיקרון+ צבע עליון מתאים )אפוקסי(, הכנת השטח לצביעה )הכנת השטח(,  00 -מ

 רן.והצביעה תתבצע בהתאם להנחיות יצ

פרופילי  פלדה שחורה, תמיכות, רגליים וכל יתר חלקי המתכת של המתקן שאינם  .1.4.0.3
מגולוונים ינוקו מחלודה בניקוי חול עד לקבלת מתכת "לבנה" ויצבעו בשתי שכבות צבע 

 " של חברת "טמבור", או שווה ערך מאושר.EA-9מגן חלודה כגון "

 

 פתחי גישה .1.7.2

יח גישה טובה להפעלה ושירות. כמו כן הקבלן ימקם את כל הציוד באופן אשר יבט .1.4.2.1
ימקם הקבלן את הצנרת הנסתרת כך שניתן יהיה להפעיל את הברזים דרך פתחי גישה 

 מתאימים. 

הקבלן ישתף פעולה עם הקבלן הכללי על מנת להבטיח פתחי גישה בגודל ובמיקום כך  .1.4.2.2
שיאפשרו גישה טובה להפעלה ושירות אך בכל מקרה לא יחרגו מהגבולות 

 יטקטוניות של האזור.הארכ

 

 פיגומים מערכות תמוך וכו' .1.7.15

הקבלן יספק וירכיב פיגומים, מערכות תמוך, דרכי עזר, מעברים רגילים ועיליים,  .1.4.10.1
סולמות ומתקנים ארעיים אחרים הדרושים לביצוע כל סוגי העבודות הכלולות בחוזה 

קנם, או זה ועל פי העומסים אשר נועדו לעמוד. יש להרכיבם, לתחזקם, לחדשם ולת
להחליפם בהתאם לנדרש בחוקי/תקנות הבטיחות בעבודה הרלוונטיים. הקבלן יישא 
 -באחריות מלאה ובלעדית ליציבותם, ובמקרה של מפולת או תקלות אחרות כלשהן

 יתקן ויישא בנזקים, הן הישירים והן העקיפים.

חת זאת התשלום עבור פיגומים ודרכים כלול במחירי הציוד והעבודות, על הקבלן לק .1.4.10.2
 בחשבון במילוי הצעתו.  

בנוסף, יספק הקבלן את כל אמצעי ההנפה, הרמה, שינוע, הובלה וכו', הדרושים  .1.4.10.4
להובלת הציוד/ריהוט לבניין והעמדתו במקומו )על הגגות, או בחצר או הכנסתו לבניין( 

 וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן.
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 קשר עם קבלנים אחרים .1.7.11

הזכות לבצע על ידי אחרים את העבודות השונות במבנה אשר  המזמין שומר לעצמו את .1.4.11.1
 אינן כלולות באחריותו של קבלן הריהוט.

 :להלן פרוט העבודות

 .עבודות צנרת לסוגיה 

 .התקנת מערכות אוורור, מיזוג אויר ומתקני העזר 

 .התקנת מכשור מדעי, מכשור עזר, מדחסים, משאבות וכיו"ב 

  ,חשמליות ומעבדתיות במבנה ובריהוט.התאמה והרכבת קבועות סניטריות 

 .עבודות בניה ותגמירי בניה שונים 

 .הרכבת מנדפים וציוד מדעי אחר 

  כל עבודה אחרת שימצא המזמין לנכון לבצעה לרבות הספקת ריהוט "לא יעודי" על ידי
 קבלן אחר.

 המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל  לעבודות הקבלן. .1.4.11.2

 לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל ועפ"י הוראות המפקח.הקבלן מתחייב  .1.4.11.4

בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת. הוצאותיו בגין ההכנות או  .1.4.11.3
 ההתאמות הנדרשות לביצוע הריהוט יכללו במחירי היחידה.

 

 תיאום עם גורמים אחרים .1.7.15

והדוק עם כל הגורמים והוא  הקבלן יבצע את עבודתן תוך שיתוף פעולה ותיאום מלא .1.4.12.1
 מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותיאום זה.

נתגלו חילוקי דעות בין הקבלן והגורמים האחרים בקשר להפרעות, תביעות הדדיות  .1.4.12.2
 וכד', ימסרו העניינים השנויים במחלוקת להכרעתו של המפקח.

 

 פיקוח וביקורת על העבודה .1.1
יפעיל מערכת בקרת איכות. ניהול האיכות באמצעות מערכת בקרת  הקבלן -בקרת איכות .1.3.1

איכות מטילה על הקבלן את האחריות לבדוק ולוודא, באמצעות בדיקות לסוגיהן, 
שהעבודות שעליו לבצע בפרויקט חומרים, מוצרים, מלאכות והתקנות ישיגו את האיכות 

ת, באופן שהמזמין המוכתבת במפרט המיוחד. על הקבלן לתעד את תהליך בקרת איכו
יוכל, בכל מועד שהוא, להיווכח שבוצעה בקרה ומה היו תוצאותיה. לשם כך ינקוט הקבלן 

 לפחות בכל האמור בהמשך. 

שנים  2הקבלן ימנה לתפקיד ממונה על בקרת איכות מהנדס רשום בעל ניסיון של לפחות  .1.3.2
המפקח מראש. בבקרת איכות בפרויקטים בהיקפים דומים. מינוי הממונה טעון אישור 
 ממונה הבטיחות לא יוחלף במהלך ביצוע הפרויקט אלא באישור המפקח. 

פעילות הממונה על בקרת איכות תהיה הן באתר והן בבתי המלאכה ובמפעלים המבצעים  .1.3.4
ציוד עבור הפרויקט והן במעבדות ותכלול הכנת תכנית בקרת איכות, הפעלת כל שלבי 

במהלך הביצוע, קשר עם גורמי חוץ )מעבדות  התוכנית, עדכון התוכנית במידת הצורך
 וכדו'(, ניהול יומן בקרת איכות נפרד ואחריות לקיום ותיעוד. 

 

 בדיקת מנדפים: .1.3.3

  מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע״י אחרים יבטיחו מהירות
 זרימה קבועה בחזית החלון )בכל מצב פתיחה(.

 פתח המנדף הכימי ומהירות זרימת אוויר קווית בדיקת הומוגניות בזרימת האוויר ב
מטר לשנייה,  0.22בפתח המנדף כשחלון המנדף פתוח לרווחה במהירות ממוצעת של 

ס"מ ממשטח העבודה  במהירות ממוצעת  40וכאשר חלון המנדף פתוח עד לגובה של 
 מטר לשנייה. 0.02שלא תעלה על 

 .קבלת המערכות כולן עם השלמתן 
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  המערכות יבוצעו במספר פעמים נדרש, עד להשלמת כל דרישות לקבלת הבדיקות וכיוון
 האישורים הנדרשים ללא תוספת מחיר.

הקבלן יאפשר גישה חופשית למפקח ו/או למתכנן בכל עת ביצוע העבודות בשטח ויסייע  .1.3.2
 בידיו לבקר את העבודות המבוצעות.

ודה שידרשו לשם הקבלן יעמיד לרשות המפקח ו/או המתכנן את כלי העבודה וכח העב .1.3.0
 ביקורת טיב העבודה והחומרים. 

עלות הבדיקות כלולה במחיר העבודה והציוד ולא תשולם עבורם תוספת, אלה אם צוין  .1.3.0
 במפורט אחרת בכתב הכמויות.

 

 קבלת העבודה .1.0

 מסירת העבודה .1.2.1
מסירת העבודה למזמין תבוצע בגמר הרכבת כל הריהוט במקומו לפי התוכנית לאחר שהמפקח 

ואישר את העבודה. קבלת העבודה תבוצע בנוכחות נציגי המכללה ומנהל המעבדה, עבר בדק 
במהלך הקבלה זאת ירשם פרוטוקול שיכלול את הערות כל המשתתפים תיקונים אם ידרשו, 

 יבוצעו ע"י הקבלן תוך שבוע ימים ולאחר מכן תבוצע קבלה סופית של העבודה.

 

 קבלה מוקדמת .1.0.5

עבודתו הכלולה במכרז/חוזה זה, עליו להודיע כל כך בכתב  אחרי שהקבלן גמר, לפי דעתו את
למפקח. המפקח , במידה והודעת הקבלן תיראה לו כסבירה לאחר בדיקה יחד עם נציג הקבלן, 

 יבקש לזמן וועדת קבל המוקדמת של העבודה.
בוועדה הנ"ל ישתתפו המתכננים, נציגי המזמין והמפקח. נציג הצרכן המשתמש בעבדות הקבלן. 

ימים לאחר הבדיקה הנ"ל על מנת לזמן את  12קבלן ייקח בחשבון כי למפקח יידרשו לפחות )ה
 הוועד הנ"ל לתאריך המוצע על ידי הקבלן(.

לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפים בבדיקה דו"ח מסכם בו תיכללנה הערות 
רושות וכדומה, המשתתפים וההוראות לקבלן על תיקון פגמי ביצוע שיתגלו בבדיקה, השלמות ד

וכן ייקבע תאריך לסיום התיקונים וההשלמות כנ"ל. הקבלן מתחייב למסור את הריהוט 
המכללה  לפי דרישתה גם לפני ביצוע התיקונים וההשלמות ולפני שקיבל תעודת השלמה הקבלן 

 חייב יהיה לבצע את הנ"ל תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

 

 קבלה לפני תקופת הבדק  .1.0.7

ום תיקון הפגמים כנ"ל על ידי הקבלן תיערך ועדת קבלה לפני תקופת הבדק )הנוהל לזימון עם ת
ועדת קבלה זו יהיה כבפסקה  לעיל(. במידה שלא בוצעו כל התיקונים אשר צוינו בדו"ח הקבלה 
המוקדמת או במידה ויתגלו בבדיקה פגמים נוספים, יערוך המפקח דו"ח מסכם חדש השלמת 

 ל ידי הקבלן תיערך בדיקה נוספת לשם קבלה לפני תקופת הבדק.תיקון הכלול בו ע

 

 קבלות חלקיות  .1.0.1

היה והקבלן יפגר בהשלמת העבודה, רשאי המזמין, בהתאם לשיקול דעתו, לדרוש מהקבלן 
למסור חלקים מן העבודה. במקרה זו תיערכנה קבלות חלקיות, והמזמין יהיה רשאי להשתמש 

העבודה בכל האתר. במקרה כזה תיחשב תקופת הבדק באותם חלקים למרות שטרם הושלמה 
 החל מתאריך המסירה הסופי של כל האתר.

 

 הדרכה והרצה .1.0.0

עם מסירת המתקן באופן סופי למזמין, על הקבלן לבצע הפעלה וויסות והרצה של כל המתקנים 
 והציוד אשר סיפק וכן להדריך באופן מפורט ותוך שיתוף פעולה מלא את נציגי המזמין בהפעלת

יום. לא יבצע  13המתקנים והציוד, הכרתם, אופן התפעול והטיפול, וזאת משך תקופה של 
הקבלן האמור לעיל, יחשב הדבר כאילו לא מלא את התחייבויותיו ולא מסר סופית את 

 המתקנים/המערכות למזמין.
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 תכניות סופיות, הוראות וקטלוגים .1.2

הכוללת באופן מלא מערכת הקבלן יספק למפקח לפני מסירת המתקן מערכת מסמכים  .1.0.1

" בקובץ "אוטוקאד" בפורמט AS-MADEתכניות )תכניות עדות או כפי שמוגדרות "

DWG וספר מתקן הכולל הוראות הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגים עבור כל פריט ואביזרי )
 הציוד.

 מערכת תכניות עדות: .1.0.2
ינויים שחלו במהלך המפקח ימסור לקבלן מערכת תכניות, אשר על גבה יסמן הקבלן את כל הש

הביצוע, אם היו שינויים שאושרו ע"י המפקח. הקבלן יספק בשלושה  עותקים מערכת מושלמת 
של שרטוטים סופיים של המערכת "כפי שבוצע" אשר ישורטטו ויעודכנו ע"י הקבלן לאחר סיום 

כשהן כל עבודותיו במתקן ויכללו את כל הסטיות והשינויים שנעשו ביחס לתוכניות המקוריות 
 חתומות על ידו. 

כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן, תהיינה משורטטות במחשב בתוכנת "אוטוקאד" 
 לפי הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז.

 שרטוטים אלה חייבים לקבל את אישור המפקח לפני קבלתם הסופית ע"י המזמין.

ה למתקן. כל העבודות הגשת תכניות עדות על ידי הקבלן הינה תנאי לקבלת תעודת השלמ .1.0.4
 המפורטות לעיל, כלולות במחיר העבודה, ולא תשולם עבורם  כל תוספת.

 

 ספר אחזקה .1.2.1

עותקים "ספר אחזקה" בשפה העברית. הספר יהיה כרוך במעטפה קשה עם  4 -הקבלן יספק ב
 סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם. ספר האחזקה יכלול בין השאר:

 תוכן עניינים מפורט.  .1.0.3.1

 ות עדות מאושרות על ידי המפקח.תכני .1.0.3.2

 תיאור מילולי של המתקן, מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני המערכות. .1.0.3.4

 תכניות הייצור המאושרות לכל פרטי הציוד, לרבות כל הנתונים הטכניים והמשקל. .1.0.3.3

הוראות הפעלה ואחזקה, לרבות: מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה  .1.0.3.2
ות ואופן הטיפול בהן לרבות כל תרשים או שרטוט היומיומית, טבלת תקלות שכיח

הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע, הוראות לטיפול מונע 
ולאחזקה כפי שנמסר לקבלן ע"י יצרני הציוד, לרבות מערכי טיפול "יומי", "שבועי", 

על מנת  "חודשי" וכו', הכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבניין לבצע במועד הנכון
 לשמור על המתקן במצב תחזוקה מעולה במשך כל תקופת קיומו. 

קטלוגים מפורטים ברמה מקצועית לכל פריט ציוד ומרכיב הנכללים במערכת, רשימת  .1.0.3.0
הציוד המותקן, בה יצוין מספרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת, 

 כולל מפרטי התקנה, הפעלה ואחזקה.

ף מומלצים ע"י הקבלן, כולל מספרים קטלוגים, שם וכתובת יצרני רשימת חלקי חילו .1.0.3.0
 החלקים.

אישורים ונתוני בדיקה של היצרנים ושל בודקים מוסמכים כחוק על בדיקת המוצרים  .1.0.3.0
 לפני אספקתם, לאחר התקנתם והפעלתם.

 

 תקופת הבדק והשרות .1.3
ם או יותר, במידה חודשי 23הקבלן יהיה אחראי לפעולת המתקן על כל חלקיו למשך תקופה של 

וצוין במפרט המיוחד בהמשך, מיום קבלת המתקן הסופית ע"י המפקח כמתואר לעיל. הקבלן 
מתחייב לתקן על חשבונו כל פגם או ליקוי אשר יתגלו תוך תקופה זו, אלה אם כן נגרם הפגם או 
הליקוי עקב שימוש בלתי נכון, בניגוד להוראות ההפעלה והאחזקה שנמסרו על ידו. כל 

שעות ממסירת ההודעה על התקלה  23-התיקונים יבוצעו ללא דיחוי אך לא יותר מאוחר מ 
וזאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו התקינה והסדירה של המתקן. לא בא הקבלן לבצע 
התיקונים במועד הנדרש רשאי המפקח להורות על ביצוע התיקונים, לרבות רכישת חלקים, 

 רים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות.באמצעות עובדים או קבלנים אח



 ריהוט ומיזוג אוירעבודות  –מכללת הדסה 

  

- 42 - 

תוך תקופת הבדק יחליף הקבלן על חשבונו לפי הצורך וללא תשלום נוסף כל חלק או פריט שלם 
אשר התגלה כלקוי וחומרים שאינם אמורים להתכלות )כגון: מנועים, צירים, ידיות חלקי חילוף 

 אה נוספת מיום החלפתם.וכד'(. על חלקים ופריטים שהוחלפו תחול אחריות למשך תקופה מל
האחריות אינה חלה על ציוד אשר יסופק ע"י המזמין והותקן ע"י הקבלן במסגרת חוזה זה וזאת 

 בתנאי שהציוד הותקן והופעל בתיאום ועפ"י הנחיות ספקי הציוד ומפרט זה.
במידה של חריגה או אי התחשבות עם הנחיות ספקי הציוד ו/או דרישות מפרט זה, יישא הקבלן 

חריות מלאה לפגמים, ליקויים ותקלות שיתגלו ויתקנם על חשבונו במשך תקופת האחריות בא
 כמפורט לעיל.

עם תום תקופת האחריות על הקבלן למסור את המתקן למפקח ו/או למזמין במצב פעולה תקין 
 מכל הבחינות כולל תיקון או חידוש במידה ויידרש.
כוונתו למסור המתקן. במידה ונמצא המתקן  על הקבלן להודיע בכתב למפקח ו/או למזמין על

העת בדיקת המפקח במצב שאינו כשר למסירה ידחה מועד גמר האחריות עד למועד בו יימסר 
 המתקן למפקח ו/או למזמין לשביעות רצונו המלאה.

האחריות כוללת מתן שירות מונע פעמיים בשנה )אחת לשישה חודשים(, לכל   - טיפולי מנע
יוצא מן הכלל. השירות יתבטא, בין היתר, בבדיקת מערכת פיקוד ובקרה חלקי המתקן ללא 

למנדפים, בדיקה וחיזוק של כל הברגים והאומים, תיקוני צבע בהתאם לנדרש לפי הוראות 
 המפקח.

 

 העבודה והיקפה הכספי .1.1
העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי 

דברים הדרושים להתקנת הריהוט המעבדתי והמנדפים הכימיים כמתואר באופן והעזר. וכל ה
דיאגרמטי בתוכניות המצורפות וכפי שמפורט במפרט זה, למעט העבודות אשר  תבוצענה על ידי 

 גורמים אחרים, בכפיפות לנאמר בהמשך. 
ת לאיכות העבודה על המתקן על כל חלקיו תבוצע באורח מקצועי נכון, תוך הקפדה על הדרישו

 מעולה.
העבודה המתוארת באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות בפרטים בהתאם 

 לתנאים הקיימים בבניין ובהתאם לציוד המוצע ע"י הקבלן.
מיקום הציוד, הצנרת, תוואי האינסטלציה החשמלית וכד', ישתנו במיקומם ובמצבם, על מנת 

לתנאים הקיימים למעשה. כל השינויים והסטיות מן התכנון שיתאימו למבנה כפי שבוצע ו/או 
 המקורי יעשו במקצועיות ומבלי להוריד בשום צורה ואופן מטיב התכנון המקורי. 

כל שינוי או וסטייה  מן התכנון המקורי, למעט שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני 
 ביצוע.

נויים בפרטים שונים כתוצאה מן הצורך כמו כן מצהיר הקבלן שהוא מודע לכך שיתכנו שי
להתאים הריהוט לחלקי מבנה, שינויים כאלה אם אינם מהותיים לא יהוו עילה לשינוי מחירים 

 כל שהוא.
 כל השינויים והסטיות ו/או שינויים בכמויות לא יהיו עילה לתוספות כספיות מכל סוג.

מהערך  20% -ום כלשהו עד להמזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל את היקף העבודה בסכ
הכולל של המתקנים המתוארים במפרט זה ובכתב הכמויות. כמו כן שומר המזמין לעצמו את 

 400%-מהיקפו ו/או להגדיל עד ל 100% -הזכות להקטין את היקף העבודה בכל סעיף עד ל
כנ"ל מהיקפו. מחירי היחידה המפורטים בהצעת הקבלן יהיה בתוקף עבור כל הגדלות והקטנות 

 אשר ידרשו במסגרת תקופת הביצוע של המתקנים בהתאם לחוזה המקורי.

 

 אופני מדידה ותכולת מחירים .1.2
אם לא נקבע במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה, כל הפריטים ימדדו ביחידות כשהן 

 גמורות, מושלמות וקבועות, מחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות וכמצוין להלן: 

והחומרים לרבות הפחת ובכלל זה מוצרים מוכנים וכן עבודות לוואי כל העבודה, הציוד  .1.2.1
 וחומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה על פי מסמכי החוזה.

ייצור, הובלה, התקנה, אחסנת חומרים או מוצרים מוגמרים. שמירה והגנה על עבודות  .1.2.2
 שבוצעו.
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 ניהול הבטיחות, ובכלל זה כל הנחייה או הוראה של כל רשות מוסמכת. .1.2.4

 מסירת עבודה בשלבים, אם נדרשת לפי הנחיות המפקח. .1.2.3

השימוש בציוד מכני, כלי עבודה, פיגומים, וכל ציוד אחר, לרבות הוצאות הרכבתם,  .1.2.2
 החזקתם באתר, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.

הובלת כל החומרים, המוצרים, והציוד לאתר, ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת  .1.2.0
 העובדים לאתר וממנו.

 תיאום עם גורמים אחרים כפי המפורט לעיל "תיאום עם גורמים אחרים". .1.2.0

 אמצעי זהירות למניעת הפרעות ותקלות לפעילות הקיימת באתר. .1.2.0

אחסנת החומרים והציוד ושמירתם וכן שמירה על חלקי עבודות שנסתיימו והגנה עליהם עד  .1.2.2
 למסירתם.

 ביצוע בכל האמצעים והשיטות הנדרשים במסמכי החוזה. .1.2.10

 וצאות הכרוכות במדידות וסימון, לרבות פירוקו וחידושו של כל סימון.הה .1.2.11

 התארגנות לביצוע, לרבות התארגנות לביצוע העבודה בשלבים לפי הנחיות המפקח. .1.2.12

הוצאות הכרוכות בסיוע למעבדות ובדיקות, הן בכוח אדם בלתי מקצועי והן באמצעים  .1.2.14
 למיניהם.

 יבה.כל העלויות הכרוכות בדרישות הגנה על הסב .1.2.13

 סילוק פסולת וניקוי מקום המבנה עם השלמת העבודה. .1.2.12

 סילוק חומרים ועבודה )מלאכה( פסולים. .1.2.10

 העבודה והאמצעים הדרושים לאחזקה שוטפת של האתר. .1.2.10

 הוצאות להכנת לוחות זמנים בכל שיטה שתידרש ועדכונם השוטף, לרבות עיבודם במחשב. .1.2.10

 , לרבות עיבוד במחשב.הוצאות לחישוב כמויות בכל שיטה שנדרשת ע"י המפקח .1.2.12

 השגת האישורים לביצוע העבודה, הן על פי דין והן על פי הנדרש במסמכי החוזה. .1.2.20

דמי ביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח סוציאלי, מס קניה, מכס, בלו והיטלים פרט  .1.2.21
 למע"מ.

 הוצאות הכרוכות באספקת קטלוגים, הוראות הפעלה ותחזוקה. .1.2.22

תנאי החוזה, או הקשורות עמם, או הנובעות מהם, הן כל יתר ההוצאות המתחייבות מ .1.2.24
 הישירות והן העקיפות ובכלל זה הוצאות תקורה של הקבלן, לרבות הוצאות מימון.

 רווח הקבלן.  .1.2.23

אחריות לשנתיים לטיב העבודות וכן אחריות של ארבע שנים לעיוותים או קורוזיה בחלקי  .1.2.22
 מתכת שנצבעו בצבעים אפוקסיים. 

 
 
 

 וחדיםתנאי עבודה מי .5
 

 כללי .5.1

 ברמה הגבוהה ביותר.במוסד אקדמי בו מתבצעים לימודים ומחקר העבודה מתבצעת 
העבודות המתוארות במפרט/חוזה זה כוללות גם כאלה הכרוכות ביצירת רעש, רעידות, עשן 

 מכונות, התקנת צנרת ואביזרי צנרת וכו'. )חיתוך וריתוך(, שינוע
להיעשות בתיאום מלא  של ההתארגנות בשטח חייבותכל העבודות לרבות השינוע והלוגיסטיקה 

הן בשטחים הסמוכים  השוטפתלפעילות  עם המזמין והמפקח מטעמו, על מנת שלא להפריע
 של המכללה האקדמית הדסה. לאזורי העבודה והן לפעילות השוטפת
מנהלי  באישור עשות על כן בתיאום הדוק כמצוין לעיל,ימודגש בזאת כי העבודה חייבת לה

 השוטפת. מקום ובאי כוחם, תוך הקפדה על השקט ומתן אפשרות להמשך הפעילותה
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 עבודה בהפסקות, וללא רצף .5.5

יצטרך לבצע  על הקבלן לקחת בחשבון כי את אלה מעבודותיו הגורמות לרעש או מטרד אחר
שבהתארגנות  , אלאמנהל הפרויקטבשעות לא מקובלות, בהפסקות וללא רצף, ובתיאום עם 

 להמשיך בעבודותיו בנתיבים אחרים. נכונה יוכל
תהיה רשאית המכללה באם יידרש כמו כן, על הקבלן להביא בחשבון בעת הכנת מחיריו כי הנהלת 

 להפסיק עבודות הכרוכות ברעש או מטרד אחר.
 

 בטיחות אש ונהלי עבודה .5.7

 :על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן  

לתאם עם מנהלי  ו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים, ועליוברשות הקבלן ימצא .2.4.1
את הנוהל למקרה שתפרוץ אש,  טחון ובאי כוחם,יהמקום, המפקח, אחראי הבטיחות והב

  בסביבתם המידית, כתוצאה מעבודותיו.או  באזור העבודה
מצעים ולהשתמש בא על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות

בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות  הנכונים )ולאו דווקא בהתזת מים בכל מקרה כזה(
יד אמצעי  ימצאו בהישג  צנרת תעלות וכדומהחיתוך  ריתוך/ בכל מקרה של ביצוע חשמל.

 הכבוי המומלצים.

, לדלתות לשטחי מעבר ציבורייםין, יעל הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבנ .2.4.2
 פנויים למעבר ונקיים ע"מ לאפשר מעבר בטוח ודרכי מילוט. לחניון וכו'מילוט 

 

 עבודה בגובה .5.1

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים לביצוע העבודה, בהגנה על המבנה והמערכות 
הקיימות, והגנה על העובדים החשופים לסיכוני נפילה, בהתאם לפקודות הבטיחות בעבודה 

" )או תקנות עדכניות יותר שיהיו בזמן ביצוע 2000תשס"ז ותקנותיה "עבודה בגובה ה
 העבודה(. 

בנוסף ינקוט הקבלן בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על סגל ההוראה, עובדי המכללה ועל 
הסטודנטים, מבקרים וכדו' בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, בהתאם לחוקים ולתקנות, 

 כדלקמן:

 .1200 -תש"ל פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, .1

 .2000-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התשס"ז .2

 .1220-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז .4

 .1200 -תקנות הבטיחות בעבודה  )עבודות בנייה(, התשמ"ד .3

 .1200 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה על גגות שבירים או תלולים(, התשמ"ו .2
 

ת עובדיו בציוד מגן אישי מתאים להגנת העובדים מנפילה. משטחי באחריות הקבלן לצייד א
מגן )פיגומי תפיסה(, רשתות מגן או יריעות מגן, רתמות בטיחות, אמצעי קשירה, נקודות 

 עיגון, אלמנט צימוד, בולם זעזועים )"סופג אנרגיה"(, מערכות תליה וכו'. 
 

 :יים התאים שלהלןהקבלן לא יעסיק עובד בגובה לכל מטרה שהיא, אלה בהתק

 העובד בגיר. .1

 העובד עבר הדרכה והכשרה מתאימה  ע"י מדריך לעבודה בגובה. .2

העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים מטעמו או אדם אחר, לרבות  .4
 כתוצאה מחמת ליקוי גופני או נפשי.

דריך הקבלן יעסיק על חשבונו מדריך עבודה בגובה מורשה אשר ידריך את העובדים, מ .3
עבודה בגובה יחתום על אישור כי העובד מילא אחר כל דרישות ההדרכה, לפי תכנית 

 המתאימה לתחום העבודה  בגובה.

המבצע יחזיק אישור תקף לכל עובד, החתום ביד מדריך מוסמך, ויצורף לפנקס כפי  .2
 הנדרש בתקנות עבודות בניה.
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יר מטעם הקבלן, נוסף על בעת ביצוע העבודה באתר יימצא תמיד במפלס הקרקע אדם בג .0
העובדים המבצעים את העבודה בגובה. האדם הנוסף יסייע לעובדים ככל הנדרש וימנע, 

 ככל האפשר, התקהלות אנשים באזור הסכנה.

 

 אחריות  לנזקי רכוש או נפש .5.0

מעבודה בלתי זהירה  הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק אשר ייגרם לרכוש או לנפש כתוצאה
צעי זהירות ומניעה כמתואר לעיל ומומלץ כי תמצא בידו פוליסת ביטוח מתאימה או נקיטת אמ

 לכסוי כל נזק אפשרי.
כל הנזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מביצוע ניתוקים או הפסקות ללא תיאום מראש, או גרימת 

יחולו  –נזקים כתוצאה מרשלנות, או מחוסר זהירות ושמירה על חוקי הבטיחות והגהות בעבודה 
קבלני משנה של הקבלן  מבקרים, ,הסטודנטיםהקבלן בלבד, והוא יפצה את המזמין, עובדיו,  על

האמור לעיל  או של המזמין, נותני שירות וספקים וצדדים אחרים, במלוא הנזק הישיר והעקיף.
 חל גם על הפעלה מחודשת של מערכת אשר נותקה קודם לכן.

 

 רצף אספקה למערכות קיימות .5.2

לשימוש ולאפשר הזרמת שפכים  עבודה יש להמשיך ולספק מים קרים וחמיםבמשך כל תקופת ה
 ן, ללא הפסקה.ייכל השטחים הפעילים והשטחים הציבוריים בבנב

מיזוג  , החשמל,העבודות תתוכננה ותתנהלנה בשלבים כאלה שלא יפגע רצף האספקה למערכות
 .והקירור ההסקה ,וירוהא

מחדש באופן קבוע  שרת בלבד תוך בדיקתה והיזונההעבודה תתבצע עפ"י תכנית העבודה המאו
 בהתאם להתקדמות והמציאות.

כמו כן, סביר להניח שגם על מנת לעמוד במשימה המפורטת לעיל, יידרש הקבלן לבצע חלק 

תוך הקפדה על שקט מרבי ומבלי  בשעות הלילה, –מעבודותיו מחוץ לשעות העבודה הרגילות 
 של המכללה.לפעולה הסדירה והשוטפת  להפריע 

 

 תכולת העבודה .5.3

או פיצוי כספי או אחר,  עבור התנאים המיוחדים המפורטים לעיל, לא תשולם לקבלן שום תוספת
 ועליו להביא בחשבון תנאים אלה בעת הכנת הצעתו.

 

 נוהלי בטיחות ל"עבודה חמה"  .7

 כללי .7.1

, ו/ רת דיסקריתוך וחיתוך בלהבת גז, ריתוך חשמלי וחיתוך בעז הלחמה "עבודה חמה":הגדרה 
 .או כל שימוש באש גלויה

 

 אחריות  .7.5

לכל עבודה חמה ימונה ע"י הקבלן אחראי מטעמו, אשר יסייר באתר העבודה, תפקידו לוודא כי לא 
 ויוודא קיום ההוראות המפורטות להלן. תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לאמור בנוהל זה
 האחראי ימלא כתב הרשאה לביצוע עבודה חמה, המצורף.
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 כלים וציוד .7.7

: בדיקת לחץ בתוקף )תאריך הבדיקה מוטבע על כתף יש לוודא כי גלילי הגז במצב תקין .4.4.1
 שנים(, ברז תקין, אין חלודה או פגמים בולטים. 2 -הגליל ותקף ל

מסומן בצורה  יש לוודא כי הצנרת הגמישה, הנמצאת בשימוש, תקינה וללא סדקים והצינור .4.4.2
ושי, קוטר נומינלי, סימון הגז המיועד ושתי ספרות ברורה: זיהוי היצרן, הלחץ השימ

חלקים בצינור החשודים כפגומים, ניתן לבדוק ע"י טבילה באמבט   אחרונות של שנת היצור.
 צריך להחליף הצינור(. -מים באמצעות לחץ אויר או חנקן )הופעת בועות מצביעה על דליפה 

 וללחצי הגז שבשימוש.יש לוודא כי המבערים תקינים ומתאימים לסוג העבודה  .4.4.4

חיבורי צנרת יחוזקו במצמד מתאים ויבדקו לגילוי דליפות )באמצעות מי סבון( לפני תחילת  .4.4.3
 העבודה.

במידה והגז הדליק שבשימוש הוא אצטילן, יש להתקין בולם להבה ייעודי על גליל האצטילן  .4.4.2
 ובולם להבה ייעודי על גליל החמצן.

 שעות לפני השימוש. 12ד( לפחות גליל אצטילן חייב לעמוד בניצב  )עומ .4.4.0

: יש לוודא כי ווסת הלחץ ייעודי לחמצן )כתוב עליו "חמצן"(, הצנרת, החיבורים, גז חמצן .4.4.0
כפפות העובד נקיים משמן או חומר אורגני מתלקח, שעלול לגרום \הברזים, הווסת, וידי

 לפיצוץ במגע עם חמצן נקי.

 יובלו בעגלה ייעודית כשהם קשורים.גלילי הגז שבשימוש יהיו קשורים בצורה בטוחה ו .4.4.0

יש לוודא כי ציוד חשמלי וכבלי החשמל שבשימוש תקינים. מכשיר חשמלי מיטלטל המוחזק  .4.4.2
 ביד יהיה בעל בידוד כפול, או שיוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף.

 

 בטיחות אש: .7.1
ספק  בכדי להסיר כל  )שיימסר ע"י המזמין(. לפני תחילת כל עבודה בחום יש להודיע למוקד 

או חברה בכל עבודה בטרם הודיע למוקד וכל זאת על בסיס יומי גם אם  \לא יחל כל עובד ו
בסיום העבודה )בכל יום( תימסר  העבודה הינה במקום קבוע לאורך זמן רב ) שבועות וכד'(.

 הודעה למוקד על סיום העבודה. 

 0טפי אבקה יצויד בשני מ לכל עבודה חמה מחוץ לבית המלאכה ימונה צופה אש אשר .4.3.1
 .ק"ג כל אחד, וידע כיצד להפעילם

יצויד בטלפון או טלפון נייד ויידע את מספר הטלפון של מוקד החירום להזעקה במקרה  .4.3.2
 .אש או תאונה

דקות מסיומה כדי  40צופה אש ימצא במקום כל זמן העבודה, ויושאר במקום לפחות  .4.3.4
 מ'. 10לוודא כי לא פרצה אש במקום וברדיוס של 

ת הביצוע של "עבודות בחום" יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע בטרם תחיל .4.3.3
עצים, מ' ממקום העבודה אין חומר דליק כלשהו ) 10כי ברדיוס עבודות בחום ויוודא 

וכו'(. חומרים דליקים  , שמניםניירת, בדים, צבעים, עשבים יבשים, כימיקלים דליקים
ק(, יש לכסות היטב בחומר בלתי שלא ניתן לסלק )כגון: מחיצות או תקרות מחומר דלי

 דליק כגון לוחות פח.

יש לכסות את כל הפתחים במחיצות, בתקרות וברצפות החלל בו מבוצעת העבודה  .4.3.2
 )פתחי צנרת, מערכות אוורור, פירים וכו'( בצורה טובה, באמצעות חומר בלתי דליק.

חומרים יש לוודא כי בצד השני של קירות החלל בו מבוצעת העבודה לא מאוחסנים  .4.3.0
מ', יש לסלקם מהמקום לפני  10 -והמרחק קטן מ דליקים בצמוד לקיר. במידה ויש

 תחילת העבודה.
 

 ציוד ומגן אישי .7.0

 א:על העובדים להיות ממוגנים בציוד מגן אישי הב
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-משקפי מגן ייעודיים לריתוך, המקנים הגנה בפני גיצים ובפני קרינה בתחום אולטרא .4.2.1
 אדום.-סגול ואינפרא

 דות אש חזקות וארוכות )למשל מעור(.כפפות עמי .4.2.2

לבוש מלא, כולל חולצה עם שרוולים ארוכים, ללא כיסים וקיפולים, מכנסיים ארוכים  .4.2.4
 או סרבל מלא. יש לוודא כי בגדי הרתך עשויים מכותנה או מחומר עמיד בפני אש.

 נעלי בטיחות. .4.2.3

פלים, כאשר קסדת מגן תקנית להגנה בפני היתקלות הראש בצנרת, קירות, ועצמים נו .4.2.2
 יש סכנה כזו.

טרם התחלת העבודה המוגדרת "כעבודה חמה", יקבל הקבלן בנוסף, הדרכה והנחיות מפורטות  .4.0
 ממנהל הפרויקט לגבי רמת הסיכונים.

 .חברהיימסר לידי המפקח מטעם ה ממנו מקור הטופס יתויק בתיקו של האחראי והעתק .4.0

 טופס היתר ביצוע "עבודה חמה" .4.0
 

 י אשממונה בטיחות  כיבו
 הרשאה לביצוע "עבודה חמה"

 
 )שם האחראי(                                   אני הח"מ 

מאשר                                    אשר מוניתי כאחראי על קיום הנוהל בדבר ביצוע עבודות בחום מטעם 
 בזה כי סיירתי בשטח המיועד לביצוע עבודות בחום כמפורט להלן:

                                                                                                 השטח המיועד
 מקום מדויק: _______________________________________________

                                                                                                אור העבודות ית
 

מטר ממקום  10ודאיתי כי בשטח המיועד הורחקו חומרים דליקים מכל סוג ברדיוס של לפחות 
ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים קבועים, אשר אינם ניתנים להזזה, כוסו במעטה בלתי 

 דליק.
)שם העובד( לשמש כצופה האש                                            כמו כן הנני מאשר בזאת כי מיניתי את 

כי צופה האש מצויד באמצעים מתאימים לכיבוי סוג  ווידאתילעניין ביצוע העבודות הנ"ל וכן 
החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות. כמו כן הסברתי לצופה האש כי 

י של התלקחות העלולה תפקידו הבלעדי הינו להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מיד לכיבו
לנבוע מביצוע העבודות בחום כאמור. כ"כ הוריתי לצופה האש כי עליו להיות נוכח במקום ביצוע 

דקות לאחר סיומן על מנת לוודא כי לא נותרו  40העבודות החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות 
 במקום כל מקורות התלקחות.

 
 .ןדה חמה, ופעלתי על פיהקראתי והבנתי את הוראות הבטיחות לביצוע עבו

 
                             האחראי  חתימת                        שעה                       תאריך 
 ________________  פון ניידמס' טל

 _________________         פוןמס' טלשם החברה ______________            
 _______  שעה  ______________תוקף ההרשאה עד : תאריך ______

 

 

 היקף העבודה וטיבה .1
 

העבודה המשמשת נושא למפרט זה כוללת את הציוד, החומרים, המוצרים, אמצעי הלוואי  .3.1
והעזר וכל יתר הדברים הדרושים לביצוע מערכת ריהוט מעבדתי או משרדי, מנדפים כימים 

במכללה האקדמית הדסה , -1עבור מעבדות ביולוגיה וכימיה בבניין "התיכון" קומה 
בירושלים. כמתואר באופן סכמתי בתוכניות המצורפות וכפי שיפורט בהמשך, למעט עבודות 
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אשר תבוצענה על ידי גורמים אחרים. המתקן על כל חלקיו, יבוצע באורח מקצועי ונכון, תוך 
 הקפדה על רמה הנדסית גבוהה נדרשת ובאיכות מעולה. 

העבודות, אספקת  וזה זה כוללת בין היתר את עיקריהעבודה המתוארת במסגרת מפרט/ח .3.2
 הציוד והתקנתו, כדלקמן:

יצור והספקה והתקנה של ריהוט ייעודי למעבדות וריהוט משרדי הכלול בתוכניות  .3.2.1
המעבדה במידות שונות ובצורות שונות שיורכבו במעבדות בנייני המכללה האקדמית 

 הדסה שבקמפוס ברחוב הנביאים בירושלים. 

 יסופק כחלק מפרויקט חדש בבינוי המבוצע על ידי קבלנים שונים. הריהוט .3.2.2

הריהוט יכלול את כל פריטי הריהוט המקובלים במעבדות לרבות "ריהוט משרדי" וכן   .3.2.4
' לשולחנות עבודה מפרופילים מגולוונים וצבועים בצבע אפוקסי Cיכלול רגלי מתכת מסוג '

 בתנור או אחר בהתאם למפרט ולדרישה.

פקת הריהוט יידרש הקבלן גם לספק על גבי הריהוט ברזי מעבדה מסוגים במסגרת הס .3.2.3
 –שונים, כיורים מסוגים שונים, תעלות חשמל ושקעים בשולחנות העבודה חד או  דו 

צדדים וכן לחבר את כל אלה להכנות מתאימות שיבוצעו על ידי המזמין ובתאום עם יצרן 
 הריהוט.

וצורת הצבתו לרבות תכנון חיבורים של הריהוט תכנון מפורט לביצוע של מבנה הריהוט  .3.2.2
 האחד לשני והתאמתו לציוד נוסף שיהיה במעבדה .

 אישור התוכניות, חומרי המשטחים והאביזרים בשיתוף עם המזמין. .3.2.0

 יצור הריהוט בבית המלאכה יכלול את כל חלקי הריהוט. .3.2.0

 הובלה והתקנה במבנה.  .3.2.0

יהוט ככל האפשר במפעל, לא תותר מודגש בזאת במפורש כי יש לבצע ולהרכיב את הר .3.2.2
הרכבה של ארונות, ארוניות וכו' שיגיעו מפורקים באתר הבניה, אלא רק רהיטים שלא 

 ניתן להכניס אותם לחדרים בצורתם השלמה.

רור ממנדפים, או כנדרש מכל מקום אחר, תעלות פליטה ואספקה והתקנה של מפוחי או .3.2.10
 וכל יתר הנדרש. ערכות הבטיחותתריסים או שבכות, מדפים על כל אביזריהם ומ

למנדף, ווסת מהירות,  אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיקוד לרבות לוח חשמל .3.2.11
כל החיווט החשמלי למערכות , הפעלה מקומיים בקרים, לוחות פנל שליטה ובקרה למנדף,

רור, והנ"ל, כבלי תקשורת ויתר הנדרש, כמו כן הארקה מושלמת של כל מערכות האו
 ת הציוד התעלות, וכו', ובדיקות חברת החשמל או בודק מוסמך.לרבו

ושירות, הדרכת  שטיפה וניקוי המערכות, עבודות הגמר, ניסוי ויסות והרצה, אחריות .3.2.12
 המזמין ותיקי מסירה.

משטחי עבודה, כולל ארונות תחתונים, כיורים, ברזי מים חמים קרים אספקה והתקנה של  .3.2.14
 מתקני ייבוש כלים, מתקני ניגוב ידיים וסבוניות.מעבדתיים, ברזי מים מטופלים, 

שולחנות עבודה דו צדדיים, קונסטרוקציית מתכת כולל רגליות כיוון ופילוס,  .3.2.13
קונסטרוקציית מדפים ומדפים, תעלות חשמל, צנרת למים קרים, לוואקום, ברזי ולמים, 

 ו'.ברזים לוואקום, שקעים. כוורות לאחסון תיקים מתחת לשולחנות העבודה וכ

 שולחנות כתיבה למורה. שולחנות עבודה. .3.2.12

ארונות לוח לכיתה, עם דלתות פתיחה. מדפים מתכווננים, מסך נגלל ידני המחובר לחלקו  .3.2.10
 העליון של הארון וכו'.

 ארונות אחסון עם דלתות לפתיחה בחלקו העליון ומגירות בחלקו התחתון. .3.2.10

 שולחנות כתיבה. .3.2.10

 ה, וכסאות לחדרי ישיבות.כסאות מחשב, כסאות למעבדות  ולחדרי הכנ .3.2.12

, כולל לוח לייבוש כלים, מתקן ניגוב ידיים, מתקן לסבון  L316משטח וכיור מנירוסטה  .3.2.20
 נוזלי, ברזי מעבדה למים קרים+ חמים ומים מטופלים.

 ארונות אחסון מסוגים שונים. .3.2.21

 עם מנורות מעל כל מדף. L316ארונות פתוחים לגידול צמחים עשויים פלב"מ  .3.2.22

 ים תלויים עם דלתות זכוכית, ידיות ומנעולים.ארונות עליונ .3.2.24
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 כולל ארון תחתון, לוח יבוש כלים, מתקן ניגוב ידיים וכו'. L316משטח וכיור מפלב"מ  .3.2.23

 גלגלים. 3ארונות מדפים פתוחים לייבוש כלים עשויים פלב"מ כולל  .3.2.22

 ארונות לתאים  אישיים עם דלתות פתיחה. .3.2.20

 שולחן בלבד עבור חדר ישיבות. .3.2.20

 כולל משטח מאבן קיסר, כיור מטבח, ברז עירבוב וכו'.ארון מטבח  .3.2.20

 ארונות עם דלתות פתיחה בפרוזדורים. .3.2.22

 שולחנות אבן למאזניים. .3.2.40

 . ארונות אחסון למיקרוסקופים עם אפשרות נעילה  .3.2.41
 מנדפים כימיים בגדלים שונים. .3.2.42

 המסים וההיטלים על הציוד והעבודה. .3.2.44

 לי העבודה, חומרים, פיגומים ואמצעיויר יספק את כובנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג הא .3.4
עבודות חציבה ומעבר, את העבודה, חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע  הרמה,

ברמה הגבוהה ביותר, לפעולה בטוחה ואמינה, גם אם לא פורטו או צוינו במפורש במפרט, 
 בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ"ל.

 

 ריהוט מעבדתי .0
 

 :י הגלם לייצור הריהוט יהיו, כדלקמןחומר
 

 עץ מסיבי .0.1

העץ יהיה חתוך יפה ומעובד, נקי מפגמים או מחלה כלשהיא, ללא עיניים גדולות חופשיות או 
סיבים מפותלים, ברהיטים העשויים מעץ אלון נדרש להשתמש בעץ מובחר בגוון אחיד צהוב 

 בהיר ללא סיבים מפותלים.
 ע"י המתכנן יבצעו בדרך כלל מעץ בוק.קנטים אם ידרשו באופן מיוחד 

 עץ לבוד ופנלים .0.5

מ"מ  20עץ לבוד ופנלים יהיו מסוג א' עשויים מעץ בצבע אדום  )דגם "אוקומה"( בעובי  .2.2.1
לא יותר שימוש בלבידים בצבע בדרך כלל, ומיוצרים על ידי יצרנים מוכרים ואמינים. 

ניות או בכתב הכמויות במקרה שצוין פנל או לוח נגרים בתוכ .לבן המיובאים מסין
אלא   MDF  -הכוונה לפנל מלא עם מילוי עץ בכל השטח. אין להשתמש בסיבית או ב

באותם חלקים של פרטי ריהוט בהם הותר השימוש ע"פ המפרט זה או בכתב הכמויות 
 ו/או בפרטי הריהוט.

 
ות בכל הארונות אלא אם צוין אחרית בתכניות ו/או בכתבי הכמויות יבוצעו כל הדפנ  .2.2.2

מ"מ המיוצר מלבידים אחידים מעץ בריא, רציף,  10-20( בעובי 'בלוח עץ לבוד )סנדוויץ
 ישר ללא עיוותים.

בפריטים מסוימים ניתן יהיה לבצע בתאום עם המתכנן והמזמין דפנות צדדיות ועליונות  .2.2.4
בעובי מתאים כמפורט בכתבי הכמויות ו/או בלוח סיבית   MDF-של ארונות וארוניות ב

 דחוסה.

דלתות כל הארוניות והארונות יבוצעו בלוחות נגרים שלמים )פנלים( לחילופין ובתאום עם  .2.2.3
 .MDF -המתכנן יבוצעו דלתות ודפנות קדמיות של מגירות ב
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מ"מ  1.2שפות לכל הלוחות )קנטים (יבוצעו בדרך כלל בהדבקות קנט פי .וי. סי בעובי  .2.2.2
מים יידרש  שימוש בעץ בוק לציפוי במקרים מסויבהדבקה במכונה מיוחדת המיועדת לכך. 

 קנטים ועל כך תשלום תוספת מחיר.

 לוחות שבבית דחוסה .0.7

מ"מ )דפנות לארונות( או  10חלקי רהיטים מסוימים יבוצעו בלוחות שבבית דחוסה בעובי  .2.4.1
 מ"מ למשטחים עליונים של ארוניות או ארונות, מדפים וכו'. 20שבבית דחוסה בעובי 

, חומרי המליטה של השבבית יהיו בעלי תכולה גבוהה של השבבית תהיה מסוג משובח .2.4.2
 חומר מעכב בעירה, הלוחות יהיו תואמים לתקנים ישראלים או אירופאים.

כל חלקי המתכת כגון: תותבים מתכתיים לחיבור, מחברים לצירים וכיו"ב שיורכבו  .2.4.4
 בלוחות שבבית יהיו מן הסוג העמיד בפני שליפה משבבית.

חים עליונים בפנל מסוג "פוסט פורמינג" )פנלים של שבבית דחוסה במקרים של ביצוע משט .2.4.3
 –בציפוי פורמייקה מעוגלת בכבישה יהיו בלוחות מתוצרת מפעל מאושר כגון: אורצרד 

 כרמיאל או שווה ערך מאושר מראש.
 

 חלקי מתכת .0.1

 מ"מ 2מסגרות הברזל תהיינה מגולוונות ועשויות מפרופילים בעלי עובי דופן מינימאלי של 
לפחות. החיתוכים יהיו ישרים ונקים ויבוצעו במשור, חיבור החלקים בריתוך חשמלי, השטחים 
המיועדים לחיבור ינוקו היטב מלכלוך וחלודה לפני ביצוע עבודת הריתוך, הריתוך לאחר ביצועי 
יהיה מלוטש, שווה ונקי, ללא הפסקות, חורים, שקעים ומקומות שרופים, כל חלקי המתכת 

 אפוי בתנור באיבוק אלקטרוסטטי. יצבעו בצבע
 

 דבק .0.0

על הקבלן להשתמש בדבקים העומדים יפה בתנאי רטיבות, כל פגם בהדבקה )חיבורים פתוחים( 
יגרום להחזרת הרהיט. במשטחי העבודה עם כיורים בחדרי מעבדות יש להשתמש אך ורק בדבק 

 אפוקסי.
 

 ברגים ומסמרים .0.2

 לא צוין אחרת.יש להשתמש בבורגי פלדה עם ציפוי אבץ אם 
ישמשו רק לקביעת גב ארונות במקרה של שימוש  –מסמרי הרכבה בלי ראש או אקדח סיכות 

 בדיקט דק, אין לבצע חיבורי משטחים, או חיבורים אחרים בין פנלים ע"י אקדח סיכות.
 

 פורמייקה .0.3

בי כל הפורמייקה עבור ציפוי חלקי ריהוט תהיה מסוג מעולה תוצרת הארץ או תוצרת חוץ בעו
 ותאושר מראש. 0.0-0.0

גוון הפורמייקה יהיה לפי בחירת האדריכל והמזמין דוגמאות הפורמייקה יסופקו למפקח לפני 
 תחילת העבודה לאישור ויושארו במשרדו עד לסיום העבודה.

כל משטח שבמסגרת  פרטי הריהוט יצופה פורמייקה בצד אחד ויצופה בפורמייקה עבה או דקה 
 צוין אחרת )קונטרה פורמייקה(. גם בצדו השני אם לא

 

 TOP LABמשטחי עבודה מטרספה  .0.1

מ"מ.  20בעובי  TOP LAB PLUSמשטחי העבודה במעבדות יהיו בדרך כלל מלוחות טרספה 
 גוון עליון לפי בחירת המזמין או האדריכל , עם קנטים חלקים בגוון טבעי. 

 מריקני והגרמני.לוחות הטרספה יהיו בעלי תכונות פיסיקליות כמוגדר בתקן הא
 מעלות צלזיוס. 100עמידות לחום יבש עד 

 .ISO 5657עמידות לאש תהיה על פי התקן  האמריקאי הגרמני 

 ISO 5657,  ,CLASS 1A NEP 925010ASTM-E- 
 

 נירוסטה )פלב"ם( .0.2

 L316חלקי הנירוסטה , משטחי כיורים, מדפים, מעמדים וכו' יבוצעו כולם מנירוסטה מסוג 
 י דרישה, מבריק, מוברש, וכו'.בצורת גמר לפ
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 פרזול .0.15

הפרזול יהיה תמיד מסוג מעולה וטעון אישור של המזמין, פרזול למעבדות כימיות בהן יהיה 
 שימוש החומרים קורוזיבים במיוחד יבחר הקבלן פרזול שאינו מחליד.

 פתיחות. 200,000 -ויעמדו  בבדיקות תקן ל  HETTICHאו   BLUMהצירים יהיו מתוצרת 
 יות יהיו בדרך כלל ממתכת בצביעת אפוקסי או מנירוסטה לפי בחירת המזמין.יד

מסילות למגירות תהיינה מסילות מתכת מגולוונות עם מיסבי מתכת או מייסבים  משולבים 

או שווה ערך   HETTICHבאולקלון עם תפס מעצור בקצה הפנימי של המגירה מתוצרת 
 תאימות לנשיאת משקל כבד.מאושר. במגירות גדולות תהיינה המסילות מ

מסילות לפתיחה מלאה, אם ידרשו, או בולמי טריקה במגרות יבוצעו תמורת תוספת תשלום. 
מפתח מסטר לכל  –משובח ויספקו ע"פ סדרות יצור כולל אב  מנעולים לפרטי ריהוט יהיו ממין

ן. סדרת ריהוט בהתאם להנחיות שימסרו לקבלן סמוך להוצאת הוראות ביצוע ע"י המזמי
דו גלגלים לתנועה קלה, הגלגל מהודק אל תחתית הארונית בעזרת ברגים, ציפוי או  –גלגלים 

 .P.V.Cחומר הגלגלים יהיה כזה שאינו משאיר סימנים על גבי ריצפת 
 

 רשימת פרטים עיקריים ותיאורם )תיאור כללי( .0.11

 כללי: .0.11.1

לצורך יצורם והתקנתם תיאור כללי של פריטי הריהוט העיקריים, רכיביהם והנחיות עקרוניות 
 במעבדות או במשרדים.

פרטי הריהוט מפורטים ע"פ קבוצות של סוגי הריהוט. תיאור מפורט ומדויק כולל כל ההתאמות 
למצב בשטח יהיו כמפורט בתוכניות הריהוט, בכתב הכמויות, תנאי שטח נתונים ומדידה בפועל 

 לפי ייצור של ריהוט הפרויקט.

 

 ן, כדלקמן:קבוצות הריהוט שיפורטו ה .0.11.5

 .שולחנות עבודה לסוגיהם 

 .עמדות שטיפה 

 .ארוניות מעבדה 

 .ארונות וארוניות תלויים 

 .פריטי נירוסטה 

 .מערכות מדפים 

 . אביזרים מיוחדים 

 

 שולחן מעבדה חד צדדי )בנץ( .0.11.7

ס"מ ברחבים שונים הנסמך בדרך כלל לקיר  20שולחן מעבדה חד צדדי הוא שולחן עבודה בגובה  
 ב מן האלמנטים הבאים:המעבדה, ומורכ

מ"מ ברחבים שונים או משטח  20משטח עבודה עשוי טרספה טופ  לאב פלוס בעובי  .2.11.4.1
 1.2בעובי   PVCמ"מ מצופה פורמייקה בשני צדדים וקנט  10עבודה מעץ לבוד בעובי 

 מ"מ  מסביב.

כולל קושרות אופקיות  "Cמ"מ בצורת רגלי " 00/40/2רגלי מתכת מגולוונות מפרופיל  .2.11.4.2
מ"מ, צבועות בצבע אפוקסי באיבוק אלקטרוסטטי בתנור  12-20קות מהקיר מורח

 בגוון לפי בחירה וכוללות ברגי פילוס מסוג מעולה בתחתית הרגליים.

ס"מ מורכב במשטח השולחן בחיבור  סמוי בכל הפאות הנוגעות  12-10מגן קיר בובה  .2.11.4.4
 . PVCמ"מ מצופה פורמייקה וקנט  10בקירות עשוי מטרספה או עץ לבוד 

פתחים במשטח העבודה עבור ברזים  וכיורים מסוגים שונים, הרשות בידי המזמין  .2.11.4.3
להזמין  הברזים מיצרן הריהוט וחיבורם להכנות שיבוצעו על ידי קבלן האינסטלציה. 
או להזמינם מקבלן האינסטלציה. במקרה כזה ישתף יצרן הריהוט פעולה עם קבלן 

ים והמעברים הדרושים להרכבת הברזים האינסטלציה ויבצע בריהוט את כל החור
 והכיורים וכל אביזר אחר הנדרש.
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 צדדי )בנץ דו צדדי( –שולחן מעבדה דו  .0.11.1

ס"מ וכולל גם בדרך  20ס"מ בדרך כלל ובגובה  130שולחן מעבדה דו צדדי הוא שולחן ברוחב  
וניות כלל שני מדפים עליונים ברחבים שונים או ארוניות תלויות או שילוב כלשהו של אר

 ומדפים.

ס"מ  00מ"מ ברוחב   20משטחי העבודה יהיו בדרך כלל מטרספה טופ לאב פלוס בעובי  .2.11.3.1
מחוברות בחלקו האמצעי של השולחן וכוללים מגרעות למעבר רגלי המתכת 

במקרה שיש צורך בהתקנה של ברזי הממשיכים לגובה לנשיאת המדפים או הארוניות. 
ס"מ על מנת  04-ו 00ודה במידות בלתי שוות מעבדה באמצע השולחן יהיו משטחי העב

לאפשר קידוח חורים שלמים למעבר הברזים, המגרעות לרגלים במקרה זה יהיו רק 
 במשטח הרחב.

" משני Cמ"מ בצורת רגלי " 00/40/2רגלי השולחן יהיו מפרופילים מגולוונים במידות  .2.11.3.2
ר מקום להעברת " יישאC" -צידי השולחן כולל קושרות אופקיות ובמרכז בין רגל ה

מערכות אינסטלציה ומערכות חשמל ומערכות אחרות שיחוברו ויחוזקו לרגלי השולחן 
 ולקושרות האופקיות באמצעות שלות מתאימות.

רגלי המתכת יעברו דרך משטח הכתיבה ויותאמו לנשיאת מדפים או ארוניות ויכללו   .2.11.3.4
 קונזולות מתאימות לפי הפריטים שיורכבו מעל השולחן.

מ"מ מצופים  20ס"מ ויעשו מלוחות סיבית בעובי  00או  00יהיו ברחבים של המדפים  .2.11.3.3
בפורמייקה בשני הצדדים או לוחות "פוסטפורמינג" תעשייתי לפי בחירה. המדף 

מ"מ  2ס"מ ובעובי     2-3התחתון יכלול גם "גדרות" פרספקט משני הצדדים בגובה 
 מעל המדף ושיושחלו בחריצים שיבוצעו במדף.

מ"מ  10ס"מ עשויות עץ לבוד  30-40ס"מ ובעומק  20-30מסוגים שונים בגובה  ארוניות .2.11.3.2
מצופה פורמייקה פנימית וחיצונית, דלתות אטומות או זכוכית ללא מסגרת או עם 

 מסגרת עץ לפי בחירת המזמין .

ס"מ מצופי פורמייקה בן   12צדדים יכללו גם פני עץ ברוחב  –שולחנות עבודה דו  .2.11.3.0
דף התחתון שיהוו בסיס להרכבת תעלות חשמל מעוצבות העמודים מתחת למ

מאלומיניום בתוכם יורכבו כל השקעים החשמליים ושקעי התקשרות הדרושים. 
הספקת שקעי החשמל ותעלת האלומיניום יבוצעו על ידי  יצרן הריהוט או קבלן 

 החשמל לפי החלטת המזמין.

 ל.כבלי החשמל יהיו תקניים ויאושרו מראש ע"י מהנדס החשמ .2.11.3.0

מעבר הכבלים לקופסת החיבורים בקיר המעבדה יהיה דרך הרגל הקרובה לקיר, יצרן  .2.11.3.0
הריהוט יבצע את הפתחים המתאימים ברגלי השולחן כמו גם פסי העץ המשמשים 

 להרכבת תעלת החשמל גם אם מערכת החשמל תבוצע על ידי קבלן החשמל.

 

 שולחנות עבודה הכוללים משטח כתיבה. .0.11.0

ס"מ  01-04דדים ודו צדדים יכולים לכלול גם משטחי כתיבה בגובה של  שולחנות עבודה חד צ
מ"מ מצופה  10שיהיו משולבים במסד המתכת על השולחן. משטחי כתיבה יבוצעו מעץ לבוד 
צדדי או סגירות -פורמייקה דו צדדית ויכללו מגיני קיר כמוזכר לעיל במקרה של שולחן חד

 צדדי.   –יבה במקרה של שולחן דו שיפרידו בין משטחי העבודה ומשטחי  הכת
 מדפים אם ידרשו למשטחי הכתיבה, יהיו נמוכים יותר מהמדפים מעל משטחי העבודה.

 

 שולחנות מאזניים .0.11.2

שולחנות מאזניים מהם נדרשת יציבות רבה המושגת על ידי הגדלת משקל השולחן יבוצעו 
רגי פילוס וגומיות מתאימות רגלים וב 3מ"מ עם  00/00/2.2מפרופיל  פלדה מגולוונים במידות 

מ"מ  30מ"מ או  20בתחתית הרגל. יכללו משטח עליו עשוי טרספה טופ לאב פלוס בעובי 
 בהדבקת שתי שכבות או משטח שיש מסוג ועובי שיבחר ע"י המזמין.

 

 שולחנות משרדיים שונים. .0.11.3

או בלעדיה שולחנות משרדיים יהיו מצורות שונות, אגרונומים או מלבניים, עם שלוחה צדדית 
 והכל לפי תכניות האדריכל למקרה הספציפי.
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מ"מ מצופה פורמייקה  20בדרך כלל יהיה משטח העבודה מלוח שבבית דחוסה בעובי  .2.11.0.1
 צדדית. –מ"מ מצופה פורמייקה דו  10צדדית או מלוחות עץ לבוד בעובי מינימאלי -דו

ם מעץ מלא לפי מ"מ לפחות או בקנטי 1.2בעובי   P.V.Cהקנטים יהיו  מכוסים בסרט  .2.11.0.2
 בחירת האדריכל. 

רגלי שולחנות יהיו ממתכת בעיצובים שונים, בצביעה אפוקסית באיבוק אלקטרוסטטי  .2.11.0.4
בתנור, אפשרות למעבר כבלים וחיווט ברגלים אפשרות כוונון גובה ובורגי פילוס, כל 

 ק"ג לפחות. 100רגל תהיה מסוגלת לשאת עומס של 

דרך כלל מפח פלדה מחורר ומכופף בצביעה מסתור חזיתי )משטח צניעות( יבוצע ב .2.11.0.3
אלקטרוסטטית או משטח עץ כלשהו )סיבית עץ לבוד( בציפוי פורמייקה או חומר אחר 
הכול בהתאם לתוכנית האדריכל. מסתור הצניעות יהיה מחובר חיבור קשיח לרגלי 
השולחן וישמש גם כקושרת השולחן יהיה יציב ולא תהיינה תנודות אופקיות של 

 באף אחד מכן הכוונים. השולחן 

משטחי שולחנות ובאלמנטים אחרים משבבית דחוסה יוכנסו תותבים מתאימים  .2.11.0.2
שיבטיחו  בפני שליפה של  תבריגם מהשבבית וכן אפשריות נוחות לחיזוק, פירוק 

 והרכבה של אלמנטים אחרים כגון : ארוניות, ארונות וכו'.

ונסטרוקציית השולחן ויאפשרו מנשאים למחשב לרכבה בשולחנות כתיבה יחוברו אל ק .2.11.0.0
 במידות סטנדרטיות.  TOWERהכנסת מחשב מסוג 

המנשא יצויד גם בתפסים מתאימים לקשירת חיווט, וחיבורו והעברתו אל מובילי  .2.11.0.0
החיווט השונים )רגלים, קושרות וכו'(. כמו כן יבצע הקבלן כחלק ממחיר השולחן פתח 

סגור את הפתח באביזר פלסטיק למסך וי ס"מ למעבר כבלי המחשב  0עגול בקוטר 
מתאים. המנשא יבוצע ממתכת או מעץ בהתאם לתוכניות האדריכל. פרטי המנשא 

 יבטיחו סיומות מעוגלות שימנעו בפגיעה בציוד או ברגלי המשתמש.

מדפים נשלפים למקלדת מחשב יבוצעו בכל שולחן שיידרש )בתוספת תשלום( המדף  .2.11.0.0
 פת וצבועה אפוקסי באיבוק אלקטרוסטטי.יבוצע מפלסטיק מוזרק ו/או מתכת מכופ

 ו/או  NINKA , ו/או  HETTICHהמדף יצויד במעברי כבלים ומנגנוני גרירה מסוג  .2.11.0.2

GRASS  . ו/או שווה ערך שיאושר על ידי האדריכל 

 

 עמדות שטיפה .0.11.1

מ"מ ודלתות בחזית,  10עמדות שטיפה יבוצעו מארון בנוי עשוי מלוחות עץ לבוד בעובי  .2.11.0.1
מכופפת ומרותכת    316Lטח עליון עם כיור שיכול להיות מנירוסטה מעל הארון  מש

וכיור נירוסטה במידות ובעומקים שונים בהתאם לנדרש או ממשטח טרספה טופ לאב 
 ומתחתיו כיור חרס במידות שונות. מ"מ  20פלוס בעובי 

בשני המקרים נירוסטה או טרספה, יכלול המשטח גם אף מים מוגבה בחזית בצדדים  .2.11.0.2
 וגב אחורי בגובה שייקבע על ידי האדריכל.

צדדי ואז יהיה רוחבה  –עמדת שטיפה יכולה להיות מוצבת בקצה של שולחן עבודה דו  .2.11.0.4
 כרוחב השולחן הדו צדדי וצנרת המים והניקוז תעבור במרכזו של השולחן.

 יידרש יכלול הארון התחתון גם מדף אחד או יותר בהתאם  לתכנון.במידה ו .2.11.0.3

העבודה תכלול קידוח והכנת כל הפתחים החורים המוצאים וכיו"ב להרכבת  ברז או  .2.11.0.2
 סוללת מים קרים חמים ובמקרים מסוימים גם ברז למים מזוקקים. 

ם יחוברו אספקת והרכבת הברזים תהיה לפי בחירת  המזמין על ידי יצרן הריהוט ואז ג .2.11.0.0
על ידיו להכנות שיבוצעו  על ידי המזמין או ע"י קבלן האינסטלציה ואז ייתן הקבלן 
הריהוט את כל הסיוע הדרוש ויבצע את כל ההכנות הדרושות בריהוט עבור קבלן 

 האינסטלציה.
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 ארוניות מעבדה .0.11.2

ארוניות מעבדה נועדו להיות מתחת לשולחנות העבודה ויעשו ברחבים שונים    .2.11.2.1
 03 -ס"מ.   גובה הארונית יהיה זהה כ 32ס"מ בהתאם לתוכניות ועומק  30,32,20,00

 ס"מ כולל גלגלים ורגליות שיאפשר להם להיכנס מתחת לשולחן. 

 2מ"מ מצופה פורמייקה פנים וחוץ , גב עשוי דיקט   10הארוניות יבוצעו מלוח עץ לבוד  .2.11.2.2
מ"מ או  20סה בעובי מ"מ מצופה פורמייקה דו צדדית וחלק עליון עשוי שבבית דחו
 "פוסט פורמינג" בעובי כנ"ל בולט מחזית הארונית כמו "קסקט".

ארוניות מעבדה יכולת להיות מסוגים שונים כגון: שתי דלתות ומגירה עליונה , שתי  .2.11.2.4
מגירות לגובה וכו'  4מגירות לגובה,  3מגירות לגובה,  2דלתות ושני מדפים ללא מגירה, 

 מדפים פנימיים(. 2 )לארונות עם דלתות יהיו גם

המגירות תהיינה מגירות מתועשות עם דפנות מתכת ותחתית המגירות עשוי  סנדוויץ   .2.11.2.3
 צדדית. –מ"מ מצופה פורמייקה דו  10

או שווה ערך מאושר עם מסבים     HITTICHהמסילות תהיינה מסוג חרושתי תוצרת  .2.11.2.2
 נפילה. כדוריים, המסילות יאפשרו שליפה מלאה של המגירה עם מעצור בפני

גלגלים לפי התוכנית, הגלגלים יהיו מסוג  3או  2הארוניות יהיו ארוניות נידות עם  .2.11.2.0
גלגלים יותקנו אלה  2ק"ג לארונית, במקרה של  00מעולה המיועד לשאת משקל של 

 בחלקו האחורי של הארון ובחלקו הקדמית יותקנו שתי רגליות מתכת בגובה גלגלים.

 

 ארוניות ניידות לשולחן כתיבה .0.11.15

ארוניות ניידות לשולחנות כתיבה יהיו במבנה דומה ובפרטים דומים לארוניות המעבדה 

ויכללו גם נעילה מרכזית או נעילה של מגירה  30-20/32/00(H)המפורטות  לעיל אך, במידות 
מגירות תהיה המגירה התחתונה עמוקה יותר  4עליונה ומגירה תחתונה. במקרה שידרשו רק 

 ות.משתי המגירות העליונ
 

 ארונות וארוניות תלויות .0.11.11

 ארונות במידות שונות יבוצעו בהתאם לפירוט ברשימות הריהוט ובכתבי הכמויות. .2.11.11.1

מ"מ מצופה פורמייקה פנים וחוץ  10הארונות יבוצעו מלוחיות עץ לבוד בעובי  .2.11.11.2
משולבים בלוחות שבבית דחוסה או "פוסט פורמינג"  בחלק העליון. גב הארונות יעשה 

 מ"מ. 2מדיקט בעובי 

הארוניות יבוצעו עם סוקל המושקע מפני הארון והמצופה פורמייקה או בחומר אחר  .2.11.11.4
לפי בחירת האדריכל. הסוקל יבוצע אך ורק מלוחות עץ לבוד, גוף הארון עצמו עשוי 

 משבבית דחוסה.

בארונות פתוחים או סגורים יבוצע לפחות אחד המדפים כמדף קבוע וישמש כקושרת  .2.11.11.3
 הקשחה אופקית.

 ת הארונות יבוצע חירור ברצף לאפשר שינוי המדפים לכל גובה.בדפנו .2.11.11.2

ויכללו צירים מסוג מעולה תוצרת   MDFדלתות הארונות יבוצעו מלחות פנל או  .2.11.11.0
 "בלום" או שווה ערך מאושר.

 ידיות תהינה ידיות מתכת מנירוסטה מוברשת או צבועים בצבע אפוקסי. .2.11.11.0

מ"מ כולל  10-20עם גב מלא בעובי  ארונות תלויים במידות שונות לפי התוכנית יהיו .2.11.11.0
 פינות מתכת על מנת לאפשר תליה בטוחה.

מ"מ או  0דלתות זכוכית עם מסגרת עץ וללא מסגרת יהיו מזכוכית מחוסמת בעובי  .2.11.11.2
 מ"מ ופרזול נירוסטה מתאים. 4+4זכוכית בטחון 

 מ' ובעומק 2.10-ארונות משולבים משרדיים יבוצעו ברחבים שונים )חזיתות( בגובה כ .2.11.11.10
ס"מ ובחלקו העליון  32משתנה, חלקו התחתון  של הארון יהיה סגור ויבוצע בעומק 

 ס"מ. 40יהיה פתוח או סגור או מזוגג בעומק 
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 שולחנות נירוסטה שונים  .0.11.15

כל חלקי השולחן כגון משטחי עבודה, מדף    316L שולחנות נירוסטה יבוצעו בנירוסטה .2.11.12.1
לאים ומלוטשים כמפורט במפרט תחתון, קונסטרוקציה נשוא יבוצעו בריתוכים מ

 המיוחד לעבודות נירוסטה.

 השולחנות יבוצעו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתב הכמויות. .2.11.12.2

בשולחנות מסוימים תהיה רק הקונסטרוקציה מנירוסטה ומשטחי העבודה ו/או  .2.11.12.4
מ"מ, כמפורט ברשימות הריהוט  20בעובי   LAB TOP PLUSמדפים תחתונים מטרספה 

 כתב הכמויות.וב

בשולחנות ניידים  יבוצעו גלגלים עם רפידת גופי נאופרן כולל מיסב אופקי לסבוב  .2.11.12.3
ס"מ כולל מתקן לנעילת  12הגלגל. כל החלקים מנירוסטה, קוטר גלגל מינימאלי יהיה 

 הגלגל.

 

 ארונות אחסון מנירוסטה .0.11.17

ם לפרטי ארונות אחסון מנירוסטה יבוצעו מפח נירוסטה מכופף מעובד ומרותך בהתא .2.11.14.1
 היצרן.

 מידות הארונות כמפורט ברשימות הרהוט ובכתבי הכמויות. .2.11.14.2

 בתחתית הארונות רגלי נירוסטה עם "עקבים" רפידות מגומי  נאופראן. .2.11.14.4

ס"מ פס הקשחה וחיזוקים למניעת התכופפות הפח  1.2עובי דפנות הארונות  לפחות  .2.11.14.3
 מ"מ. 2מינימאלי של  עשוי לוח נירוסטה מכופף, מרותך ולטוש בעובי

 

 מדפי רשת .0.11.11

מדפי רשת וסככות נירוסטה יבוצעו ממוטות ו/או צינורות נירוסטה בקטרים ובמידות  .2.11.13.1
 שונות כמפורט ברשימות הריהוט  ו/או בפרטי היצרן המאושרים על ידי האדריכל.

ריתוכי מוטות ו/או צינורות יהיו מלאים ובהיקף הצינור כולו ומלטושים מכל  .2.11.13.2
שימוש ברשתות ו/או פחים מחוררים מנירוסטה הצדדים. לחלופין יותר ליצרן 
 חרושתית כדוגמת מוצרי סקופ.

 בתחתיות הארונות רגלי נירוסטה עם  "עקבים" רפידות מגומי נאופרן. .2.11.13.4

ס"מ, פס הקשחה וחיזוקים למניעת התכופפות הפח  1.2עובי דפנות הארונות לפחות  .2.11.13.3
 מ"מ. 2מפח נירוסטה מכופף, מרותך ולטוש בעובי מינימאלי של 

 

 מערכות מדפים .0.11.10

 :המדפים יהיו עשויים באחת מן החלופות הבאות .2.11.12.1
  מ"מ לפחות מצופה פורמייקה משניה הצדדים וקנט  10מדף מלוח סנדוויץ בעוביP.V.C  

 בדפנות.

  מ"מ. 20מדף כנ"ל עשוי מלוח שבבית דחוסה בעובי 

 ."מדף כנ"ל עשוי שביבת דחוסה בעיבוד "פוסט פורמינג 

יוניסטרטים וקונזולות ממתכת צבועים באפוקסי באיבוק המדפים יותקנו על גבי  .2.11.12.2
מ"מ לפחות וחיבור הקונזלות יהיה יציב   30אלקטרוסטטי. היוניסטרטים יהיו ברוחב 

 ק"ג לפחות כלל זרוע.  00ויישא משקל של 

המרחק בין היונסטרטים יהיה כזה שלא ייגרם כיפוף ושקיעה של המדף בעומס של  .2.11.12.4
 ק"ג / מ"א. 100

מעבדות כימיות בעיקר וגם במעבדות בהם מאחסנים על גבי המדפים במדפים שב .2.11.12.3
חומרים כימיים תבוצע "גדר" בחלקו הקדמי של המדף למניעת נפילת חומרים. 

ס"מ והיא  2מ"מ ובגובה  2"הגדר" תהיה מחומר פלסטי דוגמת פרספקס בעובי 
 ס"מ שיבוצע במדף. 1תושחל ותודבק בתוך חריץ בעומק 
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 אביזרים שונים .0.11.12

וחות  יבוש יבוצעו במידות שונות ויורכבו מעל כיורים, לוחות הייבוש יורכבו לפעמים בהרחקה ל
 מהקיר על מנת לאפשר מעבר תעלות חשמל או צנרות הצמודות לקיר.

בעובי מתאים ולתוכו יקדחו חורים אלכסוניים שלתוכם    P.V.Cלוחות הייבוש יבוצעו מלוח 

 ס"מ מהלוח. 12-ים בולטים כבקטרים שונ  .P.V.C יוכנסו מוטות 

 מלא.   P.V.Cמ"מ במקום לוח  40בקוטר    .P.V.Cלחלופין ניתן לבצע לוח יבוש גם מצינורות 

 
 
 מנדפים כימיים .2

 

 תנאים כלליים ומיוחדים .2.1
 

 תיאור והיקף העבודה .2.1.1

מפרט זה מתייחס ליצור ואספקה של מנדפים כימיים במידות שונות שיורכבו במעבדות  .0.1.1.1
 שות במכללת הדסה.הסטודנטים החד

המנדפים יסופקו כחלק מפרויקט הבינוי של המעבדות החדשות במכללה המבוצע ע"י   .0.1.1.2
 קבלנים שונים.

העבודה כוללת ביצוע מבחני תקינות והתאמה לדרישות התקן ודרישות מחלקת  .0.1.1.4
הבטיחות של המכללה, לרבות דו"ח בדיקה מאושר ע"י מכון התקנים עבור כל מנדף. 

מושלם לרבות מערכות הבקרה, לוח חשמל, מערכות החשמל  המחיר כולל מנדף
והשקעים החשמליים, אספקה והתקנה של ברזי המעבדה השונים במנדף כולל חיבור 

 מערכות החשמל והצנרת למערכות האספקה השונות שיוכנו בקרבת המנדף.
ו חיבור בין המנדף למפוח יניקה על הגג, לרבות מערכת תעלות והמפוח יסופקו ויותקנ .0.1.1.3

ע"י יצרן המנדפים. במידה ויוגדר אחרת ע"י המזמין, מערכת התעלות ומפוח יבוצעו ע"י 
קבלן מיזוג האוויר של הפרויקט, תחת השגחתו והנחיתו ובתיאום מלא של ספק 

 המנדפים.

בכל מקרה לקבלן/ספק המנדפים תהיה אחריות כוללת על תקינות פעולת המנדף ועל  .0.1.1.2
ם אם מערכת התעלות והמפוחים סופקו והותקנו ע"י עמידתו בכל התקנים הנדרשים. ג

קבלן מיזוג האוויר. לשם כך יבדוק הקבלן את תכנון המוצע וביצוע מערכת התעלות  
והמפוח ויעביר הערותיו בכתב למפקח, ינחה באמצעות המפקח את קבלן מיזוג האוויר 

דרש  להתקנה בכל אשר יידרש להתקנה, ביצוע בדיקות דרושות לפני הפעלה וכל יתר הנ
 והפעלה מושלמים.

מנדף בעלי שתי מהירויות המשתנות  –מפרט זה מתייחס לסוג מנדף אחד בסיסי  .0.1.1.0
 .SEMI VAVבאמצעות מנגנון פשוט ועצמאי להורדת מהירות עם סגירת דלת המנדף, 

העבודה כוללת גם ביצוע מבחני תקינות והתאמה לדרישות התקן ודרישות יועצי  .0.1.1.0
בות אספקה של דו"ח בדיקה מאושר ע"י מכון התקנים לכל הבטיחות של המכללה לר

מנדף ומנדף. המחיר כולל את ביצוע המנדף בשלמות לרבות מערכות החשמל והשקעים 
החשמליים וכן אספקה והרכבה של ברזי המעבדה השונים המורכבים במנדף לרבות 

 חיבורם למערכות האספקה השונות בקרבת המנדף.

ח היניקה על הגג, לרבות אספקת התעלות והמפוח יבוצעו ההתחברות בין המנדף למפו .0.1.1.0
בדרך כלל ע"י יצרן המנדפים לרבות קביעת גודל התעלות והמפוח, לעיתים, במקרה של 
פרויקט מורכב, מערכת השאיבה הנ"ל תבוצע ע"י קבלן מיזוג האוויר של הפרויקט 

בים יבצע קבלן בתיאום עם יצרן המנדפים .  אין זה מן הנמנע שגם בפרויקטים מורכ
המנדפים את כל חלקי המנדף לרבות התעלות והמפוח על הגג ובמקביל תבוצע עבודת 
מיזוג האוויר ע"י קבלן מיזוג האוויר, הכל בהתאם לעניין ולפי החלטת המזמין.  בכל 
מקרה תהייה לקבלן המנדפים אחריות כוללת על עבודת המנדף ועל עמידותו בכל 

עלות והמפוח יבוצעו ע"י קבלן אחר .  זכותו של קבלן התקנים הנדרשים גם אתם הת
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המנדפים לבצע את כל הבדיקות הנחוצות על עבודתו של קבלן מיזוג האוויר בטרם יופעל 
 המנדף ויימסר למכללה.

או אחרות   TSI, במקרה שמערכות פניקס, SEMI VAVכנ"ל לגבי אספקת מנדפים מסוג  .0.1.1.2
ג האוויר. הכנת המקום במנדף לרגשים השונים במנדפים יסופקו ויורכבו ע"י קבלן מיזו

 יבוצע ע"י יצרן המנדפים כחלק ממחיר המנדף ובתיאום עם קבלן מיזוג האוויר.

ככלל, יבוצעו תעלות הפליטה של המנדפים מחומרים עמידים באדי חומצות  .0.1.1.10
עמיד לאש או    PPSוכימיקלים.  בתוך הבניין ועד היציאה לגג תבוצענה תעלות מחומר 

PVC  44בעמידותV  מלוחות "פוליאק" בעובי בהתאם לחתך התעלה ואילו על הגג
. החיבור בין שני סוגי התעלות יבוצע UVעמיד בקרינת  PVCתבוצענה תעלות מחומר 

אמצעות פלנג'ים וברגים. במקרים מיוחדים בהם נדרש מעבר התעלה דרך מחיצות אש 
מעלות צלזיוס  220ורה של התעלות יבוצעו מפלב"מ, מבודדות בחומר עמיד לטמפרט

 למשך שעתיים לכל אורכם.

מטר מעל פני הגג  4.00על המפוח בגג תבוצע תעלת פליטה עם קונוס בקצה בגובה  .0.1.1.11
 לרבות רשת נגד ציפורים וקונסטרוקציית פלדה מגולוונת לתמיכת התעלה.

 

 קשר עם קבלנים אחרים .2.1.5

השונות במבנה אשר אינן המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע ע"י אחרים את העבודות  .0.1.2.1
 כלולות באחריות קבלן המנדפים.  להלן פירוט העבודות:

 .עבודות צנרת לסוגיה 
 .התקנת מיזוג אוויר ומתקני עזר 
 התקנת מכשור מדעי, מכשור עזר, מדחסים, משאבות וכיו"ב 
 .התאמה והרכבת קבועות סניטריות, חשמליות ומעבדתיות במבנה ובריהוט 
  בניה שונים.עבודות בניה ותגמירי 
 .ביצוע עבודות רהוט למשרדים ולמעבדות 

המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות הנ"ל במקביל לעבודתו של הקבלן.  הקבלן  .0.1.2.2
 מתחייב לבצע עבודותיו בתיאום עם הקבלנים הנ"ל ועפ"י הוראות המפקח.

כנות או בגין העבודות הנ"ל לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה נוספת.  הוצאותיו בגין הה .0.1.2.4
 ההתאמות הנדרשות לביצוע המנדפים יכללו במחיר היחידה.

תכנון מפורט לביצוע של מבנה המנדף וצורת הצבתו לרבות תכנון חיבורים ל המנדף או  .0.1.2.3
חלקיו למערכות נלוות )לדוגמה, חיבור תעלת האוורור של ארון לאחסון כימיקלים 

 וכיוצא בזה(.

 ם בשיתוף עם המזמין.אישור התוכניות, חומרי המבנה והאביזרי .0.1.2.2

 יצור המנדף בבית המלאכה יכלול את כל האביזרים והצנרת המותקנת בתוך המנדף. .0.1.2.0

בדיקת איכות בבית המלאכה; על פי הנוהל המפורט בתקן, לרבות בדיקת קיום  .0.1.2.0
הומוגניות בפתח שאיבה בחזית המנדף בהתאם למצב האמיתי בשטח ההתקנה )לצורך 

יזוג האוויר המתאר את העמדת המנדף בפועל(.  הקבלן זה יקבל יצרן המנדפים תכנון מ
יהיה האחראי הבלעדי על נושא הומוגניות ורשאי להכניס לייצור המנדף ווסת תחתון, 

 ווסת עליון, ווסתים צדדיים לצורך מילוי המטרה.

 הובלה והתקנה במבנה. .0.1.2.0

דף סיוע למבצעים של מערכות האוויר ושל מערכות האספקה האחרות, בהתחברות למנ .0.1.2.2
 והזנתו )במידה ונדרש(.

 הפעלת המנדף בשיתוף עם מבצעי מערכות הפליטה ובקרת הזרימה .0.1.2.10

ביצוע בחינת תקינות במצב "מותקן" עפ"י הדרישות בתקנים לרבות בדיקת קיום  .0.1.2.11
 הומוגניות בפתח שאיבה בחזית המנדף

הכנה והגשה של "תיק מתקן" מלא למנדפים המותקנים, כולל חומר טכני, הוראות  .0.1.2.12
 ה והפעלה, דו"ח מלא על בחינות התקינות ערוך ע"י מעבדה מוסמכת.אחזק
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מודגש בזאת במפורש כי יש לבצע ולהרכיב את המנדף לרבות כל חלקי החשמל הצנרת  .0.1.2.14
הברזים וארון הכימיקלים במפעל.  ויסות וכיוון המנדף יבוצע במפעל והמנדף יגיע 

והרכבה של המנדף לשטח כשהוא מושלם כמוצר חרושתי שלם.  לא תותר בנייה 
 באתר.  

 
 מפרט טכני מיוחד .2.5
 

 מחייבים תקנים ומפרטים .2.5.1

 ותקנים נוספים כפי שיפורטו. 1042ת"י המנדף ייבנה בהתאמה לדרישות התקן הישראלי  .0.2.1.1

בנוסף להתאמה לתקן הישראלי המנדף חייב לעמוד גם בכל הדרישות המפורטות  .0.2.1.2
 .ברשימת דרישות הבטיחות של המחלקה לבטיחות של המכללה

 

 ים המחייבים בין היתר הם:נהתק .2.5.5

 )עדכון אחרון( 1172תקן ישראלי ת״י מס'  .2.5.5.1
 .התקן חל במלואו, כולל נספחיו בעברית ובאנגלית 

  לצורך עבודה זו, סוג המנדף הינוBENCH TYPE. 
  לצורך עבודה זו , יתאים המנדף לשימוש במעבדות בהם יש אספקת

וכן יתאים להתקנת מערכת  .תקן(ב 3.1.4אוויר כמות מתאימה לחלל החדר )סעיף 

 . בתקן.3.1.5.2חסכון אנרגיה עפ״י סעיף 

 נספח ״Dה )מדריך לרכישת מנדפים ומערכות ״ תופס במלואו כדרישה ולא כהמלצ
  פליטה מתאימות(.

  במבחני האיכות והקבלה ינקטו שיטות הבדיקה בהיקפן המלא ולא המקוצר

שיטות לעריכת (  Gלקביעת מהירות פנים(,  שיטה ( E לתקן ובנספחים 4.2כמפורט בסעיף  ,
 .בדיקת עשן(

, )מנדפים לשימושים מיוחדים( Bכל המנדפים יתאימו, בין היתר, גם לדרישות בנספח  .0.2.2.2

 .B3למעט 

 סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה. - 300תקן ישראלי ת״י  .0.2.2.4

ת מקומות תאור -עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראייה  - 1052תקן ישראלי ת״י  .0.2.2.3
 עבודה בתוך מבנים.

 בטיחות אש במעבדות. - 1075תקן ישראלי ת״י  .0.2.2.2

 בכל הנוגע למתקני האוויר. - SARHSAהנחיות  .0.2.2.0

 בטיחות אש. - 1551תקן ישראלי  .0.2.2.0

 תקנים נוספים אשר יפורסמו ו/או יעודכנו עד לתאריך הגשת ההצעה. .0.2.2.0

-110 האמריקאי בדיקות האיכות "אב טיפוס" יבוצעו בין היתר עפ״י המתכונת בתקן .0.2.2.2
1222 NA/H/N/ISNA  13102או בתקן האירופאי AA. 

 

 מפרטים כלליים .2.5.7
ייצור המנדפים והתקנתם יענו כמו כן לדרישות המפרט הכללי הבין משרדי )הספר 

 כחול(.ה

  נטים הם:והפרקים הרלו

 עבודות בטון  - 02פרק 

 מסגרות ונגרות אומן  - 06פרק 

 נרת עבודות מתקני תברואה וצ - 07פרק 

 עבודות חשמל  - 08פרק 
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 עבודות צביעה  - 11פרק 

 עבודות מיזוג אויר  - 15פרק 

 עבודות ריהוט - 30פרק 

 

 דרישות מוקדמות .2.5.1
להמציא למזמין  היצרן /ספק יעמוד בדרישות המינימליות המפורטות להלן. עליו

 את תנאי המפרט וההסכמים. מסמכים והוכחות ליכולתו לעמוד בדרישות ולמלא
 

 ישות מינימוםדר .2.5.0

למוצרים רלבנטיים  היצרן יחזיק בתעודה של מכון התקנים הישראלי )תו תקן(, .0.2.2.1
 למכרז/מפרט זה.

בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי של המנדפים,  .0.2.2.2
 כולל הרכבה מלאה, בדיקת ואחסון ביניים.

הגלם ליצור המנדפים ולכל היצרן יערוך בקרה, מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי  .0.2.2.4
 האביזרים שישתלבו בהם.

חומר הגלם והאביזרים ירכשו אך ורק מיצרנים/ספקים העומדים באותן דרישות  .0.2.2.3
 לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות הרלבנטיות.

לביצוע בדיקות איכות  היצרן יתקין במקום יצור המנדפים עמדת בדיקה ברמה נאותה, .0.2.2.2
ים, טרם התקנתם העמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מתאימה, מערכת למנדפ

 וויסות מהירות למפוח, מתקני מדידה ובדיקה.

ליצרן/ספק תהיה יכולת מוכחת לביצוע בדיקות והאיכות כנדרש בתקן במפעליו  .0.2.2.0
 ובמעבדה, אם על ידו ישירות או על ידי מעבדה מוסכמת.

 

 מכללת הדסה  –הלים נמסמכים /  .2.5.2

 ותנשו .2.5.2.1

היצרן/ספק יעמוד בדרישה המפורטות להלן. עליו להמציא למזמין מסמכים והוכחות  .0.2.0.1.1
ליכולתו לעמוד בדרישה של עמדת בדיקה, לביצוע בדיקות איכות למנדפים )עמדת 

 NA/Hבדיקה במקום היצור(, טרם התקנתם )עבור מנדפי אב טיפוס כנדרש בתקן 
תאימה, מערכת וויסות מהירות ( . העמדה תכלול בין היתר מערכת פליטה מAAו/או 

 למפוח, מתקני מדידה ובדיקה.

 110-1222הבדיקות ״אב טיפוס״ יבוצעו בין היתר עפ״י המתכונת בתקן האמריקאי   .0.2.0.1.2
NA/H/N/ISNA  13102או בתקן האירופאי AA ליצרן יהיה אדם האחראי ובעל .

  .בארץ ידע מתאים לבצע את הבדיקות לפי התקנים הנ״ל או על ידי מעבדה מוסמכת

 דרישות כלליות: .2.5.2.1.7
  בבית המלאכה של היצרן יתקיימו תנאים נאותים ליצור מבוקר ואיכותי

 של מנדפים, כולל הרכבה מלאה, בדיקה ואחסון ביניים.

  היצרן יערוך בקרה, מעקב ובדיקות איכות לכל חומרי הגלם ליצור
 המנדפים ולכל האביזרים שישתלבו בהם.

 ורק מיצרנים/ספקים העומדים באותן  חומרי הגלם והאביזרים ירכשו אך
דרישות לפחות הנדרשות מיצרן המנדפים והנדרשות בתקנים ובתקנות 

 הרלבנטיים.

  כללי –דף ״כימי״ נמ - דפיםנאור המית .2.5.2.5

מנדפים עם שתי מהירויות,  - AVH SNS/  המנדף לעבודות כימיה יהיה מסוג  .0.2.0.2.1
עם סגירת דלת מנדף. המשתנות באמצעות מנגנון עצמאי לשינוי/ הורדת מהירות 
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כולל משנה תדר רציף, מיקרוסוויצים לשינוי מהירות מפוח וחגור ליחידת אספקת 
 גב כפול המאופיין ע״י חריצי זרימה ליניקה אחידה,המנדף יכלול  אוויר צח "פיצוי" .

דופן צד כפולה המאפשרת התקנת מערכות ושקעים, המנדף מבוסס על יניקת אוויר 
 בלבד.

 -ושבות להתקנת ״סבכות לקולונות״ מסוגים שונים )משקל נוסף כללי המנדף כולל ת .0.2.0.2.2
( הנפתח אנכית ידנית. N/I/ק״ג(, משטח עבודה וחלון ) 20ק״ג ומשקל נקודתי  120

ס״מ מפלב״מ או פלסטיק או חומר  1/1פתח הפליטה במנדף יצויד ברשת סינון גס 
 .עמיד אחר באישור המתכנן

יקיון ואחזקה. פעולת הניקיון לא תדרוש גיש לננת הרשת יהיה נאזור התק
אי, אלא תהיה קלה מאוד ולא תצריך נדף לאפשר עבודת הטכנוי המנפי

 .ה כגון פתיחה וסגירת ברגים וכו׳נכלים מורכבים או עבודה עדי
 

 יותנמידות כלליות ואופיי .2.5.2.7
המנדפים יסופקו במידות שונות כמפורט ברשימות הריהוט וכתבי הכמויות 

)מצורפות התכניות של  -וגדרו המידות בהתאם לצרכיםבכל פרויקט י
 האדריכלית לריהוט מעבדתי הכולל את המנדפים(.

 להלן פירוט המידות במקרים בהם אין דרישה מיוחדת : 
  ס״מ ממפלס הרצפה הקובע. 20 -גובה משטח העבודה 
  ס״מ )ממפלס הרצפה(. 100ס״מ עד  20 -מהלך פתיחת החלון 
  ס״מ לפחות ממפלס הרצפה הקובע. 210 -התא גובה החלל הפנימי של 
  יקבע בין היתר על פי תקרת החדר(  -גובה כללי מתחתית ועד קצה עליון(- 

 ס״מ. 240

  ס״מ. 02עומק המנדף ברוטו הינו 
 ימסר ע״י המזמיןידף עפ״י גוון שנבאחריות הקבלן לייצר מ. 
 יש לתאם גובה אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה. 

 

 FACE VELOCITYזרימה  מהירות .2.5.2.1
 

בטווח מטר לשנייה. ו 0.22במהירות ממוצעת של  המנדף הכימי יתאים לעבודה  .0.2.0.3.1
יה כך שניתן יהיה לשנות את המהירות ימטר לשנ 0.02 עד 0.2 מהירות פנים של

מהירות זו מחייבת . הזרימה לפי צרכי העבודה בפועל, מבלי לפגוע בבטיחות העובדים
 .יצוע כיוון למנדף בזמן מסירה אם לא נאמר אחרתאת בדיקות אב טיפוס, וב

מבנה המנדף יחד עם המפוח המסופק על ידי הקבלן או ע״י אחרים, יבטיחו מהירות  .0.2.0.3.2
 זרימה קבועה בחזית החלון )בכל מצב פתיחה(.

פתחי היניקה במנדף )פתח עליון ופתחי מעבר בגב הכפול( יתאימו למהירויות זרימה  .0.2.0.3.4
 :אלו ויעמדו בתנאים הבאים 

 מפל הלחץ על פני המנדף לא יותר מ-  H2O"0.12 - בחלון פתוח. 

  20רמת הרעש מהמנדף הכימי לא תעלה בחלון פתוח על bd  1000.10לפי 
N/  לעומת הדרישה בתקן(02 bd  3.2.3סעיף ). 

  באחריות ספק המנדפים לוודא הומוגניות בזרימת האוויר בפתח המנדף
בפתח המנדף כשחלון המנדף פתוח הכימי ומהירות זרימת אוויר קווית 

מטר לשנייה, וכאשר חלון המנדף  0.22לרווחה במהירות ממוצעת של 
ס"מ ממשטח העבודה  במהירות ממוצעת שלא  40פתוח עד לגובה של 

 מטר לשנייה. 0.02תעלה על 
 

  אספקות נוזלים וגזים למנדף .2.5.2.0
ולל כל עפ״י דרישות המשתמש, יספק הקבלן אביזרים עפ״י כתב הכמויות, כ

 :ההכנות, ההתקנה והצנרת עד ליציאה מתחום המנדף
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 .פיה מתאימה במנדף, מותקנת בדופן התא 
 .ברז הפעלה וויסות בחזית המנדף 
  צנרת מתאימה המקשרת בין הברז לפיה, מותקנת באופן סמוי וקל

 לתחזוקה.
  הכנה לחיבור צנרת ההזנה מן המעבדה, מתאימה לחיבור צנרת נחושת
 .סטנדרט מכללת הדסהיבור קונוס )פלייר( עפ״י ח 4/0או ״ 1/2״
  עבור מים מטופלים צנרתCSP  ולגזים מיוחדים צנרת פלב״מ או אחרת

 כמפורט.
  ההכנה תיקבע באופן יציב בצידו האחורי של המנדף, צמוד לאחת

 מדפנותיו.
  כיור או כוסית ניקוז יסתיימו במוצא מחומרC.C  אוC.A מ״מ  30, בקוטר

 .סטנדרט מכללת הדסהעל פי לפחות, מתוברג 

במידה ויוחלט כי האביזרים וההתקנה יסופקו ע״י אחרים, יכין הקבלן פתחים  .0.2.0.2.1
 ומעברים כנדרש ע״י הקבלנים השונים.

)משווק ״טכנולב״(,  XAHFIAUבלבד מסדרת  NSOAAהארמטורות יהיו תוצרת  .0.2.0.2.2
 .סוג הזורםל יותאםסוג הברז 

 ומר הגז, מצופים ברשת מחברי הברזים יהיו גמישים בהתאם לסוג וח
 .XAHFIAUנירוסטה המתאימים לברז מסדרת 

  ברז מנדף יכלול צינור גמיש ומחבריXAHFIAU  להתחברות לצנרת
 .ס״מ 00הקבועה כולל יציאה מתחום המנדף באורך )אורך בולט( 

לכל מוצא במנדף יהיה ברז הפעלה מרחוק, המותקן בחזית המנדף, מסומן בצבע  .0.2.0.2.4
 מוסכם ובשילוט.

 מלחץ העבודה(. 1.2בר. )לחץ הבדיקה  10העבודה של הארמטורות :  לחץ .0.2.0.2.3

( ומצופים 'הארמטורות הנ״ל יהיו מחומרים המתאימים לסוג האספקות )גזים וכד .0.2.0.2.2
 בציפוי אפוקסי בתנור.

 :קוטר חיבור הצנרת לארמטורות יהיה, כדלקמן .0.2.0.2.0
 0.2" -מים קרים. 
 מ"מ. 30 -ניקוז 
 4/0" -ואקום. 

ים שימסרו לקבלן המנדפים בשלב יכניות ועפ״י סימונים פרטנ: על פי תאופן ההתקנה .0.2.0.2.0
 היצור ע״י המפקח.

גישה נוחה ותנאי תחזוקה נאותים לצנרת ולחיבוריה, במידה והקבלן  הקבלן יבטיח .0.2.0.2.0
יספק את האביזרים השונים באחריותו לבדוק את כל האביזרים והצנרת ללחץ 

 דקות. 40הבדיקה למשך 

ת היקפיות יבוצעו ע"י קבלן המערכות. חיבור תשתיו –החבור לצנרת המעבדה  .0.2.0.2.2
ספק המנדפים לתאם באחריות ע"י ספק המנדפים.  יבוצע לתשתיות צנרת מעבדתיות 

את מיקום ההכנות, את קוטר וסוג החיבור הנדרש )כל הדרישות יוצגו בתכניות 
. עבודה של המנדפים אותם יכיל ספק במנדפים, וטעונות  אישור מראש של המזמין(

 בור יבוצע בתאום מראש, במקביל להצבת המנדף במיקומו הסופי ותוך תאוםהחי
  מלא עם קבלן המערכות ומנהל הפרויקט.

יצרן/ ספק המנדפים יכין מיד עם קבלת צו התחלת עבודה, תכניות ייצור מפורטות  .0.2.0.2.10
של המנדף. לרבות פריסה של הצנרת ומיקום נקודות האספקה  )שבאחריות המזמין( 

המנדף. תכניות אלו יועברו לאישור המזמין. רק לאחר אישור התכניות הנדרשות בגב 
 יחל הקבלן בייצור המנדפים.

 כל העבודות יבוצעו בתאום עם קבלן האינסטלציה ועם המפקח. .0.2.0.2.11
 
 



 ריהוט ומיזוג אוירעבודות  –מכללת הדסה 

  

- 62 - 

  התקנות חשמל .2.5.2.2

בכל מנדף יש להתקין פנל חזיתי )או בדופן צד לפי בחירת מתכנן מעבדה( עם שקעים  .0.2.0.0.1
 זרם פחת ומפסק תאורה. אמפר, מפסק 10פאזיים  -חד 

 10חשמל  שקעי 0סה״כ  -זוגות הזנה רגילה   4 -האביזרים מדגם גביס ו/או בטוצ׳נו  .0.2.0.0.2
 .אמפר

לכל אביזר תהיה קופסה להתקנת האביזר וכן קופסת הסתעפות לכל החיבורים  .2.5.2.2.7
על דופן המנדף, בחלק העליון של  המנדף יותקן לוח חשמל למנדף באזור  החשמליים.

 נגיש. 

 מחלידים. -יחובר לדופן ע״י ברגים בלתי הפנל  .0.2.0.0.3

על כל אביזר ו/או קבוצת אביזרים מוזנים מאותו מעגל, יודבק שלט חרוט עם מספר  .0.2.0.0.2
 המעגל . שילוט בצבע שונה לרגיל ולחרום.

לוח קבלן המנדפים יספק ויתקין את השקעים והאביזרים כמפורט לעיל וכן יתקין  .0.2.0.0.0
.  לוח החשמל למנדף יכלול מפסק יסרגל מהדקים מסומן כראוחשמל למנדף עם 

 N10למאור, מפסק ח"א  N 10מפסק ח"א  A22N3, ממסר פחת A10N4ראשי 
למפוח המנדף, מגען פיקוד למפוח וממסרי פיקוד  A10N4לשקעים, מפסק ח"א 

 להפעלה וכיבוי מפוח המנדף ורגש מחוץ ללוח .

חוץ לאווירת תא בתוך המנדף יותקן גוף תאורה לפי תכנית. גוף התאורה יותקן מ .0.2.0.0.0
העבודה ויוגן בזכוכית ביטחון אטומה, החלפת נורות רק מחלל התא העליון )מחוץ 

 לוקס על כל משטח העבודה. 1000למנדף( . עוצמת התאורה הנדרשת 

במקרה של שסתום ״פניקס״ יוזן בנפרד ממעגל נפרד, באחריות המזמין בראש  .0.2.0.0.0
 המנדף.

ין כולל שינויים שידרשו בלוח ההזנה החשמלית למנדף, כולה באחריות המזמ .0.2.0.0.2
 המעבדה.

הארקה, גוף המנדף יהיה מחובר ״חשמלית״ כולל הכנת נק׳ התחברות אחת ליד  .0.2.0.0.10
 קופסת החיבורים של המנדף.

פנל שליטה הכולל מפסק הדלקה וכיבוי, מנורות סימון  לחיווי מצב מנדף  .0.2.0.0.11
 תקלה.\תקין
 

  בקרת זרימה .2.5.2.3

ערכת בקרת זרימת אוויר בפתח המנדף יבנה כך שיתמוך ויאפשר התקנתה של מ .0.2.0.0.1
״ , לאבטחת מהירות קבועה בפתח בכל מצב, ולחסכון I/Hמסוג ״פניקס״ או ״ המנדף

 באנרגיה.

 ההכנות כוללות בין היתר: .0.2.0.0.2
  הכנת מקום בדופן המנדף הפונה למפעיל, להתקנתה של לוחית פיקוד ותצוגה

 )מוניטור(, שקועה ממישור פני הפנל. 

 וט מן הלוחית אל חלל ראש המנדף.תעלות כבלים ומרווחי חיו 
  ,הכנת חלל סגור, במידות מתאימות, ניתן לגישה ולתחזוקה, מעל ראש תא המנדף

 יסות על תעלת הפליטה.ולהתקנת ציוד הבקרה ושסתום הו
 ( הכנות שיאפשרו התקנתו של ״רגש מצב״ לחלון המנדף/N/I /AA/OS) 

 שיותקן בראש החלון.
 תעלת יניקה. ורחיבפתחים בדופן התא העליון ל 
  הכנה להתקנה של רגש נוכחות מסוגSC/ מפלס  אשר יותקן בחזית המנדף מעל

פגיעה  החלון, ההכנה תכלול הגנה לציוד כך שבזמן פתיחת החלון לא יהיה מצב של
 .כחותואו מכה לרגש הנ

 בקרת זרימה: .0.2.0.0.4
  המנדפים הכימיים שיסופקו יהיו  מסוג/AVH SNS  ספיקה משתנה בשתי דרגות

 תנות לכיוון וויסות(.)ני
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  מנדף בספיקה משתנה בשתי דרגות, יכלול פנל בקרה )כדוגמת המשווק ע"יI/H 
או "פניקס" או "טרוקס"(, להתקנה שקועה בדופן ובחזית המנדף. עם תצוגה של 
מהירות זרימת אוויר, התראות על חריגה ממהירות זרימה, נוריות פעולה ותקלה, 

ימלית בחרום, ווסת מהירות רציף ומיקרוסוויץ לחצן הפעלה למהירות מפוח מקס
על דלת המנדף. כך שיאפשר הקטנת ספיקת האוויר עם הורדת החלון )עד לסטופר( 

מטר לשנייה בכל אחד משני המצבים  0.22ושמירה על מהירות זרימה ממוצעת של 
 -מ"מ )פעולה 22בהם נמצא החלון. בנוסף יותקנו שתי נורות "מולטי לד" בקוטר 

 אדומה בחזית המנדף(.–ה, תקלה ירוק
  שינוי המהירות יתבצע באמצעות ווסת תדר )משנה מהירות רציף( שיותקן בתוך

 לוח חשמל או בחלקו העליון של המנדף.
  מיקרוסוויץ יותקן במקום נסתר בתוך המנדף, כך שעם פתיחת דלת המנדף יעביר

יעביר אות  אות למשנה תדר )ווסת מהירות( לשינוי מהירות המפוח. במקביל
ליחידת טיפול באוויר שתפצה על חוסר אוויר במעבדה. עם סגירת דלת המנדף 

 תתבצע פעולה בסדר הפוך.
  חיבור וחיווט חשמלי, פיקוד ובקרה בתוך תעלות פלסטיות )"איבוקו"(, בין פנל

הבקרה, למיקרוסוויץ, לווסת המהירות, למפוח, ליחידת אספקת אוויר )פיצוי( וכל 
 יתר הנדרש.

  קבלן בתאום מלא עם יצרן המנדפים, מערכת בקרת הזרימה תסופק ותותקן ע״י
לפירוט מלא של המרכיבים המערכות )קבלן מיזוג אוויר ואוורור( והקבלן הראשי.  

 . ראה דרישות -
 החיווט  במידה ונדרש הקבלן יבצע את חיווט בין חלקי מתקן הבקרה השונים

חו הצמוד, ציוד וכבלים יסופקו כנ״ל יבוצע עפ״י הנחיות יצרן הציוד ובפיקו
 בהתאם להנחיות יצרן הציוד.

  ,מתקן התראה מכני: בכל המנדפים יותקן בנוסף לכל ההתראות המפורטות לעיל
" מנדף תקין" או " סכנה מנדף לא   CSPמתקן התראה מכני עם שילוט עשוי 

מהירות שניות מרגע הפעלת המנדף או על חריגה  2תקין" . השילוט ישתנה תוך 
 ±. 10%זרימה 

 

 ותנאביזרים ושו .2.5.2.1

על היצרן/ספק להוכיח שאין בהתקנתם  -במנדף ישולבו אביזרי נוחות והפעלה שונים  .0.2.0.0.1
משום פגיעה בתקינות ובבטיחות והתקנתם עומדת בקנה אחד עם דרישות התקן 

 והמפרטים.

כל האביזרים יבנו מחומרים וציוד שאיכותם אינה נופלת מרמת האיכות  - כללי .0.2.0.0.2
 נדרשת ממתקן בטיחות שמטרתו להקנות בטיחות לעובד ולסביבה.ה

 

 דףנסטרוקצית המנקו .2.5.2.2
קונסטרוקצית המנדף מטרתה לשאת את התא ואת האביזרים השונים. בנוסף 

כגון : גופי תאורה,  -תבטיח גישה נוחה ובטוחה לטיפול בחלקי ופריטי המנדף 
ם והגזים שלאורך הקיר מדפי הויסות לגזים, מערכת בקרת הזרימה, צנרת הנוזלי

 .'וכד
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 הנחומרי מב -דףנהמ .2.5.2.15

 מ״מ מצופה פורמייקה 40-20 )סנדוויץ "אוקומה"( בעובי  : לוח נגרים חיפוי חוץ .0.2.0.10.1
 ., הכל בגוון לפי בחירת האדריכלתואמים PVC משני הצדדים עם קנטים עשויים 

: זהה לפנים התא משני צדדיו במקומות הפוגשים את דופן אחורית וגב התא .0.2.0.10.2
 ימה פנים המנדף .הזר

, ויהיו עמידים 1240: כל חומרי הציפוי הפנימיים יעמדו בדרישות ת.י. ים התאנפ .0.2.0.10.4
בכימיקליים, מעכבי בעירה וניתנים לניקוי, יש לדאוג לחיפוי נאות ומספק של כל 

 האזורים בהם זורם אויר המנדף.

ורכב : חומרי מבנה כדוגמת פנים התא, בחלק עליון של תקרת המנדף יתקרת התא .0.2.0.10.3
גוף התאורה אשר יופרד בצורה הרמטית לחלוטין מחלל המנדף ע״י זכוכית בטחון. 
החיבור בין הזכוכית למסגרת ההיקפית יהיה אטום לחלוטין ע״י מרק סיליקוני או 

 איטום מאושר אחר .

מ״מ שתי  12בעובי  410Iסבכה לקולונות )רשת כימאים(, תבוצע ממוטות נירוסטה  .0.2.0.10.2
ס״מ בכל כיוון מקובעים אל גוף המנדף לנשיאת  12של  וערב היוצרים משבצות

ק״ג נקודתי. התא יצויד בהכנות להתקנת ״רשת  20ק״ג כללי ו  120משקל נוסף של 
 0-12 -כימאים״ )סבכה לקולונות( במקביל לדופן האחורית של התא ובמרחק של כ

המנדף  יח׳ תבריגי פלב״מ קבועים לדופן האחורית של 2ס״מ ממנה. ההכנות פרושן 
ק״ג ומשקל  120 -ומותאמים לנשיאת משקל הרשת והציוד )משקל נוסף כללי 

 ק״ג(. 20נקודתי 

דף, הכל נהקבלן רשאי להציע חומרים אחרים מהמפורטים לעיל לביצוע תא המ .2.5.2.15.2
י, נים המפורטים במפרט הטכנם עומדים בתקנאי שהינבת -לאישור המזמין 

של פח מכופף ומעובד בצורה חרושתית דף יכול להיות מבוצע במסגרות נלאמור: המ
כולל גלוון מלא וצביעה חרושתית באיבוק אלקטרוסטטי אפוקסי, מלא מכל צידי 

 הפח.

ספק המנדפים יוודא כי מבנה המנדף הכימי, תעלות היניקה, החופה וכל יתר  .2.5.2.15.3
מבנה המנדף. עמידים לגורמים הכימיים המסוכנים, המצויים בשימוש באותו 

ק המנדפים לקבל מהמזמין את רשימת החומרים בהם יעשה מנדף. באחריות ספ
 שימוש במנדף.

 

 משטח העבודה .2.5.2.11

משטח העבודה יתאים לאופי העבודה הכימית במנדף . הצעות המחיר יכללו  .0.2.0.11.1
 .חלופות שונות למשטח כמפורט

מ״מ מן המשטח עצמו ותיצורנה כעין  0 -דפנות המשטח תהיינה תמיד מוגבהות כ  .0.2.0.11.2
 מאצרה בכל שטח המשטח.

במשטח ישולב כיור או כוסית אובלית, כמצוין בהזמנה, עשויים פוליפרופילן או  .0.2.0.11.4
 קרמיקה כדוגמת חומר המשטח, או נירוסטה כחומר המשטח.

 הפאה הקדמית של המשטח תהיה מישורית לחלוטין למסגרת החלון. .0.2.0.11.3

משטח העבודה יבנה לשאת עומס סטטי קבוע גבוה, לצורך עבודה בחומרים  .0.2.0.11.2
 ק״ג סה״כ לכל שטח המשטח, בחלוקה אקראית . 220ד׳, על פי רדיואקטיביים וכ

מ״מ בלבד מן המישור  1ה מותרת של יסטי -המשטח יבנה למישוריות ברמה גבוהה  .0.2.0.11.0
 בכל נקודה.

 : ות לחומר המשטחיםנלהלן החלופות השו .0.2.0.11.0
 + משטחי עבודה מפורימייקה מלאה מסוגIOCINN  של ״טרספה״ , בעובי

 הצורך. מ״מ לפחות ותמיכות עפ״י 20
  410משטחי עבודה מפלב״מI  1.2מוברש ברק משי אחיד וחד כיווני, בעובי 

 מ״מ לפחות ותמיכות על פי הצורך כולל טיפול בפסיבציה לאחר הייצור.
  משטחי עבודה מלוח קרמי עם גלזורה צבעונית מסוג קרמיקה תעשייתית

 מ״מ לפני הגבהות, המתאים לשימוש במעבדה ומנדפים, ללא 20בעובי 
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תפרים במשטח. המשטח יבנה מלוח בודד וכל החשפים הנראים לעין, או 
  יהיו מצופים גלזורה במפעל. שיש חשש שיבואו במגע עם החומר הכימי

במקרה זה יהיה הכיור או הכוסית מאותו חומר ויותקנו בהדבקה על פי 
 הוראות היצרן.

 ( משטח יציקת אפוקסיAisAr yxopE תעשייתי עובי מינימאלי )מ״מ כולל  12
הגבהות אפוקסי, עמיד בפני כימקליים ומתאים לשימוש במעבדות 

 ומנדפים.
 

 חלל עליון .2.5.2.15

החלל שמעל תא המנדף משמש כתא ציוד ושרות וכן גישה לתעלת היניקה, גוף  .0.2.0.12.1
 התאורה ובקר הזרימה.

 מ״מ מצופה פורמייקה , או מחומר גוף תא המנדף. 10התא יבנה לביד  .0.2.0.12.2

  תקל על האחזקה ותבטיח נוחות ובטיחות בעבודה.דלתות התא יפתחו בצורה ש .0.2.0.12.4
הפתיחה תהיה   תינתן עדיפות לפתיחה אופקית על צירים ונעילה מגנטית קפיצית.

 מלאה במלוא שטח פני התא.
 

 (SASHחלון קדמי ) .2.5.2.17

 1042החלון הקדמי יהיה שקוף ויבוצע מאחת החלופות המאושרות בתקן ישראל  .0.2.0.14.1
 :על כל חלקיו

 לקס( הסגורה במסגרת קשיחה.מזכוכית רבודה )טריפ •

 מזכוכית רבודה ומחוסמת )טריפלקס( הסגורה במסגרת קשיחה. •

מיקרון  35זכוכית מחוסמת עם תוספת ציפוי שקוף בעובי  •
סורג ראה קטלוג מוצר בנספחים )לרבות  -כמותקן ע״י חברת אל
 .ה (נת ציפוי הגנמדבקת אישור להתק

כתי קשיח מוגן וצבוע, אשר מסגרת החלון )בכל החלופות( תהיה מחומר מת .0.2.0.14.2
 יה .ימקצועותיו מחוברות אחת לשנ

 החלון ינוע בתוך מסילות צידיות מכוונות המהוות חלק מן הדופן של המנדף. .0.2.0.14.4

 ק״ג לפחות. 120כבלי התליה יהיו כבל פלב״מ שזור מותאם לנשיאת משקל של  .0.2.0.14.3

 הכבל יחובר בחיבור אמין ובריתוך מתאים עם אבטחות למסגרת החלון. .0.2.0.14.2

רי האיזון, גלגלות, צינור משקולת נגדית וכיו״ב יבוצעו מחומרים עמידים אביז .0.2.0.14.0
 ופלב״מ. הגלגלים יצוידו במסבים. האיזון יבטיח חלון יציב בכל גובה.

הנגישות למנגנוני ההסעה וכיו״ב תהיה פשוטה ומידית ותובטח על ידי דלתות  .0.2.0.14.0
 לפתיחה חזיתית מעל לתא העבודה.

( מורד N/I/ץ תחתון פתוח גם כאשר החלון )תכנון החלון יבטיח השארת חרי .0.2.0.14.0
החלפות אויר בדקה  0לגמרי )״סגור״(. מידות החריץ יקבעו בהתאם לתקן לקבלת 

 לחלל תא המנדף.
 

ח העולה ודרש כיהחלון ינוע בצורה ״חלקה״ ויציבה במסילותיו . להנעת החלון לא י .0.2.0.14.2
 .0.2ף תת סעי AA 13102-2-2004רופאי ילחלון בודד )ראה תקן א 40Aעל 

 החלון יצויד במעצור עליון ובמעצור תחתון. .0.2.0.14.10
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החלון יצויד במגביל חלון עליון אשר יותקן לאחר ויסות ובדיקת המנדף. מגביל זה  .0.2.0.14.11
״בטוח״, מגביל זה ניתן למעקף ע״י המשתמש באופן -יגדיר את גובה העבודה ה

 רגעי לטובת הכנסת ציוד )עד לגובה הגבלה פיסית של המנדף / חדר.

 רה לאחר פתיחה זו תחזיר את המגביל למצב ״בטוח״.כל סגי .0.2.0.14.12

החלון יהיה תמיד מאובטח כך שבמצב בו יהיה כשל בכבל הנושא החלון לא יישמט  .0.2.0.14.14
 ויסגור את המנדף אלא יישאר במצב בטוח )מניעת פגיעת העובד(.

 

 ארון תחתון לאחסון כימיקלים .2.5.2.11

כימיקלים חסון ארון אותקן בחלק התחתון של כל מנדף )מתחת למשטח העבודה( י .0.2.0.13.1
הארון ייבנה מחומרים שווי ערך לחומרי המבנה של המנדף )לביד מצופה .  קבוע

דלתות סגירה ומדפים עם מעקות לאחסון (. הארון יהיה מאוורר ויכלול פורמייקה
כימיקלים. המדפים הנשלפים )שליפה מלאה( ינועו על מסילות כבדות וישלפו מן 

בקבוקים של ויתאימו למשקל  IANSA  XIAהארון. כל האביזרים יהיו מסוג 
 כבדים.

של המנדף כך שכל עוד המנדף פועל,  יחובר אל מערכת האוורור ארון האחסון  .0.2.0.13.2
יאוורר ארון הכימיקלים כנדרש.  מספר החלפות אוויר של חלל הארונית לא יפחת 

החלפות אוויר בשעה. בתחתית הארון  )בין רצפת הארון ובין הדלתות( יותקנו  12-מ
יצים לכניסת אוויר. מידות החריצים ייקבעו ע"י יצרן המנדפים כך שיתאפשר חר

 אוורור תקין.

 ורור יעיל לחלל התא ואי הצטברות אדים בארון.ומערכת האוורור תבטיח א .0.2.0.13.4

 המדפים הנשלפים לבקבוקים יבנו כמאצרה ויבטיחו כנגד שפך נוזלים מחוץ למדף.  .0.2.0.13.3
 

 ההתקנה במעבדה .2.7

 , מפעל היצור וימצא תקין על פי הקריטריונים שמפרט התקןלאחר שאב הטיפוס ייבדק ב .0.4.1
ייארז המנדף ויובל למעבדה בה יותקן . האריזה וההובלה יעשו באופן נאות ומתאים 

 לטלטול של מערכת בטיחותית.

לא  בעת השינוע וההתקנה יקפיד הספק/יצרן שהמנדף וכל מערכותיו לא יפגעו, לא יפגמו, .0.4.2
שהיא. כל עיוות או שינוי צורה יביא לפסילת המנדף  יתעוותו או ישתנו בכל צורה

 ולהחזרתו למפעל לתיקון ולבדיקה מחדש.

הצוות המתקין יפעל בתוך מעבדה מתפקדת  -ההתקנה תתבצע ע״י צוות מקצועי ומיומן  .0.4.4
 .ועליו לנהוג בכל הכללים הנהוגים במעבדה ובעיקר כללי בטיחות ומיגון

 

 ההתקנה כוללת את השלבים הבאים: .2.7.1

 במקום המיועד. בההצ 

 מלא  - פילוסU_A_S .ייצוב וחיזוק , 

 אביזרים שהגיעו מפורקים הרכבת 

 במערך הריהוט הקיים והתאמה אל מישורי הרצפה, התקרה והקירות,  שילוב
 כולל אטימה מלאה.

 למזמין בחיבורי האספקות, הניקוזים, החשמל והתקשורת. סיוע 

 זרימה )במידת הצורך(. למזמין בחיבור מערך פליטה, כולל בקרת סיוע 

 ,התקנת מערכת פליטה מלאה או חלקית ע״י הקבלן. לחילופין 

 המנדף עם מערכת הפליטה, וויסות מערכות האוויר בשיתוף עם קבלני  הפעלת
 מערכות האוורור.

 של המנדף וסילוק כל פסולת ואשפה משטח המעבדה. ניקיון יסודי 

 פעולה, כולל תעודת בדיקה ביצוע בדיקות איכות, על פי הוראות התקנים, ב
בדיקה על פי תקן ישראל ועפ"י תקן אמריקאי או אירופאי  –)דו"ח ומדבקה( 
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 )בדיקת כליאה(.

 .שילוט וסימון המנדף על פי דרישות התקן והמזמין 

 .מסירת תיק מתקן כמפורט לעיל 
 

 התאמת מידות  .2.7.0

להשפיע על  על הקבלן לבדוק מידות וכל מידע אחר במבנה ובמעבדה הרלוונטי ועלול .0.4.2.1
 היצור או על ההתקנה כולל גם מהלכי צנרת וכבלים במעבדה תעלות אוויר וכדומה.

האחריות לתיאום מידות המנדף למקומו ולמהלכי הצנרת סביבו הינה בלעדית של  .0.4.2.2
 הקבלן.  כל שינוי בגין אי בדיקה או חקירה יהיו על חשבון הקבלן.

קרה לתקרות אקוסטיות וסינרים יש להתאים במדוייק את המפגשים בין המנדפים לת .0.4.2.4
 לקירות ולרצפה ולחזקם לשביעות רצונו של המפקח.

בזמן ההרכבה יש להקפיד לא לפגוע ברהיטים המוגמרים וכל פגם שייגרם תוך כדי  .0.4.2.3
 העבודה יתוקן או יוחלף לפי החלטתו של המפקח ללא תשלום נוסף.

ולל השארת מקום על הקבלן להתאים את המדפים לפריטי הריהוט במהלך ההרכבה כ .0.4.2.2
לפרטי ריהוט המורכבים בשלב מאוחר יותר ולהקפיד על מפגשים מותאמים בין 

 הרהיטים.

באחריות הקבלן לבצע התאמת צבעים לשאר הריהוט המעבדה. יש להקפיד על גובה  .0.4.2.0
 אחיד לפריטי ריהוט המוצבים זה ליד זה.

 

 מערכת יניקת האוויר  .2.7.2
ת( תסופק ותותקן ע"י המזמין מערכת יניקת האוויר למנדף  )מפוח + תעלו

)באמצעות קבלן אוורור ומיזוג אוויר( או באמצעות קבלן אספקת המנדפים, 
לפי החלטת המזמין. מערכת בקרת זרימה תסופק ותותקן ע"י יצרן/ ספק 
מנדפים )פנל בקרה עם תצוגה של מהירות זרימת אוויר, התראות על חריגה 

חצן הפעלה למהירות מפוח ממהירות זרימה, נוריות פעולה ותקלה, ל
מקסימלית בחרום, מיקרוסוויצים, חיווט ליחידת פיצוי אוויר וחיבור למפוח 
אוורור(  על הקבלן לתאם ולדאוג לקיום ההכנות הנדרשות לחיבור המערכת 

 למנדף.
 

 אופני מדידה .2.7.3
 אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות, כל הפריטים ימדדו ביחידות כשהן גמורות,

 עות במקומן.מושלמות וקבו
 

 מחירי היחידה .2.7.1
אחרים של מסמך  בנוסף לאמור ולמפורט בפרק המוקדמות ולנאמר במסמך זה וחלקים
 זה, מחירי היחידה הנקובים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים:

  הובלת חומרים ו/או מוצרים מוגמרים, אחסנת חומרים ו/או מוצרים מוגמרים וכן
 ו.שמירה והגנה על העבודות שבוצע

 שנים לעיוותים בחלקי עץ, 3-אחריות לשנתיים לטיב העבודות וכן אחריות ל 
עמידות הדבקת פורמייקה וכד׳ או לקורוזיה בחלקי נירוסטה או חלקי מתכת 

שנים להדבקת  2-שנצבעו בצבעים אפוקסיים או טריטורגה. וכן אחריות ל
 ”.isom osytpEpהפורמייקה בקטעי ״

 בין  מרים והפרזול הנדרשים לביצוע פריטי הריהוט,כל העבודות, האביזרים, החו
 שפורטו ובין שלא פורטו, כדי להביאו למצב מוגמר ומשולם והרכבתו במקומו.

  ,כל ההוצאות למדידות, ייצור ואספקת דוגמאות, תכניות ייצור ומפרטים הנדרשים
 הוצאות תאום עם קבלנים אחרים וכד׳.

 צד שלישי וכד׳. הכל בהתאם לנדרש כל ההוצאות על ביטוח המוצרים, העובדים ,
  בתנאי החוזה.
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 .כל המיסים וההיטלים, וכל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות, כולל רווח הקבלן 
 ל הנדרש לביצוע תקני, מקצועי ומושלם של העבודה נשוא מכרז זה.כ 

 

 מפוחי פליטה ואוורור צנטרפוגלים .3
 כללי .3.1

וגלי, המפוח ייבנה לנצילות מרבית בהתאם מפוחים לפליטה ואוורור יהיו מטיפוס צנטריפ .0.1.1
לעקומת פעולה מאושרת. לכל מפוח תצורף תעודת בדיקת המפוח והתאמת פעולתו לעקומת 
הפעולה המאושרת. המפוח הצנטריפוגלי יהיה מטיפוס רב כפות. לשון הויסות בפתח בית 

 המפוחים או מפלב"ם. PVC-הלוליין תותאם ללחץ ולספיקה הנדרשים. המפוחים ייוצרו מ
המפוחים . או שווה ערך מאושרמסמכי החוזה בו ת בטבלאות הציודמפורטמתוצרת ה יהיו

ארה"ב ויהיו מושלמים מכל הבחינות  AMCAכמוגדר ע"י  IIIאו  I ,IIיהיו בעלי מבנה מדרג 
מסגרת פלדה משותפת כבדה ויציבה להרכבת  בהנעה ישירה, לרבות בית מפוח, מאיץ, מנוע

 המפוח והמנוע.

תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המאשרת את  עם הקבלן יגיש לאישור את המפוח .0.1.2
אישור מכון התקנים הישראלי או מעבדה בלתי  לרבות עמידתו בתנאי העבודה הנדרשים,

 ומוכרת )בארץ או בחו"ל(. תלויה

המפוחים יהיו שקטים בפעולתם, כך, שרמת הרעש לא תעלה על הנדרש במסמכי החוזה  .0.1.4
מכל רעידות בלתי רצויות. מאוזנים איזון סטטי ודינמי. הקבלן יצרף תעודת ומשוחררים 

 אישור לאיזון סטטי ודינמי לכל מפוח.

 המפוחים יהיו מוצר מוגמר של יצרן שאושר ע"י המפקח. .0.1.3
 

 ספיקה ,עומד והגשה לאישור .3.5

ספיקת המפוחים והעומד יהיו בהתאם למפורט  במסמכי החוזה, הקבלן יוודא כי המפוחים  .0.2.1
מוצעים על ידו יהיו מסוגלים לספק את כמות האוויר הדרושה כנגד הלחץ המתאים. ה

ויגיש לאישור  העומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו לצרכי מכרז בלבד. הקבלן יחשב
למערכת התעלות והציוד  המתאיםהמפקח, לפני הזמנת המפוחים, את העומד המדויק 

 ן.יישיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנ

של המפוחים ותוגש לאישור  העבודהעקומת הפעולה תהיה בעלת עליה תלולה בתחום  .0.2.2
 המפקח.  

 .מטר לשנייה 2המפוח יבחר למהירות יציאה שלא תעלה על  .0.2.4
 

 מבנה המפוח .3.7

יחידה בהתאם למפורט  המפוחים יהיו בעלי מאיץ עם כפות נטויות לאחור וכניסת אויר .0.4.1
 ברשימת הציוד. 

ר לת עליה תלולה בתחום הפעולה של המפוחים ותוגש לאישועקומת הפעולה תהיה בע .0.4.2
 המתכנן ו/או המפקח. 

 ויציבה. המאיץ יהיה בעל איזון סטטי ודינאמי ופעולתו תהיה שקטה .0.4.4

רעידות ותנודות.  בית המפוח יהיה בעל מבנה קשיח, מחוזק בהתאם לצורך וימנע העברת .0.4.3
 המפוח ויעודו.בית המפוח יבוצע עם חיבורים בריתוך על פי סוג מבנה 

ירודינאמית והמרוח בין ויר יעובדו באופן שיוצר מעבר לזרימת אויר אווקונוסי כניסות האו .0.4.2
יר יבנו באופן שיאפשר הוצאת המאיץ והקונוס והמאיץ יהיה מינימלי. קונוסי כניסת האו

 דרך הפתח לאחר הוצאת הקונוס.
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מישר את עצמו ויהיה ניתן סבים יהיו מטיפוס "נגד חיכוך" כדורי בעל שורה אחת, היהמ .0.4.0
בלבד, עם סגירת  NSKאו  NTNאו  SKFסב יהיה מתוצרת ילשמון ע"י משחת סיכה. המ

ממהירות המנוע, ומתאימים  22% -סבים יבחרו למהירות סיבובית הגדולה ביקונוסים. המ
 שעות פעולה. 20,000-ל

 
 מערכת הינע .3.1

וץ וחשוף לתנאי חוץ, תצויד בכל התקנה בה מותקן המפוח בח הינע המפוח יהיה ישיר . .0.3.1
  IP -23היחידה במנוע מטיפוס סגור לחלוטין מאוורר על ידי מפוח פנימי בדרגת הגנה 

לפחות. כמו כן תצויד היחידה במפסק זרם , שיותקן כנדרש בתקנות החשמל. מעטה יכסה 
 ויגן על המנוע של היחידה המוצבת בחוץ.

 לשאת את המשקל והעומס הדינמי של המאיץ. המנוע יהיה עם ציר ומסב כבדים במיוחד, ע"מ .0.3.2

 
  מנועים, מתנעים רכים ווסתי מהירות .3.0

המנוע  המתוכנן של המפוח. BHP-מה 44%-המנוע יהיה חשמלי, מוגן, בעל הספק הגבוה ב .0.2.1
מעלות צלסיוס. המנוע יהיה מוגן נגד טפטוף, מאוורר היטב,  22יבחר לטמפ' סביבה של 

 1200הרץ. מהירות הסיבוב לא תעלה על  20וולט  300פאזי -מתאים לאספקת זרם תלת
 , אלא אם יידרש אחרת.Fודרגת בידוד  IP 23סבל"ד. רמת אטימות המנוע תהיה לפי 

בשסתום למשחת   המנוע יהיה מצויד עם מגן יתרת זרם פנימי. מיסבי המנוע יהיו מצוידים .0.2.2
 לה.שעות פעו  20,000פוס המשומן לכל אורך חיים של יסיכה או יהיו מט

 ויסופק עם תעודת בדיקה. 2202לפי ת"י  FFF1המנוע יהיה בעל נצילות  .0.2.4

"אושפיז"   פעולת המנוע תהיה שקטה לחלוטין וללא רעשים מגנטיים. המנוע יהיה  תוצרת .0.2.3
" בלבד, נושאי ABB"לרוי סומר" או "ג'נרל אלקטריק" )מקורי(, או "או  "סימנס"  או 

 תעודת מת"י.

 )"ואקון"( , תוצרת "סולקון"0-100%וסת מהירות אלקטרוני עם המפוח יסופק תמיד ו  .0.2.2
או על פי אישור בלבד, "א.ב.ב."  חיצוניים או ש"ע תוצרת RFIעם מסנני  NXSמסדרת 

 של המפוח.  המזמין בלבד, אשר ישמש גם להתנעה רכה

 כמפורט לעיל.במידה ויידרש להתקין וסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, הוא יהיה  .0.2.0

 )התנעה רכה(. יסות התפוקה ולהפעלת המנוע באופן הדרגתי בכל התנעהוישמש לוהווסת  .0.2.0

 מחיר הווסת במקרה זה כלול במחיר המפוח. .0.2.0

יש להקפיד בין  כאשר יידרשו ווסתי מהירות אלקטרוניים עבור מנועי המפוחים למיניהם, .0.2.2
 היתר על הנקודות כדלקמן:

 ל.הספק הווסת יתאים להספק הנומינלי של המנוע המופע .0.2.2.1

על פי נוסח החישוב  יש לכוון את הגנת יתרת הזרם הפנימית וזמן התגובה בווסת עצמו, .0.2.2.2
של היצרן, בהתאם ליחס אשר בין הזרם הנומינלי של המנוע והזרם המרבי אשר 

 הווסת מסוגל להעביר.

המופעל )כגון מתח  יש לווסת את כל יתר הפרמטרים הנדרשים על מנת להגן על המנוע .0.2.2.4
 על פני המנוע(.

 הווסת לא יגרום לרעש מגנטי במנוע, שריקה או הפרעה אקוסטית מכל סוג. .0.2.2.3

מגנטיות ברשתות החשמל ו/או -הווסת לא יגרום לרעשים והפרעות אלקטרו .0.2.2.2
ואמצעים אחרים, על קו הזנת החשמל אליו,  RFIהתקשורת. הווסת יהיה עם מסנני 
 למניעה מוחלטת של ההפרעות.

 ניתוח בבתי חולים. המסננים יהיו לרמה מתאימה לחדרי .0.2.2.0

עשות תחת הנחיות היצרן או נציגו המוסמך וכחלק בלתי יכל נושא הכוונים חייב לה .0.2.2.0
 נפרד מעבודת הקבלן ובאחריותו הכללית.
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סות והכוונים )כשלב שני לאחר וויסות המנועים עצמם ותפוקתם( יערך וילאחר גמר הו .0.2.10
גרת ספר המתקן והוראות התגובה, במס רישום מפורט של נקודות הכוון השונות וזמני

 ההפעלה/אחזקה.

כל האמור לעיל יבוצע כחלק מעבודת האספקה וההתקנה של הווסת, וללא תוספת למחיר  .0.2.11
 אשר נדרש במכרז או בהצעת הקבלן.

 -כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני, בלוח החשמל של המפוח יותקן גם מתנע רגיל  .0.2.12
 "כוכב משולש", עם חיגור מכני בין השניים.

 

 חיבור המפוח לתעלות .3.2

 .כל מפוח יחובר לתעלות באמצעות מחבר גמיש .0.0.1

החיבור לאוגן או פתח היניקה יהיה תמיד עם מעבר מחתך מלבני לעגול )כאשר התעלות  .0.0.2
 מלבניות/ מרובעות( ובשום אופן אין לבצע צווארון עגול מקצה תעלה מלבנית.

תעלה המלבנית בקוטר כאשר החיבור למפוח מתבצע מדופן התעלה, יותקן קונוס על ה .0.0.4
 ס"מ מקוטר צווארון היניקה. 10הגדול ב 

 

 מפוחים צנטרפוגלים עשויים פי.וי.סי. .3.3

לעיל עבור מפוחי  אורימפוחים צנטריפוגליים הבנויים מפי.וי.סי. יהיו באופן כללי בהתאם לת
 , אך עם שינויים כדלקמן:/פלב"םפלדה

במזג אויר חיצוני  באדי חומצות, בית המפוח יהיה מלוחות פי.וי.סי. קשיחים, עמידים .0.0.1
 סגולית.-ובקרינה אולטרה

 פי.וי.סי. המאיץ יהיה מפוליפרופילן, והטבור עשוי לב פלדה עם צפוי עבה של .0.0.2

 .410חלד -הציר יהיה מפלדת אל .0.0.4

דה והמפוחים יידרשו עם ווסתי מהירות ירק במ המאיץ יהיה בהנעת רצועה למנוע המפוח. .0.0.3
 ה ההנעה ישירה בין המנוע למאיץ.מסוג משנה תדר אלקטרוני, תהי

האומים דסקיות  נים באבץ חם לאחר ייצורם. כל הברגיםווכל חלקי המתכת יהיו מגול .0.0.2
 נים ומוגנים לחלוטין בפני חלודה.ווחלד או מגול-וכו' יהיו מפלדת אל

 זוק לאוגן נגדי.ימלבני, וחורי ח עגול או בורי הסניקה של המפוח יהיה עם אוגןיח .0.0.0

ע יפואחרת וכמ (, אלא אם צוין במפורשUP BLASTתמיד כלפי מעלה )הסניקה תהיה  .0.0.0
 בתוכניות.

פתח היניקה של המפוח יחובר דרך מעבר עשוי פי.וי.סי. בין קוטר פתח היניקה לקוטר  .0.0.0
נור היניקה. החבור למפוח יהיה בעזרת גמיש עשוי גומי נאופרן וטבעות הידוק מפלב"ם, יצ

 רינה אולטרה סגולית.עמיד בפני חומצות, בתנאי חוץ, וק

מלבנית עשויה פי.וי.סי. עם  עגולה )עבור פתח סניקה עגול( או הפליטה תהיה דרך תעלה .0.0.2
 מעבר מאוגן מחובר לאוגן הסניקה של המפוח.

כמתואר לעיל, אלא  המפוחים יהיו תמיד בהנעת רצועה ועפ"י הנדרש עבור מפוחי פלדה .0.0.10
 אם יידרש אחרת, במפורש.

 

 חיבור לתעלות פליטה .3.1

הפליטה של  כל מפוח פליטה על הגג יסתיים בקטע תעלת פליטה אנכית מחוברת לפתח .0.0.1
 ן צבוע בלבן במפעל.ווהמפוח ועולה ישירות כלפי מעלה. התעלה תהיה מפח מגול

 1דות פתח הפליטה, עם אוגן נגדי לחבור אל אוגן הפליטה, באורך של יהתעלה תהיה במ .0.0.2
 (.מידת אורך פתח הסניקה 1.2מטר לפחות )או 

ס"מ, ובתוך  1X1מ"מ וחורים  1התעלה תסתיים בקצה העליון ברשת מגולבנת עם חוט  .0.0.4
 נת אשר תקבע בעזרת אוגן נגדי לתעלה.וומסגרת מגול
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 מ"מ אשר יחוברו  20X20X2נים וושני זויתנים מגול -עבור מפוחי הפי.וי.סי.  .0.0.3
ליטה. הזויתנים לבסיס הפלדה והמפוח, ושני חיזוקי תעלה יהוו את חיזוק קטע תעלת הפ

 ס"מ מקצה קטע תעלת הפליטה. 12הראשיים יהיו באורך הנדרש, ועד 

 קר".-נים, וחיבורי ריתוך יתוקנו ב"גלבןווכל הזויתנים יהיו מגול .0.0.2

 FPMתעלות הפליטה תהיינה עם קונוס בחלקן העליון, ע"מ להגיע למהירות פליטה של  .0.0.0
 מ/שניה(.  10) 2000

 

 התקנה .3.2

נים, ווע יותקנו על מסגרת רחבה וכבדה עשויה פרופילי פלדה מגולמפוח צנטריפוגלי והמנו
תוצרת "מייסון" דגם  1"ויסופקו עם משככי רעידות מאושרים מטיפוס קפיצים לשקיעה של 

CIWאו עשויים נאופרן "סופר ,-W-ן ביניהן(.וופד" של "מייסון" בשתי שכבות )עם פח מגול 
 

 חיווט חשמלי .3.15

ובר להזנת חשמל באמצעות מנתק בטחון משורין אטום רור, יחוכל מפוח המשמש לאו .0.10.1
 פאזי כנדרש.-, עמיד בקרינת שמש, חד או תלתIP 02למים ברמת אטימות של 

פי.וי.סי.  ין ומצופהיהחיווט החשמלי עד למנתק וממנו יהיה בתוך צינור שרשורי משור .0.10.2
מחברי  שנים לפחות, עם מחברים מקוריים, וסגירת קצוות עם 10-עמיד בקרינת שמש ל

 אנטיגרון באופן שימנע חדירת מים.

כאשר מותקן ווסת מהירות אלקטרוני למנוע המפוח, החווט יהיה עם כבל מסוכך ברמה  .0.10.4
שתענה על דרישות יצרן ווסת המהירות, מתכנן החשמל, וכמפורט בפרק "לוחות חשמל 

 וחווט חשמלי".
 

 פיקוד ובקרה .3.11

יתן התראה בכל מקרה של יאשר  P-33 הפרשי לכל מפוח יסופק יותקן ויחובר מפסק לחץ
חוסר לחץ בתעלת הסניקה כאשר המפוח נמצא במצב פעולה )ההתראה תועבר ללוח 

המפסק והחווט  צינוריות המדידה תושחלנה בצינורות מריכף קשיח, לכל האורך. המפוח(.
 )כולל מנתק בטחון למפסק( כלולים במחיר המפוח והתקנתו.

 

 ויסות פעולה והרצה .3.15

או עפ"י  עבודה יבוצע ויסות של המפוח עפ"י הספיקה הנדרשת בתכניותבמסגרת ה .0.12.1
 התנאים המציאותיים בשטח.

 .ווסת מהירות אלקטרוני, הויסות יעשה באמצעות הווסת כאשר מותקן .0.12.2
 

 תכולת עבודה ואופני מדידה .3.17

 )לרבות הבסיס הרחב והתמיכות לתעלת הסניקה( מחיר המפוח כולל את כל האמור לעיל .0.14.1
 על הגג או אל מקום ההתקנה וכל יתר הנדרש. דרש לרבות אמצעי הרמהוכל יתר הנ

 תעלות פליטה אנכיות ומדפי ויסות ישולמו בנפרד לפי כתב הכמויות. .0.14.2

 ווסתי מהירות כלולים במחיר המפוח, וכן הכבל המסוכך. .0.14.4
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 מערכות תעלות פליטה ממנדפים כימיים וארונות אחסון כימיקלים .1
 

 כללי  .1.1

מערכות מושלמות של תעלות  -תקין בכל האזורים המאווררים או ממנדפים הקבלן יספק וי .0.1.1
על הקבלן  פליטה, כפי שהן מתוארות באופן סכמטי בלבד ובתכניות וכפי שפורטו להלן.

תעלותיו בהתאם. בכל מקרה  ולהכין את בנייןלוודא אפשרויות המעבר המעשיות בתוך ה
מן בתכניות חייב הקבלן להכין תכנית המסו שהתנאים המעשיים מחייבים שנוי ניכר מן

הפח )פלב"מ( יהיה מתוצרת  ו/או המפקח לפני ביצוע.ן לשינוי ולקבל את אישור המתכנ
מעולה, נקי ושלם, ללא סימני תקיפה קורוזיבית מכל סוג שהוא, כמשווק ע"י "פקר פלדה" 

 או "סקופ", התעלות תהיינה בעובי הנדרש בתוכניות ובפרטים המצורפים.

כת התעלות כוללת: תעלות אוורור, מנדפים, פתחי גישה, חיבורים, חיזוקים, מתלים, מער .0.1.2
שעתיים במעבר דרך אזורי אש, חומרי אטימה  וכל באש למשך  ף ועמידירצציפוי מגן חיצוני 

 יתר הנדרש לפעולה מושלמת.

ם על במקום חדירת התעלות דרך הגג יתקין הקבלן פעמון הגנה מפח מגולוון בפני חדירת גש .0.1.4
 פי פרט. האטימה תעשה באמצעות חומרי איטום עמידים בתנאי חוץ.

 תעלות חיצוניות גלויות, ייצורו, ייאטמו, יבודדו ויותקנו על גבי תושבות ותמיכות. .0.1.3

לפני ייצור התעלות, על הקבלן לוודא אפשרויות המעבר  המעשיות בתוך הבניין, ולהכין את  .0.1.2
המעשיים מחייבים שינוי ניכר מן המסומן תעלותיו בהתאם. בכל מקרה בו  התנאים 

בתוכניות העבודה/ תכניות לביצוע, חייב הקבלן להכין תכנית עם פירוט השינוי הנדרש כולל 
 פרטים והחתכים הנדרשים, ולקבל את אישור המפקח לפני ביצוע השינוי.

ן ביצוע תעלות שלא על פי הנוהל האמור לעיל, הוא באחריות הבלעדית של הקבלן, הקבל .0.1.0
 יישא במלוא העלויות על שינויים או החלפת תעלות שאינן מתאימות.

 

 מבנה תעלות פלב"ם .1.5

ייצורו ויותקנו לפי המלצות  מ"מ לפחות.  1.5בעובי  304מפלב"ם תהיינה עשויות התעלות  .0.2.1
, לרבות עובי דופן של הפחים, צורת חיזוק SMACNA -ו ASHRAE GUIDEוהנחיות העדכניות 

ות. בנוסף יחולו כל דרישות התקן הישראלי, וכל תקן אחר הקיים והקשחה, אופן והתלי
 לגביהם.

תליות ותמיכות לתעלות התעלות תקבענה אל תחתית תקרות הבניין או לקירות או לרצפות  .0.2.2
באופן שיבטיח את הקשיחות הדרושה וזאת באמצעות פרופילים מקצועיים מגולוונים 

ות הברגה אשר יחוברו אל הבטון מתוצרת "יוניסטרט", לרבות חישוקי מתכת, מוט
באמצעות בירגי התרחבות  "פילפס" או מתוצרת שוות ערך. בשום מקרה לא יחשוף הקבלן 

את זיון הבטונים  ע"מ לתלות עליו תעלות. התליה והתמיכות יבוצעו לפי הפרטים 
 ק"ג.  402והתוכניות. תכנון התליה ייקח בחשבון את עומס השווה למשקל התעלות ועוד 

 .הגגות, התעלות תתמכנה ע"ג מסגרות עשויות פרופילי "יוניסטרט"  על .0.2.4
  .נים. בין התעלות והמסגרות או האוכפים יותקנו גומיות מחורצותוומגול

פרטי התמוך עבור תעלות מלבניות  למניעת העברת רעידות, ולהפרדה בין חלקי המתכת.
 יוק בהתאם לנדרש.סטנדרטיים ויעשה בד ועגולות יהיו כמתואר בתכניות ובפרטים

ארון מוארך, אוגן היקפי עשוי פרופיל ובורי התעלות לפתחי המנדפים יהיו באמצעות צויח .0.2.3
 מ"מ לפחות. 1.2( ועובי X "1 1מ"מ )" X 22.3 22.3זויתן במידות 

עפ"י דוגמה זו  הקבלן יכין דוגמה של תעלה וחיבוריה, ולאחר שתאושר תבוצע העבודה .0.2.2
 בלבד.

תקבלנה לכל אורכן  , העוברות דרך מחיצות אש ובאזורי אש שוניםםתעלות היניקה ממנדפי .0.2.0
 . מכל הצדדיםולדפנות התעלה שעתיים, באש למשך  ף ועמידיצפוי מגן חיצוני רצ

חיבורי התעלות והמתלים יהיו  תעלות גלויות תהיינה נקיות מכל סימון ולכלוך אחר. .0.2.0
ך אחיד של מתלים ומופות ומקבילים, אור עשויים בהקפדה תוך שמירה על קוים ישרים

הברגה, צבעי גמר ויסוד של הזויתנים, חיתוך של פסי החיבור וכיפופים אשר יהיו ישרים 
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מדגם  לחלוטין. לא תותר כל תליה שלא בעזרת מוטות הברגה וזויתנים תחתונים או מתלים
 מאושר.

 .או במדפי אש יש איסור על שימוש במדפי ויסות .0.2.0

 

 פתחי שירות לתעלות .1.7

עשויים מחומר זהה לחומר התעלה, ועובי דופן מינימלי שווה לעובי  -ה בתעלהפתח גיש .0.4.1
התעלה. פתח הגישה יצויד באטם. הפתח יצויד בידיות אחיזה. ברגי חיבור יהיו עשויים 
מפלב"ם, באופן שיאפשר פתיחה נוחה ומהירה. ברגים או מוטות הברגה לא יחדרו בשום 

דו בבידוד כדוגמת התעלה. שילוט יהיה בהתאם אופן את דופן התעלה. פתחי הגישה יבוד
 לנדרש בתקן.

פתחי שירות יותקנו בדופן התעלה )באופן שיאפשר גישה נוחה, לצרכי טיפול ואחזקה(.  .0.4.2
מטר, בכל שינוי כיוון )לפני או  4הפתחים יותקנו לאורך ציר התעלה במרחקים שלא יעלו על 

 אחרי קשת( ובכל קומה.

מחומר זהה לחומר ממנו עשויה התעלה ועובי דופן של פתח פתחי השירות יהיו עשויים  .0.4.4
 השירות יהיה זהה לפחות לעובי דופן של התעלה.

 כל פתח ישולט בעברית, אנגלית וערבית בנוסח "פתח גישה לתעלה אסור לחסום". .0.4.3

 כל פתחי הגישה יבודדו, יספקו עם אישור לעמידה בתקנים הנדרשים יסומנו וישולטו. .0.4.2

 
 ותאופני מדידה לתעל .1.1

 

 תעלות ומובלים בחתך מלבני .0.3.1
תעלות האוויר ימדדו לפי סוג התעלה , סוג החומר ועוביו, סוג החיבורים ומפורט בכתב 

 הכמויות. תעלות אוויר ימדדו לפי שטח, במ"ר של חתך התעלה, וכדלקמן:

התעלה תימדד לאורך הציר )לרבות מחברים גמישים וכן כל האביזרים שאינם נמדדים  .0.3.1.1
 בנפרד(.

 התעלה יימדד לפי מידות התעלה, בניצב לציר.  היקף .0.3.1.2

 ההיקף יימדד לפי מידת ההיקף הגדולה. -קטע תעלת אוויר בחתך משתנה .0.3.1.4

 שטח התעלה ייקבע כמכפלת אורך התעלה בהיקפה. לכל קטע תעלה. .0.3.1.3

 המדידה תהיה נטו ללא תוספות עבור פחת, שוליים, חיפויים, פסולת וכד'. .0.3.1.2

 סף לשטח התעלה.שטחה יתוו –מחיצה תומכת בתעלה  .0.3.1.0

מעלות או יותר, גם אם אינה מצוידת בכפות  32כל קשת או כיפוף בתעלות בזוית של  .0.3.1.0
הטיה )מכווני זרימה(, ייחשב כמטר אחד נוסף לאורך התעלה. הקשת תימדד )לאורך 

 הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון זרימת האוויר. 

מעלות או יותר, גם אם אינה מצוידת  33 עד 12כל קשת או כיפוף בתעלות בזוית של  .0.3.1.0
בכפות הטיה )מכוונות(, ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה. הקשת תימדד )לאורך 

 הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון זרימת האוויר.

 עבור "נעל" ייחשב כחצי מטר נוסף לאורך התעלה. .0.3.1.2

נוסף לאורך התעלה. הקשת עבור חיבור "מכנסיים" כל "רגל" ייחשב כחצי מטר  .0.3.1.10
 תימדד )לאורך הציר( בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכיוון זרימת האוויר.
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 בדיקות ואישורים .1.0

 
בסיום העבודה יספק הקבלן כתב אחריות לטיב החומרים ולביצוע העבודה ע"י מפקח מטעם 

 המשווק בנוסח כדלקמן:
 

 לכבוד
 טיחות.רשויות הכיבוי/ מכון התקנים/ יועץ ב

 
 א.ג.נ.,

הרינו מאשרים ביצוע הגנת אש על תעלות אוורור פליטה ממנדפים כימיים, בפרויקט מעבדות 
קומת קרקע, מכללת הדסה  ירושלים. העבודה בוצעה בהתאם לנדרש בתקן ישראל 

על כל חלקיו. כל החומרים אשר נעשה בהם שימוש אושרו ע"י מכון התקנים  1001
 ____(,ומתאימים לתקן. הישראלי )תעודה מספר __

 על ידי )שם(________________. ת.ז.____________. העבודה בוצעה: 
 על ידי )שם(________________. ת.ז.____________. העבודה נבדקה:

ולהוראות יישום כפי שנקבעו ואושרו ע"י מכון התקנים  241ונמצאה מתאימה לדרישות תקן 
ולהוראות יישום ואושרו ע"י מכון  10001ובתקן  241הישראלי, כעומדים בתקן 

 התקנים.
באתר נבדקו מדגמית עובי הציפוי כפי שנקבעו בתעודה מספר _____ ונמצאו מתאמים. נבדק 
תוקף החומר שיושם באתר ונמצא מתאים לנתוני היצרן. נבדקה התאמת החומר 

 לחשבונית הרכש מהיצרן.
 

 הסמכה_______. שם הקבלן _______, מספר הסמכה________, תאריך
 חתימת מהנדס ביצוע של הקבלן _____, 

 אישור המפקח________.

 

 הצהרת ספק/קבלן  .2
 

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והתקנים הנזכרים במפרט זה,  .1
קראם והבינם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 

 בכפיפות לדרישות המפרט

מצהיר שהינו מנוסה בביצוע עבודות בכלל ויצור מנדפים ריהוט ייעודי ומעבדתי הקבלן  .2
 שנים לפחות בביצוע מנדפים. 10בכלל ויצור מנדפים בפרט וכי צבר ניסיון של 

רכז קבוצת הרכבה בעל ניסיון בביצוע  \הקבלן מצהיר כי יעסיק באתר מנהל עבודה  .4
שנים לפחות בביצוע הרכבות ריהוט  10עבודות הרכבת ריהוט כולל ניסיון מוכח של 

 תאום חיבור מערכות קוויות וחשמל לפריטי ריהוט ותאום עם קבלנים אחרים.

הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע  .3
 התחייבותו על פי הסכם זה.

 הקבל מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לכל דרישות הבטיחות .   .2
 
 אריך:____________    חתימת  הקבלן: ________________ת
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 דרישות בטיחותיות למנדף כימי –נספח בטיחות  .15
 

 דרישה פריט מרכיב

  מיקום המנדף
מרחק מינימאלי מחפצים או משבי רוח כמפורט בתקן 

 1042ישראלי 

 מבנה המנדף

 מידות משטח העבודה
 ס"מ(.  120ס"מ רוחב פנימי )מומלץ  100 -לא פחות מ

 ס"מ 20 -מומלץ עומק פנימי של לא יותר מ

 גובה משטח העבודה
ס"מ מהרצפה לעבודה בעמידה.  במידת הצורך, יש  20

להתאים גובה משטח העבודה במנדף המיועד לעבודת נכה או 
 לעבודה בישיבה

משטחים -חומרים
 חיצוניים

 חומרים חלקים, רחיצים ובלתי דליקים

משטחים  –חומרים 
 פנימיים

משטחים פנימיים חלקים, רחיצים, עמידים לחומרים 
בשימוש )יש לקבל מהספק אישור לעמידות משטחי המנדף 

 לחומרים ספציפיים

 חלון המנדף

 גובה החלון
ס"מ.  במידה  100 -מומלץ גובה מפתח חלון לא יותר מ

שדרוש חלון גבוה יותר יש לחלקו לשני פנלים אופקיים 
 לושה פנלים אנכיים )פתיחה אופקית()פתיחה אנכית( או ש

 מ"מ לפחות. 0זכוכית רבודה, עובי  חומר החלון
 עמידים לחומרים בשימוש במנדף. כבלי הרמת החלון
 נגישים לבדיקה ויזואלית תקופתית. מנגנון האמת החלון
מניעת סגירה מוחלטת 

 של החלון
ב ס"מ )לפי רוח 10-20יותקנו מעצרים להבטיח מפתח חלון 

 החלון(.

 מידות מפתח המנדף
ס"מ, יש לקבל אישור מיוחד למנדף  100רוחב פנימי לפחות 

 ס"מ. 100 -ס"מ או רחב מ 100 -צר יותר מ

 גב הכפול
חריצי השאיבה בגב 

 הכפול

 ס"מ בפתיחה מרבית עם ווסת. 12לפחות  –חריץ תחתון 
 ס"מ עם ווסת. 0לפחות  –חריץ עליון 

נוספים במרכז הגב עם אפשרות  מומלץ להתקין פתחי שאיבה
 לכוונם

ס"מ(  2 -)פתחים של כ –הגנת החריץ התחתון ע"י רשת גסה 
 שתמנע שאיבה של חפצים.

 אפשרות פירוק הגב הכפול לצורך ניקוי מאחוריו. פירוק הגב הכפול

 משטח העבודה

שפה קדמית של משטח 
 העבודה

 ה ס"מ לפחות מעל משטח העבוד 1הגבהה בקדמת המנדף של 

 חיבורים אטומים למעבר גזים או נוזלים חיבורים לדפנות

 סימון שטח העבודה
סימון עם פס צהוב להגדרת שטח העבודה )סרט מודבק, צבע 

 או פס אינטגרלי לחומר המשטח(.

 מערכת התראה

 נקודת הפעלת ההתראה
יש להתקין מערכת התראה המודיעה למשתמש, בצורה 

 -שאיבה במפתח החלון מתחת לברורה, על ירידה במהירות ה
 דקה(.\רגל 100שניה )\מטר 0.2

 סוג המערכת

מומלץ מערכת מכאנית. מערכת חשמלית מקובלת במידה 
שעומדת בדרישות הנ"ל ונותנת התראה של מנורה אדומה 

שניות משינוי מהירות  4)מומלץ גם התראה קולית( תוך 
 במפתח החלון.
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 נספח בטיחות המשך....
 דרישה ריטפ מרכיב

 אספקות

 מפסקים וברזים
מפסקי כל האספקות יהיו מחוץ למנדף, בפנל הקדמי.  

 המפסקים לא יבלטו מקדמת המנדף.

 חשמל

 מפסקי החשמל יהיו מוגנים ממגע נוזלים.
אספקת חשמל לשקעים ולתאורת המנדף תעשה במעגל ייעודי 

 מהזנת הכוח למפוח המנדף.  למגל יהיה מפסק ובנפרדומסומן 
 חירום משולט במקום נגיש למשתמשים של המנדף

 סימון האספקות
סימון הידיות והברזים של האספקות בשילוט מילולי ברור.  

 צבעי הברזים והשלטים יהיו בהתאם לתקן

 הפעלת המפוח
מפסק בחדר שבו נמצא 

 המנדף

מטר מהכניסה לחדר.  שילוט ברור כולל מספר  1.0 -לא יותר מ
 ח.המנדף ומספר המפו
 מטר מהרצפה, עם מנורת ביקורת. 1.2-1.3המפסק יהיה בגובה 

 ס"מ מהמנוע. 20 -מפסק מנוע לא יותר מ מפסק בקרבת המנוע

תעלת פליטה 
 וארובה

 מבנה

ס"מ, לרבות במקום החיבור  40 -קוטר התעלה לא יפחת מ
למנדף.  מסלול התעלות יהיה ישר ככל שניתן.  אביזר לבקרת 

פתוח" –יקה יהיה מסוג "רגיל הזרימה במערכת הינ

(normally open-fail safe) 

 חומר

התעלות יורכבו מחומר בלתי דליק.  יחובר קטע גמיש למנוע 
מעבר ויברציות.  הקטעים מחוץ למבנה יהיו עמידים לקרינת  

UV   .ויעמדו במהירויות הרוחות 

 מיקום הארובה

בנה(, מטר מפתחים בגג )כגון דלתות כניסה למ 10לפחות 
מטר  20במעלה כיוון אופייני של הרוח.  הארובה תהייה לפחות 
מכניסת אוויר מאולץ לכל מבנה.  יש לסמן על הארובה, 

 בשילוט קבוע, את מספר המנוע ומספר המנדף.

 תאורה

 גישה לתחזוקה
מחוץ לחלל המנדף ואטום כלפיו, או מוגן התפוצצות.  אפשרות 

 ניסה לחלל המנדף.גישה )לצורך החלפת מנורה( ללא כ
 מפסק תאורת המנדף )משולט( בקדמת המנדף. הפעלת התאורה

 סוג מנורות
לוקס או יותר  1000מומלץ פלואורוסנט כפול )בעל הספק של 

 במרכז משטח המנדף(

אוורור כללי 
 במעבדה

מהירות אוויר במפתח 
 מופעלשאינו מנדף 

 שניה \מטר 0.2 -פחות מ

 אספקת אוויר מפצה
פחות מכמות סה"כ שאיבת האוויר מהחדר.  המפזר  10% -כ

מטר ממפתח החלון.  מומלץ אספקה דרך  1 -ימוקם יותר מ
 פלנום מחורר.

 ביצועים

מהירות זרימת אויר 
 במפתח החלון

שניה.  בדיקה לפי \מטר 0.04מהירות השאיבה במפתח של: 
 1042תקן ישראלי 

מהירות זרימת אוויר 
 במורד החלון

פעמים מהירות ממוצעת  4 -מה לא תחרוג ממהירות זרי
 במפתח מלא כאשר החלון מורד.

אחידות זרימת אויר 
 במפתח החלון

אחידות )סטייה מהומוגניות(  בזרימת האוויר בחלון פתוח: 
 1042לפי תקן ישראלי  –.  בדיקת עשן  12% ± -ללא חריגה מ

מהירות פליטת האוויר 
 מהארובה

ת גבוהה יותר אשר תמנע כניסה שניה או כל מהירו\מטר 10
 חוזר של האוויר הנפלט אל תוך מבנה, בהתאם למהירות הרוח

מהירות זרימת האוויר 
 בתעלות

 שניה.\מטר 0.2 – 2.0
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 נספח בטיחות המשך....
 

 דרישה פריט מרכיב

 מפלס רעש רעש
ס"מ 10רמת הרעש בקדמת מפתח המנדף )בחלון פתוח, 

 20dbצפה( לא תעבור ס"מ מהר120מהמפתח, בגובה 

 לוקס במרכז משטח המנדף. 1000לפחות  רמת ההארה במשטח תאורה

 הארקה הארקה
הארקת משטחי נירוסטה )או חומר מוליך אחר( כדי למנוע 

 סיכונים מחשמל סטטי.

 
 

 נספח ביטחון .15.1

 

 התחייבות:

  כלמכללת הדסה הנני מתחייב להישמע להוראות מאבטח של מחלקת הביטחון של 
 ו/או מבצע עבודה עבורה.מכללהעוד אני נמצא בשטח ה

 .הנני מתחייב לא להעסיק פועלים מהשטחים 

 .הנני מתחייב לא להלין פועלים בשטח האתר 

 :הגבלות 

 רי כניסה לקמפוס אלא על פי המפורט מטה ובאישור מחלקת לא יונפקו אישו
 הביטחון ובתנאי שיחנו תוך אתר הבניה:

 .עד ארבעה אישורי כניסה לניהול הפרויקט 

 .עד ארבעה אישורי כניסה לקבלן הראשי 

 .יונפק אישור כניסה אחד בלבד לכל קבלן משנה 

 .תקופת האישורים תהיה לעד חודש ימים ויחודשו על פי הצורך 

 .קבלת אישורי הכניסה מותנית בחתימת הקבלן על נספח זה 

 המכילים ציוד יורשו להיכנס לצורך פריקה ו/או העמסת הציוד בלבד. רכבי עבודה 

 
 :חתימת הקבלן

 

 תאריך:
 

  

 פרטי הקבלן:
 

 שם משפחה + פרטי ת.ז. שם חברה

טלפונים:  סלולרי פקס
 
חב
 רה

 תקופת העסקה כתובת החברה
 מתאריך עד תאריך 
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 תכניות .11
 

העבודה מתוארת בתוכניות באופן דיאגרמטי ו/או עקרוני בלבד והיא עלולה להשתנות  .11.1
 מים בבניין ובהתאם לציוד המוצע.בפרטים בהתאם לתנאים הקיי

מיקום הציוד הראשי במבנה או על הגגות, התעלות, תוואי האינסטלציה לסניטציה או גזים  .11.2
או החשמלית וכד', ישתנו במיקומם ובמצבם, על מנת שיתאימו למבנה כפי שיידרש ו/או 

יות ומבלי לתנאים הקיימים למעשה. כל השינויים והסטיות מן התכנון המקורי יעשו במקצוע
להוריד בשום צורה ואופן מטיב התכנון המקורי, ועל פי הנחיות המפקח. כל שינוי או וסטייה  

 מן התכנון המקורי, למעט שינויים זעירים, יוגשו לאישור המפקח לפני ביצוע.

כל השינויים והסטיות ו/או שינוי בכמויות של ציוד ריהוט ראשי או משני, תעלות צנרת וכו'  .11.4
לא תשולם לקבלן שום תוספת או פיצוי בגין שינויי ילה לתוספות כספיות מכל סוג. לא יהיו ע

ועל  תוספת אביזרים וכו', אלא במסגרת מחירי היחידה לביצוע אי, עקיפת מכשולים,ותו
 .בסיס כתב הכמויות ומחירי היחידות

 תכניות, שומר לעצמו את הזכות להחליף חלק מן התכניות באחרות, להוסיף מזמיןה  .11.3
אך ורק בכתב  נתנויופרטים , ומתן הוראות ביצוע באתר. הוראות ושינויים י תרשימים

 והסתמכות על אמירה בע"פ איננה מחייבת את המתכנן או המזמין.

 במפורש לביצוע.ו מאושרות בכתב , חתומותהקבלן יבצע כל עבודה רק על בסיס תכניות .11.2
 

 הצהרת קבלן  .15
הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים כל המפרטים והתקנים הנזכרים במפרט זה,  .1

קראם והבינם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו 
 רישות המפרט.   בכפיפות לד

 הצהרה זו מהווה נספח למכרז והינה חלק בלתי נפרד ממנו. .2

הקבלן מצהיר שהינו מנוסה בביצוע עבודות בכלל ויצור מנדפים ריהוט ייעודי ומעבדתי  .4
 שנים לפחות בביצוע מנדפים. 10בכלל ויצור מנדפים בפרט וכי צבר ניסיון של 

ז קבוצת הרכבה בעל ניסיון בביצוע רכ \הקבלן מצהיר כי יעסיק באתר מנהל עבודה  .3
שנים לפחות בביצוע הרכבות ריהוט  10עבודות הרכבת ריהוט כולל ניסיון מוכח של 

 תאום חיבור מערכות קוויות וחשמל לפריטי ריהוט ותאום עם קבלנים אחרים.

הקבלן מצהיר כי הוא בעל יכולת כלכלית ופיננסית איתנה ומוכחת המספיקה לביצוע  .2
 ל פי הסכם זה.התחייבותו ע

 להלן(.   2הבטיחות )ראה סעיף הקבל מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לכל דרישות  .0
 

 ____________________________ תאריך:
 

 ______________________ חתימת  הקבלן:
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 הסכם –מסמך ד' 

 
 5510ת שנ   לחודש    אשר נערך ונחתם ביום 

 
 

 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר בין
 , ירושלים40רח' הנביאים מ

        "(מכללהה" :)להלן
 מצד אחד         

 
 

 _______________________________ לבין
  ______ת.ז./ח.פ. __________________

 לצרכי הסכם זה הינה ואשר כתובת
________________________________ 

 ידי ____________ ת.ז. ___________-על

 וומטעמ ושמלחתום ב /תהמוסמך
        "(הקבלן" :)להלן

 מצד שני          
 

ריהוט מעבדות ומנדפים התקנת  תייצור, אספקשירותי מעוניינת בקבלת  מכללהוה :הואיל
 "(;הפרויקט)להלן: " בירושלים במעבדות המכללה

"( והקבלן המכרז)להלן: " 12/01מס' ולצורך ביצוע הפרויקט פרסמה המכללה מכרז  :והואיל
 ש את הצעתו במכרז;הגי

לביצוע כי הוא בעל הידע, הניסיון, המומחיות והכישורים הדרושים  והקבלן מצהיר :והואיל
 ;הפרויקט

בתמורה ובכפוף  המפורטים בהסכם זה את השירותים למכללה להעניקמעוניין  והקבלן :והואיל
 לכל תנאי הסכם זה ולכל הוראותיו;

החליטה ________ מיום _______ שיבתה מס' בי מכללהועדת המכרזים של ה-ו :והואיל
השירותים, בכפוף לקיום כל תנאי הסכם לצורך מתן  הקבלןלאשר את ההתקשרות עם 

 זה והוראותיו;

 וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את יחסיהם המשפטיים כמפורט בתנאי הסכם זה. :והואיל

 ידי הצדדים כדלקמן:-לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר על

 כללי .1

 נפרד הימנו ובחזקת תנאיו.-מבוא והנספחים להסכם זה הינם חלק בלתיה .1.1

בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפרושים שלצדם, אלא אם כן משתמעת בברור  .1.2
 כוונה אחרת.

 נפרד מהסכם זה:-מסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתיה .1.4
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מסמכי המכרז שהם מלאים במקומות המיועדים לכך  –הצעת הקבלן  .1.4.1

 ;נספח א' –"( מסמכי המכרזידי הקבלן )להלן: "-על וחתומים

 ;נספח ב' –טופס אישור עריכת ביטוחים  .1.4.2

 ;נספח ג' – נספח בטיחות בעבודה .1.4.4

 ;נספח ד' –נוסח ערבות הביצוע והבדק  .1.4.3

 –"( הצעת המחיר" או "כתב הכמויותמפרט טכני וכתב כמויות )להלן: " .1.4.2
 .נספח ה'

 זה והתנאים הכלליים של המכרז,כל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות הסכם 
 ".ההסכםמסמכי יכונו להלן " לרבות ההבהרות שניתנו בקשר עימם,

 הגדרות .5

 בהסכם זה יפורשו המונחים הבאים כדלהלן:

נציג המכללה, המוסמך לפקח על הפרויקט נשוא הסכם זה ו/או לנהל  –" המפקח" .2.1
 ידו.-מך ו/או יוסמך עלכל מי שהוס לרבות אותו ו/או לתת הנחיות לגבי אופן ביצועו,

פי הסכם זה ונספחיו -על מכלול השירותים לביצוע הפרויקט – "השירותים" .2.2
, ולרבות עבודות או שירותים שאינם מפורטים נספח ה'בוכמפורט, בין היתר, 

 ידי הקבלן;-נפרד מביצוע הפרויקט על-במסמכי ההסכם אולם נדרשים כחלק בלתי

 נספח ה'ות כול רכיב מרכיביהם, המפורטים בהריהוט והמנדפים, לרב –" המוצרים" .2.4
 להסכם זה.

 מטרת ההסכם .7

על הצד הטוב ביותר, לבצע את השירותים, מתחייב  הקבלןו לקבלן,מוסרת בזאת  מכללהה
 לתקציב הפרויקט.ו מכללהל בהתאם להוראות הובמקצועיות ובמיומנות המיטביים, הכ

 הצהרות והתחייבות הקבלן .1

 קמן:מצהיר ומתחייב כדל הקבלן

כי הוא עיין בהסכם על נספחיו, וכי חתם על הסכם זה לאחר שנמסרו לו מלוא  .3.1
 םוהמשתמע מה לשירותיםההבהרות לשביעות רצונו בכל הקשור לתנאי ההסכם, 

 ם;ומביצוע

את השירותים ברמה המקצועית המעולה ביותר, יבצעו כי הוא והעובדים מטעמו  .3.2
ואמצעיהם, וישקיעו מיטב השקידה, ישתמשו במיטב כוחותיהם, כושרם ידיעותיהם 
פי הסכם זה, תוך עמידה בלוחות -להמסירות והנאמנות לביצוע התחייבויותיהם ע

 ;הזמנים

פי הסכם זה, לרבות מתן השירותים -לכי ביכולתו לעמוד במכלול התחייבויותיו ע .3.4

 ;וברמה ואיכות מעולות ם, במועדםבפרויקט במלוא

ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב היצור , לרבות יכי הוא יבצע את השירותים .3.3
המפקח ו/או מי של  הםובהתאם להנחיותי םתחת פיקוח מרכיביהם, התקנה והחלפה,

 מטעמו;

ו/או מי  המפקחידי -כי הוא ימלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על .3.2
 הסכם;ובין שאינן כלולות ב סכםבין שהן כלולות בה ,מטעמו
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במתן  סיוןימתן השירותים פועלים מיומנים ובעלי נכי הוא יעסיק על חשבונו ב .3.0

 השירותים;

את כל השירותים  יםכוללידי הקבלן -שיינתנו עלכמו כן מובהר בזאת כי השירותים  .3.0
גם אם ו/או עבודה אחרת,  אחר שירותבהסכם זה על כל נספחיו, וכן כל  יםהמפורט
ידי הקבלן -רותים עלבאופן ישיר או עקיף למתן השיים במפורש ואשר קשור ולא פורט
כל הוצאה ו/או עלות תשלום , ובכלל זה יםוברמה ואיכות מעול ם, במועדםבמלוא

על חשבונו תהיה , ו/או היטל ו/או אגרה ו/או תשלומי חובה ו/או תשלום ו/או מס
 ;ובאחריותו הבלעדית של הקבלן

 ;וידי מי מטעמ-ידו ו/או על-על שיתבצעוכי הוא אחראי לאופן וטיב השירותים  .3.0

זה, לא ישחררו את הקבלן  הסכםהנזכרות ב הו/או מי מטעמהמכללה כל סמכויות  .3.2
 ביצוע, לרבות אחריותו לאופן ולטיב הסכםפי ה-מאחריותו ומהתחייבויותיו על

 ;השירותים

בלי לגרוע מאחריותו המקצועית של הקבלן, תהיה המכללה רשאית לדרוש מהקבלן מ .3.10
השירותים מבלי צורך לנמק דרישה זו,  ידו במתן-ועסק עליהחלפת כל עובד אשר 

 זה;כוהקבלן לא יעסיק במתן השירותים כל עובד 

 פרטי הריהוט ו/או המנדפים, לרבות כול רכיב מהם,למען הסר ספק מובהר כי כל   .3.11
מכללה, ולקבלן לא זה, הינם ויהיו בבעלותה המלאה של ה הסכםפי -אשר יותקנו על

 תהיה כל טענה בנוגע לכך;

ריהוט ו/או שאין ברשות הניתנת לייצור והתקנה של  ור בזאת כי ידוע למצהי הקבלן .3.12
זה  סכםוכי אין בה ,זה, משום הרשאה לזכות כלשהי במקרקעין סכםפי ה-על מנדפים

 ;1202–משום עסקה במקרקעין כהגדרתה בחוק במקרקעין, התשכ"ט

 ושעלי י הריהוט והמנדפיםאת סוגובחן באופן יסודי מצהיר בזאת כי בדק  הקבלן .3.14
 סכםולצורכי ה וזה, ומצא את כל אלו מתאימים לצרכי סכםלייצר, ואת הנספחים לה

התאמה ו/או ברירה ו/או פגם לגבי -מוותר מראש, על כל טענת מום ו/או אי, והוא זה

 הריהוט, המנדפים או כול חלק מהם;ייצור וההתקנה של 

הריהוט, קנה של את מלוא הידע והכישורים לייצור והת ומצהיר כי יש ל הקבלן .3.13
 ;זההסכם פי -על ומחויבויותילקיום ו המנדפים ועול חלק מהם,

פי -על וא בקיא בכל מגבלות הדין בנוגע להתחייבויותיומצהיר בזאת כי ה הקבלן .3.12
 ;זה ומתחייב להתעדכן כל העת לגבי כל חידוש ו/או תיקון בדין הקשור אליהםהסכם 

ידי כל הגורמים המוסמכים -לזה אושרה ע הסכםעל  ומצהיר כי חתימת הקבלן .3.10
 .זה הסכםהכלולות ב ושאישורם נדרש להתחייבויותי

 שלבי ביצוע  .0

התקנתם וכל העבודות ריהוט, מנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם, זה הינו לייצור  הסכם
 להלן: הכרוכות בכך, וזאת בהתאם למפורט

 שלב א'  .2.1

בכתב  יםהמפורט ריהוט והמנדפיםה אתבשלב זה ייצר הקבלן ויתקין  .2.1.1
 .בהתאם למפורט בו ובהתאם להנחיות המכללההכמויות, 

. הקבלן יתחיל בביצוע שלב זה לאחר קבלת צו התחלת עבודה מהמכללה .2.1.2
ימי עבודה ממועד  02בתוך  ריהוט והמנדפיםהקבלן ייצר ויתקין את ה
 .  קבלת צו התחלת עבודה
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ות אופן בתום שלב זה, תיערך בחינה של הריהוט והמנדפים שהותקנו, לרב .2.1.4

התאמתם למעבדות המכללה, אופן התאמתם העיצובית לסביבה, אופן 
ביצועם והתקנתם, חוזקם ועמידותם בפני פגעים ואיכות העבודה שבוצעה 

 "(. הליך הבחינהידי הקבלן )להלן: "-על

לקבלן דו"ח המכללה תעביר ימים ובסיומו  13-הליך הבחינה יימשך כ .2.1.3
"(. במסגרת דו"ח התיקונים יקוניםדו"ח התוהתאמות )להלן: "תיקונים 

המכללה עשויה לקבוע תיקונים, תוספות ושינויים בריהוט ו/או במנדפים 
 הקיימים וכן לעדכן את תכולת העבודה ליתרת העבודות נשוא המכרז.

 שלב ב' .2.2

בהתאם לדו"ח לבצע את התיקונים ו/או השינויים הקבלן בשלב ב' מתחייב  .2.2.1
  .וזאת ללא כל תמורה נוספתימים מקבלתו,  10התיקונים בתוך 

יובהר כי המשך העבודות והשירותים ייעשו בהתאם למסמכי ההסכם וכן  .2.2.2

 בהתאם לדו"ח התיקונים. 

 שינויים .2.4

פי הסכם זה, -למכללה שמורה הזכות בכל עת, ועד לתום ההתקשרות על .2.4.1
להגדיל ו/או להקטין את היקף ההזמנות לריהוט, למנדפים ו/או לכול רכיב 

מסך הכמות הכוללת המפורטת בכתב  22%קף של עד מרכיביהם בהי
 "(.השינוייםהכמויות )להלן: "

ידי המכללה בכתב ותכלול את פרטי -הזמנה של השינויים תיעשה על .2.4.2
השינויים )כמות, סוג, מידות, מיקום וכל מידע רלוונטי אחר( )להלן: 

 "(. הזמנת השינויים"

קבלת ממועד  ימים 13 בתוךביצוע הזמנת השינויים הקבלן ישלים את  .2.4.4
 . הזמנת השינויים

יובהר כי הזמנת השינויים יכולה להיעשות באופן מרוכז או לסירוגין  .2.4.3
 בהזמנות שינויים נפרדות. 

ו/או פירוט העבודות והשירותים  הריהוט ו/או המנדפים ו/או רכיביהםיובהר, כי אין בכמות  .2
מסוימת  לרכישת כמות להמכל, כדי להוות התחייבות של הובנספחיו זה בהסכםהמוערכים 

כל הזמנה תעשה בהתאם לצרכי  .של מוצרים ו/או שירותים, וזאת ביחס לכל שלבי העבודה
ריהוט והמנדפים רק עבור ה לקבלןתשלם  מכללהההמכללה ולתקציב העומד לרשותה. 

 .צרו והותקנו בפועל, בהתאם לדרישותיה והנחיותיהושי

 התמורה .3

 צון המכללה, תשולם לקבלן תמורה כדלקמן:תמורת ביצוע השירותים לשביעות ר

בהתאם  פי הסכם זה על נספחיו,-התחייבויותיו על מלואומילוי השירותים כנגד ביצוע  .0.1

הריהוט את תמורת לקבלן  מכללהתשלם הולשביעות רצונה,  להזמנת המכללה
והמנדפים בהתאם לאספקתם והתקנתם בפועל, כמכפלת כמות המנדפים והריהוט 

 , בהתאם למחיר הנקוב בהצעת המחיר.שסופקו בפועל

התשלום יועבר עם תום השלב ולאחר ביצוע התיקונים הנדרשים בהתאם לדו"ח  .0.2
 התיקונים.
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למען הסר ספק יובהר כי התחשבנות בגין הזמנת שינויים תתבצע עם תום ביצוע  .0.4

 הזמנת השינויים בפועל.

כל העבודות במועד הזכאות לתשלום ימציא הקבלן למכללה חשבון שבו יפורטו  .0.3
, העבודות כמויותהחלקים, ה בתקופה הרלוונטית, תוך פירוט ידו-שבוצעו על

נפרד מהחשבון אסמכתאות -. לבקשת המפקח ימציא הקבלן כחלק בלתימחיריםוה
 ופירוט נוסף. 

ימים לאחר  20-לא יאוחר מ ,הקבלןי יד-ליבדוק את החשבון שהוגש לו עהמפקח  .0.2
מסויג, -הבלעדי והבלתי דעתו-לפי שיקול ,חלקו יאשר את החשבון כולו או הגשתו,

לאחר אישור  ובתנאי כי השירותים ניתנו וסופקו בפועל לשביעות רצון המכללה.
 . ידי המפקח-שאושר עלחשבונית מס כדין על הסכום  מכללהל הקבלןימסור  ,החשבון

 מכללהתשלם ההמפקח וקבלת חשבונית מס כדין, י יד-ללאחר אישור החשבון ע .0.0
י יד-ליום מיום אישור חשבוניות המס כדין ע 40+  "שוטףבתנאי "ן את התמורה לקבל
 .מכללהה

תמנע את אישור  ,ידי הקבלן-על הגשת חשבון מפורט-למען הסר ספק מובהר כי אי .0.0
להנחת דעת הפירוט הנדרש החשבונות האמורים ותשלומם, ומוסכם כי עד לאספקת 

המועדים המפורטים דלעיל לשם חשבונות, לא יחל מניין הלשם אישור המפקח 
 אישורם ותשלומם.

 לתמורה הנ"ל יתווסף מע"מ כחוק.  .0.0

חשבונית מס כחוק על כל תשלום ותשלום. כמו כן, ימציא  מכללהימציא ל הקבלן .0.2
אישורים תקפים למועדי התשלום בדבר ניהול חשבונות לפי החוק, אישור  מכללהל

 במקור. בדבר היותו עוסק מורשה ואישור לצורך ניכוי מס

ידי -מתחייב, כי מערך החשבונות של הפרויקט ותיקצובו ייערכו במשרדיו ועלהקבלן  .0.10
עובדיו ברמת מיחשוב שתאפשר בדיקה וביקורת עליהם, בכל עת, לשביעות רצון 

 .המכללה

לשם  יספק על חשבונו את הציוד, המתקנים והחומריםהקבלן מובהר ומוסכם, כי  .0.11
 .ההוצאות הכרוכות בביצועםלביצוע השירותים והוא ישא בכל 

פי כל דין והסכם, הכרוכים -כל מס, אגרה, תשלום חובה, היטל או הוצאות אחרות על .0.12
בביצועו של הסכם זה ו/או נדרשים לשם ביצועו, בין אם ידועים במועד חתימת 

, יחולו על הקבלן מכללהההסכם ובין אם לאו, ואשר אינם מוטלים במפורש על ה
 ידו.-וישולמו על

לקבלן בגין את התמורה המגיעה לקבלן  מכללהא ההסכם לידי גמר, תשלם ההוב .0.14
 השירותים שביצע בפועל, ופרט לכך לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף.

י הקבלן תוספת כלשהי בגין יד-לולא תידרש ע תסופיינה ה התמורה שתשולם לקבלן .0.13
 . עבודתו

 שכר בגין ביצוע עבודות בשעות הלילה. מובהר ומוסכם כי לא תושלם לקבלן תוספת .0.12

פי כל דין ותעבירו -תנכה מן התמורה כל תשלום אשר היא חייבת לנכותו על מכללהה .0.10
כן המציא הקבלן מסמך -אם-לכל רשות מוסמכת אשר אליה עליה להעבירו, אלא

 פטור כדין.

 ולפי שיקול דעתה בכל עת מכללהזה, רשאית ה בהסכםעל אף האמור בכל מקום אחר  .0.10
נספחיו, כולו או מקצתו, לשנות את היקף הסכם וב, לערוך שינויים בהיקף ההבלעדי
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מאת  לקבלןידי הודעה בכתב על כך -על ,זה הסכםפי -על קבלןהעבודות של ה

 . מכללהה

 ומצהיר בזאת, כי התמורה מהווה תמורה נאותה עבור ביצוע כל התחייבויותי הקבלן .0.10
דרש לייצר יכל טענה שהיא, לרבות בגין כך שיהיה מנוע מלטעון יזה, וכי הסכם לפי 

מסוגים שונים בכמויות  ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם,ה את ולהתקין
 ים המותקנים.מוצרשונות ובמועדים שונים ולהחזיר את המצב לקדמותו בסביבת ה

 תקופת ההסכם  .1

הא מיום תקופת ההתקשרות לצורך ייצור אספקה והתקנה של הריהוט והמנדפים ת .0.1
החתימה על הסכם זה, ועד שנתיים לאחר תום שלב ב' כהגדרתו לעיל )להלן, 

 "(.תקופת ההסכם"-" ותקופת הבדקבהתאמה: "

לידי סיום  בשלמותו, או חלק מחלקיו, זה הסכםתהא רשאית להביא  מכללהה .0.2
, ולקבלן לא תהיה על יום מראש ובכתב( 13ארבע עשרה )מוקדם, בכל עת, בהודעה של 

 ותביעה ביחס לכך.  טענה

הקבלן מצהיר בחתימתו על הסכם זה כי ידוע לו האמור בסעיף זה וכי הצעתו  .0.4
-הכספית ניתנה על סמך האמור, ולא תהיה לו כל טענה כלפי המכללה במקרה של אי

 הארכה ו/או סיום מוקדם של הסכם זה. 

 ריהוט, המנדפים ורכיביהםהייצור והתקנה של  .2

ירותים במשך כל תקופת ההסכם ובפרקי הזמן שהוקצו הקבלן מתחייב לבצע את הש .2.1
-ידי המפקח, ולהקצות לשם כך את כל המשאבים וכוח-עבור כל עבודה ועבודה על

 האדם שיידרשו. 

שא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בייצור, אספקה, ההתקנה וההחלפה יי הקבלן .2.2
 זה. הסכםפי -דרש על, לרבות ככל שייריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםשל ה

נם כמפורט יויתק ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםהקבלן ייצר את ה .2.4
 .מכללהידי ה-דרשנה, עלידרשנה, ככל שתי, ובכפוף להתאמות שתמפרט הטכניב

-זה יותקנו עלהסכם שיותקנו במסגרת  ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםה .2.3

נטיים, ולאחר וקבלת כל אישורי וואליים הרלפי הוראות הדין וכל התקנים הישר
  .העבודה הנדרשים, ככל שיידרש

ידי עובדים -על ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםתקין את ההקבלן י .2.2
מקצועיים מנוסים ומיומנים, אשר הוכשרו לכך, בפיקוח מהנדס בעל מיומנות ורישיון 

ו/או  מכללהובתיאום עם ה קציהקונסטרומתאים לביצוע העבודה וכן בפיקוח מהנדס 
 .מי מטעמה

בריהוט, ניקוי וסילוק פסולת מכל סוג ומין שהם הקבלן ידאג על חשבונו גם ל .2.0
 סביבתם.לרבות ב במנדפים ו/או בכול רכיב מרכיביהם,

 ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםתקין את הילא ייצר או  שהקבלןבמידה  .2.0
להסירם לאלתר ו/או  מהקבלןלדרוש  תהיה רשאיתו/או מי מטעמה  מכללהכראוי, ה

 – עשה כן תוך זמן סבירילא הקבלן , ואם הקבלןשל  ולהתקינם מחדש, על חשבונ
שא בהוצאותיה שהוצאו ייקבלן להסירם וה תאו מי מטעמה תהיה רשאי מכללהה

 .לשם הסרתו

ריהוט, המנדפים , להחליף המהקבלןתהא רשאית לדרוש  מכללהמובהר בזאת כי ה .2.0
-ועל המפקחראויים לשימוש לדעת -שנפגעו או נמצאו בלתי ו/או כול רכיב מרכיביהם
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 הקבלן. מוצרים חדשיםולהתקין במקומם  מכללה,דעתה הבלעדי של ה-פי שיקול

ובהתאם  זה הסכםמתחייב כי ההחלפה תבוצע בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים ב
 להוראות המכללה.

הקבלן ועל ידי -שהוחלפו כאמור, יפונו על יביהםריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכה .2.2
 .או מי מטעמה מכללהאליו תורה השלמקום  חשבונו,

 מכללהלהקבלן פנה יפי הסכם זה -לשע ריהוט והמנדפיםעם סיום ייצור והתקנת ה .2.10
נשוא הסכם זה בהתאם להוראות ההסכם,  עבודהלקבל אישורה על ביצוע ה

לדרישות ההסכם.  םיבדוק התאמת והמקפח או מי מטעמהמפרטים, וההנחיות. 
יום. במידה  13בתוך  המפקח,י יד-לבצע תיקונים אם יידרשו בשלב זה עקבלן יה
 17.4 בצע התיקונים הנדרשים בלוח הזמנים הנ"ל יחול האמור בסעיףילא  קבלןוה
 .הלןל

הדעת לבחון האם הייצור וההתקנה של -הסמכות ושיקול מפקחמובהר בזאת כי ל .2.11
הוראות ההסכם, בוצעו בהתאם ל ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםה

וכן כי יוצרו והותקנו כראוי ולשביעות רצונו המלאה. המכללה מפרטים ולהנחיות ה
ו/או  קבלןידי ה-יובהר כי במידה ונוצרה תקלה אשר לא תוקנה באופן מיידי על

רעה מהמפקח בדבר ליקוי בייצור והתקנת השלטים ו/או רכיבי קיבל התקבלן ה
, את הדרוש תיקון במועד ו/או כמצוין בהודעת המפקח ןלא תיקהקבלן שלטים, ו

  יחולו הוראות אלו:

ו/או לכל גורם אחר כתוצאה  מכללהאחראי לכל נזק שיגרם ל קבלןהא הי .2.11.1
 .מכך

שלם י קבלןוה לןקבתהא רשאית לבצע את התיקונים, על חשבון ה מכללהה .2.11.2
 2, תוך מכללה, או למי שתורה המכללהאת עלות מלוא התיקונים ל

 .לכך בכתב מכללהימים ממועד דרישת ה (חמישה)

פיצוי  מכללהשלם לקבלן ילעיל, הב' -קטנים א' ו-בנוסף לאמור בסעיפים .2.11.4

יום איחור בתיקון הליקוי ו/או  בעבור כל 17.4מוסכם כמפורט בסעיף 
 התקלה.

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם זה, מוסכם בזאת כי סעיף זה  .2.11.3
הינו סעיף יסודי ועיקרי להסכם זה, והפרתו יהווה הפרה יסודית של הסכם 

 .זה

 תקופת הבדק   .15

 ."תקופת הבדק"תקרא שלב ב', חודשים ממועד סיום  23התקופה של  .10.1

ריהוט, למנדפים ו/או לכול רכיב אחראי לכל פגם שייגרם ל קבלןה האיהבדק  בתקופת .10.2
ולאיכותו ואשר מקורו בהליך הייצור ו/או ההתקנה ו/או ונדליזם שייגרם  מרכיביהם

ידי -שיתגלע בו פגם כאמור יוחלף ו/או יתוקן על מוצר ו/או רכיב. יורכיבלו/או  מוצרל
 בהתאם להודעת המפקח.  ועל חשבונ הקבלן

את שלב ב' של  םסייקבלן תאשר בכתב שה מכללהבדק תחל לאחר שהה קופתת .10.4
 . הלשביעות רצונ ריהוט והמנדפיםהתקנת ה

שהותקנו  הריהוט והמנדפיםת הבדק יתבצע הליך מסירה של כל תקופבסיום  .10.3
את כל התיקונים ו/או קבלן בצע הי. במועד זה לנציג המכללהזה  הסכםבמסגרת 

קבלן לנדרש בהסכם ובנספחיו. הם לשם התאמתהמפקח י יד-לההתאמות שיידרשו ע
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לא  קבלןיום. במידה וה 13בתוך  המפקחי יד-לבצע תיקונים אם יידרשו בשלב זה עי

 .הלןל 17.4 בצע התיקונים הנדרשים בלוח הזמנים הנ"ל יחול האמור בסעיףי

וביצוע התיקונים קבלת השלטים  על חהמפקר ואישתקופת הבדק תסתיים עם  .10.2
 לשביעות רצונו.

פי הוראות הסכם זה -החליטה המכללה להזמין ריהוט ו/או מנדפים נוספים על .10.0
במסגרת הזמנת שינויים, תחל תקופת הבדק ביחס לפרטים אלו )או כל חלק מהם(, 

 עם תום התקנתם לשביעות רצונו המלאה של המפקח.

לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת בגין העבודות  למען הסר ספק יובהר כי הקבלן .10.0
 ידו במהלך תקופת הבדק.-שיבוצעו על

 אחריות ונזיקין .11

יהא אחראי לנזקים ישירים ועקיפים לגוף ולרכוש של כל אדם ו/או כל תאגיד הקבלן  .11.1

 פי הסכם זה.-השירותים עלממתן , כתוצאה מכללהו/או ה

בכל סכום אשר יידרש  מכללהה מתחייב בזאת לשפות ולפצות באופן מלא את הקבלן .11.2
ו/או ייתבע ו/או ייפסק לחובתה בקשר לנזקים דלעיל, לרבות הוצאות בורר, הוצאות 

כתוצאה מהנזקים  מכללהמשפט ושכ"ט עו"ד, ובגין כל הוצאה ונזק אשר יגרמו ל
 פי דרישה ראשונה.-דלעיל, וזאת על

ו/או את  מכללההו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לתבוע את הקבלן  .11.4
ו/או עובדיה ו/או מי  מכללהה דיי-לעובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם ע

 ו/או לעובדיו ו/או מי מטעמו, בין לגופו ובין לרכושו.לקבלן מטעמה 

זה, או מכל דין, יהא הקבלן אחראי לכל  הסכםמבלי לפגוע בכל הוראה מהוראות  .11.3
ו לכל אדם אחר, כתוצאה ממעשה או מחדל ו/א מכללהפגיעה, הפסד ונזק שייגרם ל

של הקבלן, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או עקב ביצוע פגום של הייצור והתקנת 
 .ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםה

הקבלן אחראי באחריות מלאה, בלעדית ומוחלטת בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נכות  .11.2
עובדיו ו/או למי מטעמו תוך כדי או עקב, ביצוע מוות, נזק או הפסד שיקרו או יגרמו ל
 .פי הסכם זה-או מחדל מהתחייבויותיו של הקבלן על

למען הסר ספק, הקבלן מקבל על עצמו אחריות מלאה לרבות אחריות מקצועית לכל  .11.0
 מכללהו/או הוצאות שהן, שייגרמו ל –בין נזק לגוף ובין נזק לרכוש  –אבדן ו/או נזק 

שהוא עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או הפועלים ו/או לכל צד שלישי 
מטעמו תוך ו/או בעקבות ביצוע הסכם זה, במידה שאחריות כזאת מוטלת על אדם 

, או לפי כל דין אחר, למעט נזק שנגרם אך ורק עקב [נוסח חדש]לפי פקודת הנזיקין 
 .חלוט שליחיה ו/או עובדיה, אשר נקבעה בפסק דין מכללהרשלנותה של ה

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי, לתשלום כל קנס, מס ו/או תשלום אחר שיוטלו בגין  .11.0
פי הסכם זה ו/או -שלא על ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםייצור והתקנת ה

 .פי הדין ויישא באחריות המלאה בגין כך-על

הם בגין תידרש לשלם לצד כלשהו דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלש מכללהאם ה .11.0
העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, מתחייב בזאת הקבלן 

בשלמות בעד כל סכום או תשלום שתידרש לשלמו, ואותו סכום  מכללהלשפות את ה
 .פי הסכם זה-למאת הקבלן ע מכללהיראוהו כחוב המגיע ל
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 מכללהמטעם ההקבלן יהיה אחראי לכל נזק ופגיעה, לרכוש או אדם כלשהו, כולל מי  .11.2

ריהוט, המנדפים ו/או כול ולרבות צדדים שלישיים, כתוצאה מייצור ו/או התקנת ה
, ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם, או הימצאם בסביבת הרכיב מרכיביהם

 .בגין כל נזק כאמור מכללהותפצה כל אדם ו/או גורם לרבות ה

, הבאים מכללהפורש כי הלמען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים במ .11.10
ידה לא יהיו חייבים לשאת בכל תשלום, הוצאה, דמי נזק -מכוחה ו/או המועסקים על

ידו תוך ו/או -ו/או פיצויים מכל סוג או סיבה שהם שייגרמו לקבלן ו/או שישולמו על
 .לשאת בהם מכללהבקשר לכך ואשר לא נאמר במפורש בהסכם זה כי על ה

ידי צד ג' כלשהו, אם -בלן אחראי לכל תביעה שתוגש עלמובהר ומוסכם בזאת, כי הק .11.11
דין ו/או -כנתבעת והוא יישא באחריות לכל החלטה ו/או פסק מכללהצורפה לה ה

 הוצאות שתיפסקנה, בקשר לכל תביעה, משפטית או אחרת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב לפעול במתן השירותים בהתאם להוראות  .11.12
ידי -להסכם זה, כפי שיתעדכן מפעם לפעם על נספח ג' – נספח בטיחות בעבודה

 המכללה ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 לאישור יועץ הביטוח  –ביטוח  .15

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הקבלן לערוך  .12.1
ולקיים, על חשבון הקבלן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות הקבלן קיימת 

מוצר, למשך שנתיים נוספות( , את הביטוחים המפורטים החבות ולעניין ביטוח )
, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ב'באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 

)להלן: "ביטוחי הקבלן" ו"אישור עריכת הביטוח", לפי העניין(, אצל חברת ביטוח 
 מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין.

ך בכל דרישה מצד המכללה , על הקבלן להמציא לידי המכללה , לפני תחילת ללא צור .12.2
מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 
התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום 

עריכת ביטוח מעודכן בגין  תקופת הביטוח, על הקבלן להמציא לידי המכללה  אישור
חידוש תוקף ביטוחי הקבלן לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד 

 .לעיל 1הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 

בכל פעם שמבטח הקבלן יודיע למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מבוטל או  .12.4
ור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הקבלן לערוך עומד לחול בו שינוי לרעה, כאמ

את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הביטול או 
 .השינוי לרעה בביטוח כאמור

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הקבלן כמפורט באישור עריכת  .12.3
הקבלן, שאין בה כדי לגרוע מכל הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

התחייבות של הקבלן לפי ההסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הקבלן 
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי 

 .המכללה  או מי מטעם המכללה  בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור

החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על  תהא הזכות, אך לא למכללה  .12.2
ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה 
שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות הקבלן על פי 

 .הסכם זה

כמפורט מוצהר ומוסכם כי זכויות המכללה  לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים  .12.0
לעיל אינן מטילות על המכללה  או על מי מטעם המכללה  כל חובה או כל אחריות 
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שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי 

העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבלן על פי הסכם זה או 
ריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו ע

 .בדקו את אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו

לרבות אך לא רק הקבלן פוטר את המכללה, ואת הבאים מטעם המכללה   .12.0
מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי הסטודנטים, 

שמש את הקבלן לצורך מתן הקבלן או מי מטעם הקבלן לחצרי המכללה  או המ
השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין 

 .אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון

בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הקבלן ייכלל סעיף בדבר ויתור  .12.0
וכלפי הבאים מטעם   , הסטודנטים,לפי המכללההמבטחים על זכות התחלוף כ

 .המכללה ; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו  .12.2

השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הקבלן, על 
לן לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף הקב

לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח  .ההתקשרות
 :מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הקבלן כמפורט באישור עריכת הביטוח

המכללה  ביחס למען הסר ספק מובהר בזאת כי על הקבלן מוטלת האחריות כלפי  .12.10
לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני 
משנה ועל הקבלן תחול האחריות לשפות את המכללה  בגין כל אובדן או נזק שייגרם, 
במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני 

ובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין המשנה, אם ייגרם, בין אם א
 .אם לאו

 ערבות ביצוע ובדק .17

זה ימציא הקבלן  הוראות הסכםלהבטחת מילוי כל התחייבויות הקבלן בהתאם ל .14.1
ערבות בנקאית הסכם זה וכתנאי לשחרור ערבות המכרז, במועד חתימת  למכללה,

כל התחייבויות הקבלן  , להבטחת מילוי10%של מותנית בסך -אוטונומית ובלתי
כות מעולים יוביצוע העבודות בטיב ובא ,זה במלואן ובמועדן הסכםבהתאם ל

זה. הערבות הבנקאית תהיה בהתאם לנוסח הערבות  הסכםכמתחייב מהוראות 
 . "(הערבות)להלן: " נפרד הימנו-ומהווה חלק בלתי ד'נספח זה כ הסכםהמצורף ל

 האחרונה(.  –בדק )אם דיפרנציאלי ה עד תום תקופת הישאר בתוקפהערבות ת .14.2

-על , אם הוענקו,יתורים, הנחות, הקלות או פשרות שהוענקווושפע מותהערבות לא  .14.4

 או הושגו בין הצדדים להסכם זה. המכללהידי 

מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של  למכללהלהמציא  הקבלןבמקרה הצורך מתחייב  .14.3
ועד לתום  בפועל השירותים אספקתערבות כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ה

 תקופת הבדק.

ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או  ערבותהל ההוצאות הקשורות בהוצאת כ .14.2
 .ידו-וישולמו על קבלןבהגדלת היקפה לפי העניין, יחולו על ה

במידה ויפר הקבלן  הימנורשאית לגבות את סכום הערבות או כל חלק  המכללה תהא .14.0
סכום כסף  למכללהבהסכם זה או במידה והוא חייב התחייבות כלשהי שהתחייב 

 כלשהו.
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כלפי  הקבלןכדי לגרוע מחיוביו של  המכללהידי -ערבות ו/או במימושה עלהאין במתן  .14.0

 המכללהפי הוראות כל דין ו/או בכדי לגרוע מזכויות -פי ההסכם ו/או על-על המכללה
 .כל דין פי-פי ההסכם ו/או על-על להלתבוע כל סעד המגיע ו/או שיגיע 

, מתחייב הקבלן המכללהידי -על היגבתו ההערבות הבנקאית או חלק תמומשאם  .14.0
  הערבות קודם למימושה. כוםסד על ועמתלחדש את סכום הערבות כך ש

 הכל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו ל קבלןלגבות מה תזכאי המכללה .14.2
 .ערבותה ידי מימוש-פי כל דין, על-פי ההסכם ו/או על-על מהקבלן

 אהתיפר תנאי מתנאי ההסכם  שהקבלןמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל במקרה  .14.10
פי הוראות ההסכם ו/או כל -על המבלי לגרוע ו/או לפגוע בזכויותי תרשאי המכללה

 קבלןהבלעדי מבלי שה-הדעת-ערבות כולו או חלקו, לפי שיקולהלחלט את סכום  ,דין
 .יוכל להתנגד לחילוט האמור

מהוראותיו תהווה  והפרת הוראה ,הינו מעיקרי ההסכם ,המשנה שבו-על סעיפי ,לעילסעיף זה 

 הפרה יסודית של ההסכם.

 מעביד-דתחולת יחסי עוב-אי .11

ו/או מי  הקבלןמצהיר, כי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין  הקבלן .13.1
 הקבלןמעביד, וכי כל העובדים שיועסקו מטעם -יחסי עובד מכללהמטעמו לבין ה

בלבד,  הקבלןפי הסכם זה יהיו וייחשבו עובדים של -לצורך ביצוע התחייבויותיו על
 מעביד.-כל יחסי עובד מכללהו/או עובדיו ובין ה הקבלןולא יהיו בין 

 יחולו על ,הסכםכל מכוח כל דין ו/או  הקבלן,כל התשלומים מכל מין וסוג לעובדי  .13.2
  חראית לכך בכל צורה ואופן שהוא.לא תהיה א מכללהידו, וה-וישולמו על הקבלן

-ידי רשות מוסמכת, כי מתקיימים יחסי עובד-מובהר ומוסכם, כי באם יקבע על .13.4

מתחייב כי  הקבלן , אזימכללהו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לבין ה הקבלןמעביד בין 
מתחייב להשיב  הקבלןהתמורה בהסכם זה תהיה נמוכה במחצית מהקבוע בהסכם, ו

רשאית מכללה מהתמורה ששולמה לו, ובאם לא שולמה תהיה המחצית  מכללהל
 לקבלן.לקזז סכום זה מהסכומים המגיעים, אם מגיעים, 

פי דרישה -, וזאת עלמכללהמתחייב לשפות את ה הקבלן מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .13.3
מעביד -ראשונה, בגין כל תביעה ו/או דרישה שעניינה, במישרין או בעקיפין, יחסי עובד

ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה וזכויות  הקבלן לבין ללהמכבין ה
 סוציאליות מכל מין וסוג.

 העברת זכויות .10

נתונה בזאת הזכות להסב, להעביר, לשעבד להמחות או למסור לצד שלישי  מכללהל .12.1
 הקבלן.את זכויותיה ואת חובותיה לפי הסכם זה, בלי נטילת רשות על כך מאת 

רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או להשכיר  המכללהבכלל זאת  .12.2

זה ו/או  הסכםפי -ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה, כולן או מקצתן, על
פי -והכל באופן שתמצא לנכון, על ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם,ה

ענות בקשר לכך כל תביעות או ט קבלןהבלעדי והמוחלט ובלי שיהיו ל הדעת-שיקול
 זה לא תיפגענה.הסכם פי -על קבלןובלבד, שזכויות ה

אינו רשאי להסב את ההסכם ו/או להעביר חיוביו ו/או זכויותיו, כולן או הקבלן  .12.4
 בכתב ומראש. מכללהמקצתן לאחר, אלא אם כן קיבל את הסכמת ה
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נובעת זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל זכות ה הסכםלא להעביר בנוסף הקבלן מתחייב  .12.3

ריהוט, ממנו ו/או כל חבות הנובעת ממנו לאחר. לא למסור לאחר את ייצור והתקנת ה
ריהוט, לא להעניק לאחר כל זכות שהיא בו המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם,
 .במנדפים ו/או בכול רכיב מרכיביהם

 :יראו כהעברת זכויות אף את הפעולות או האירועים הבאים

 ג';לצד  בקבלןיטה העברת זכויות המקנות של .12.3.1

-, בין מכוח הסכם שותפות בכתב, ובין מכוח הסכם בעללקבלןצירוף שותף  .12.3.2

משנה -להעסיק קבלן קבלןשל ה ופה. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות
משנה כאמור לעיל, -כן, מובהר בזאת, כי העסקת קבלן-פי-על-. אףומטעמ

זה הסכם של דאג לקיום מלא יא ווה קבלןהמלאה של ה ותהיה באחריות
, ולקיום כל התחייבויותי קבלןואין בכך כדי לגרוע או לפגוע מאחריות ה

המשנה -לא יהיה דין ודברים עם קבלן מכללהובמועדן. יובהר כי ל במלואן
 .קבלןאלא רק עם ה

זה, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד מסוג כלשהו  הסכםמכוח  קבלןשל ה וזכויותי .12.2
 .או מדרגה כלשהי

 ויות יוצריםוזכ סודיות .12

, להעביר ולא בסוד לשמור מטעמו הפועלים וכל עובדיו ובשם בשמו מתחייבהקבלן  .10.1
 כל, אחר גוף או אדם כל לידיעת להביא לאפשר או/ו לידיעת להביא, למסור, להודיע
 או נתון וכל, לפרויקט אוו/ מתן השירותיםללמכללה ו/או  בקשר אליו שתגיע ידיעה
 והכל, תכנונו על הפיקוח או הפרויקט של עבודות יצועב או בתכנון הקשור חומר כל
 .אחר זמן בכל או השירותים ביצוע בעת

הקבלן לא יהיה רשאי להשתמש בתוכניות, החישובים, התיאורים והמסמכים שיוכנו  .10.2
ידו במהלך ביצוע השירותים לכל מטרה שהיא זולת לפרויקט ולא יהיה רשאי -על

ם קיבל הסכמה מראש ובכתב מאת המכללה אלפרסמם ברבים בכל צורה שהיא, אלא 
 ובהתאם לתנאי ההסכמה.

בתום תקופת השירותים לפי הסכם זה, ימסור הקבלן למכללה את כל המסמכים של  .10.4
 התוכניות כשהם מעודכנים ומושלמים, לשביעות רצון המכללה.

זכויות היוצרים בכל הקשור בעבודות, בתכנון ובתוצרי הסכם זה, לרבות הזכות  .10.3
ת, יהיו של המכללה בלבד. המכללה תהא רשאית לבצע שינויים בתוכניות, המוסרי

דעתה המוחלט. המכללה תהא רשאית לעשות שימוש -במסמכים ובעבודות לפי שיקול
 בתוכניות, במסמכים ובעבודות לכל צורך, לרבות בפרויקטים אחרים של המכללה.

ות שימוש בתוצרי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המכללה תהא רשאית לעש .10.2
ידי הקבלן לכל צורך אחר, לרבות לצורך -הפרויקט ו/או השירותים שסופקו על

העברתם למיקום אחר ו/או לפרויקטים אחרים, באופן מלא או חלקי, ולרבות עריכת 
 כל שינוי בהם, ולקבלן לא תהא כל התנגדות לכך.

רך ייצור והתקנה זה הינה לצו הסכםפי -על לקבלןמובהר בזאת כי ההרשאה הניתנת  .10.0
רשאי לעשות  ואינקבלן וה ,בלבד ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםשל ה

 כל שימוש אחר. ריהוט, במנדפים ו/או בכול רכיב מרכיביהםב
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 תרופות .13

, זה הסכם הוראות על יחול 1204–ג"תשל,ה( חוזה הפרת בשל תרופות) החוזים חוק .10.1
  .זה הסכם הוראות פי-על אחרת הוסכם אם אלא

או  ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםכל יום איחור בהתקנת הבגין  .10.2
וזאת בגין כל שלט  ש"ח, 2200בסך פיצוי מוסכם  מכללהשלם לי הקבלןבהחלפתם, 

ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב ו/או רכיב שלא הותקן במועד )מכפלת מספר ה
 יפ-לשלא ע רכיבבור התקנת (, או בעש"ח 0220-ב ,במועד הותקנושלא  מרכיביהם

-שהותקנו ואינם תואמים את המפרט ב הרכיביםזה )מכפלת  בהסכםהמפרט כאמור 

 (. ש"ח 2200

בגין  קבלןמתשלום התמורה המגיע לרשאית לקזז את הפיצוי המוסכם  מכללהה .10.4
 זה. הסכםפי -רכישת השלטים ו/או רכיבי שלטים והתקנתם על

בעבור כל יום  ש"ח 4000בסך פורט בסעיף פיצוי מוסכם כמ מכללהשלם לקבלן יה .10.3

קיום הוראה אחרת שנקבע בה כי -ות ו/או בגין איו/או תקל יםאיחור בתיקון ליקוי
הפיצוי המוסכם קזז את סכום רשאית ל מכללה. ההאמור בסעיף זה יחול על הקבלן

 פי הסכם זה.-על קבלןל המתשלום התמורה המגיע

 0 של ובכתב מראש הודעה מתן לאחר, להלן המפורטים מהמקרים אחד כל בקרות .10.2
 תרשאי מכללהה היהת הקבלן ידי-על זה הסכם של יסודית הפרה של במקרה אוימים 
, לאחר השירותיםהעביר את ביצוע ול מהפרויקט הקבלן של ידו את לסלק, לאלתר
 :המקרים ואלה

 רגל פשיטת צו, נכסים כינוס צו, רגל פשיטת התראת הקבלן נגד כשניתן .10.2.1
 ;הינתנו מיום יום 40 תוך בוטל לא והצו, ב"וכיוצ

 או להלכה, במשתמע או במפורש, ההסכם מביצוע מסתלק כשהקבלן .10.2.2
 ;למעשה

המחתה ו/או הסב הקבלן חדל לטפל באופן אישי במתן השירותים ו/או  .10.2.4
 מכללה;, כולו או מקצתו, ללא אישור ההסכםו/או שיעבד את ה

יכולת -ללי מפאת אילשם הסדר חובות כ ובא בדברים עם נושי הקבלן .10.2.3
 ;פירעון

 ;זההסכם נשוא העבודות או מלבצע את  ובפועל מלנהל עסקי חדל הקבלן .10.2.2

הורשע בעבירה שיש עמה קלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו  הקבלן .10.2.0
ו/או  מכללהלפגוע בשמה הטוב של ה לול, עמכללהאשר, לדעת ה
 מכללה;באינטרסים של ה

 הקבלן מעל באמון שניתן בו; .10.2.0

הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה או לא מילא  הקבלןש מקרה בכל .10.2.0
תפקידו לשביעות רצון המכללה, ולא פעל לתיקון הפגם בהתאם להודעת 

דעתה המוחלט של המכללה, ובלבד -פי שיקול-המכללה, כל זאת על
 שהקבלן קיבל מכתב התראה בנושא;

 הקבלן הפר תנאי יסודי של הסכם זה.  .10.2.2

 המשך את למסור תרשאי מכללהה האת ,גמר לידי זה הסכם הובא בוש מקרהבכל  .10.0
 .אחר גוף או/ו אדם לכל והשלמתם השירותים מתן
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 או זה להסכם בקשר הצדדים בין שיתגלו דעות חילוקי או סכסוך של מקרה בכל .10.0

 ולא מתן השירותים קצב את יאט לאהקבלן  כי הצדדים בין מוסכם ,ממנו הנובע
 אחרת צורה בכל יפגע ולא זה הסכם פי-על ולהתחייבויותי בהתאם םביצוע את יפסיק
 ובמלוא הקבלן ידי-עללהינתן  מתן השירות ימשיךו, ביצוע השירותים בהמשך
 אינם אשר סכומים אותם אתלקבלן  שלםת מכללהוה הדעות חילוקי אף על וובמועד
 .עיכוב כל ללא במחלוקת שנויים

בהסכם, כולן או  בכל מקרה שבו לא מילא הקבלן אחר התחייבויותיו הכרוכות .10.0
מקצתן, במהלך פרק הזמן הנקוב למתן השירותים, יובא הסכם זה לידי גמר 
והמכללה תהא פטורה מכל התחייבות כלפי הקבלן ותהא זכאית למסור את המשך 
מתן השירותים והשלמתן לכל אדם ו/או גוף אחר, ובנוסף תהא זכאית לקבל מן 

 שנגרמו לה עקב כך. הקבלן פיצוי בגין הנזקים הישירים והעקיפים

המכללה היה תאת ההסכם הפרה יסודית  הקבלןבו יפר שמוסכם בזאת כי בכל מקרה  .10.2
-על הלבטל את ההסכם ללא התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותי תזכאי

 פי כל דין.-פי ההסכם ו/או על

מהקבלן רשאית לדרוש  מכללהתהא ה ,הפרה יסודיתהקבלן י יד-להופר ההסכם ע .10.10
ערבות. האמור לעיל אינו היצויים מוסכמים וקבועים מראש, תשלום בגובה סכום כפ

פי הוראות ההסכם ו/או הוראות כל דין ומזכותה -על מכללהגורע מיתר זכויות ה
 לפיצויים בסכום גבוה מהסכום האמור.

 .מכללהפי כל דין כנגד ה-מוותר בזה על כל זכות קיזוז שהיא הנתונה לו עלהקבלן  .10.11

היה  זכאית לקזז ו/או לעכב תחת ידה ו/או לגבות כל סכום שמגיע ו/או ת מכללהה .10.12
, מכל מין וסוג שהם, לרבות כל קבלן, מתוך כספים שיגיעו ממנה להקבלןשיגיע לה מן 

, בין קבלןסכום שהיא עלולה לשאת בו ו/או תישא בו, בגין מעשי ו/או מחדלי ה
 .שהסכום קצוב ובין שאינו קצוב

 תאישורים ורישיונו .11

אחראי לקבל את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים, מכל מין וסוג שהם,  הקבלן .10.1
ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב פי כל דין לייצור והתקנה של ה-הדרושים על
 . מרכיביהם

פי הוראות הדין -, עלריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהםתקין את ההקבלן י .10.2
וקבלת כל אישורי העבודה הנדרשים, ככל  נטיים,וווכל התקנים הישראליים הרל

 שיידרש. 

 שמירת דינים .12

זה, תוך ציות לכל דין ובכלל זה  הסכםפי -הקבלן מתחייב לבצע את מחויבויותיו על .12.1
חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות 

מוסמכת בנוגע  מוסמכת וכן, לבצע כל הוראה חוקית שיצאה ו/או שתצא מכל רשות

ותשלום  תרישיונולהסכם זה, ולמלא אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת 
ריהוט, המנדפים או כול מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין ייצור והתקנת ה

 הם.רכיבימ רכיב

הקבלן מתחייב להבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על  .12.2
פי הסכם זה. הקבלן -ו של כל אדם אחר במהלך עבודתו עלשלומם של עובדיו ו/א

יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו, על חשבונו והוצאותיו, כל 
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ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק ו/או אשר נהוג להשתמש בו 

 ריהוט, המנדפים ו/או כול רכיב מרכיביהם.לשם ייצור והתקנת ה

, 1223–תשי"גה ,לן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודההקב .12.4
פיהם וכי הוא מקבל על -פקודת הבטיחות בעבודה והתקנות והצווים שפורסמו על

פיהם ולוקח על עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד -עצמו לנהוג על
 עקב הפרתם. מכללהה

 בוררות .55

יינן רשלנות מקצועית והמכירות בביטוח אחריות מקצועית סכסוכים או תביעות שענ .20.1
או חילוקי דעות שיתעוררו למעט תביעות שעניינן רשלנות מקצועית והמכוסות 

יתעוררו בין הצדדים בכל ענין הקשור שבביטוח אחריות מקצועית או חילוקי דעות 
 הצדדים. בפירושו או בביצועו של הסכם זה יובאו לפני בורר יחיד שיתמנה בהסכמת 

התגלעותן של מחלוקות בין הצדדים ויישובן לרבות ניהול הליכי בוררות, לא יהוו  .20.2

 פי הסכם זה.-תחייבויות הצדדים עלהעילה לעיכוב ביצוע 

 חתימת הצדדים על הסכם זה תחשב כחתימה על שטר בוררות. .20.4

 הוראות חוק הבוררות לרבות התוספת יחולו על הליכי הבוררות. .20.3

א לחוק הבוררות, 21פי הוראות סעיף -ניתן לערעור בפני בורר על פסק הבוררות יהיה .20.2
 , והתוספות לחוק.1200–התשכ"ח

 סמכות מקומית .51

המשפט המוסמכים -סמכות השיפוט הייחודית לגבי כל עניין הנובע מהסכם זה תהיה לבתי
 ., ולהם בלבדבירושלים

 כללי .55

ל כל הסכם קודם הסכם זה מהווה ביטוי מלא ושלם של הסכמות הצדדים והוא מבט .22.1
פה. שינוי מתנאי הסכם זה לא יהיה תקף אם לא נעשה בכתב ונחתם -בכתב או בעל

ידי שני הצדדים. הימנעות מדרישה לקיום חיוב לפי הסכם זה לא תקים טענת -על
 מניעות או וויתור.

כתובות הצדדים להסכם זה הנן כמפורט ברישא של ההסכם. כל הודעה שתשלח מצד  .22.2
שעות מיום משלוחה בדואר,  30שב כאילו הגיעה לתעודתה תוך אחד למשנהו תיח

 במכתב רשום, לפי הכתובת של הצד הנמען.

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 המכללה  הקבלן
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 אישור עריכת ביטוח – 'אנספח 

 לכבוד
 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר

 עמותות קשורות ו/או עמותות שלובות 
 , ירושלים 40מרח' הנביאים 

 "("המכללה   ביחד ולחוד: ,)להלן
 

 א.ג.נ.,

 

 ___________ )"הקבלן"( הנדון:

בקשר  הקבלןהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
כן השירותים הנלווים והתקנת ריהוט במעבדות המכללה בירושלים ו ה,ייצור, אספקעם שירותי 
"( הסכםההסכם שנערך ביניכם לבין הקבלן )להלן: "ן היתר, בקשר עם "(, ביהשירותים)להלן: "

 כמפורט להלן:

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .א

____________________ 

על פי המבטח את חבות הקבלן כלפי עובדים המועסקים על ידי הקבלן  ביטוח חבות מעבידים
, בגין 1200 -ם "חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש פקודת הנזיקין )נוסח
ביצוע ובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב עלו/או נזק נפשי מוות ו/או נזק גוף 

 20,000,000 -)שישה מיליון שקלים חדשים( לעובד ו ₪ 0,000,000 בגבול אחריות שלהשירותים 
ורחב לשפות את מביטוח. הביטוח הלתקופת  מקרה ובסה"כ)עשרים מיליון שקלים חדשים( ל ₪

מוטלות  על המכללה לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי המכללה  היה וייקבע, 
 קבלן.כלפי מי מעובדי הכלשהן חובות מעביד 

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ב

____________________ 

ו/או נזק אובדן בגין המבטח את חבות הקבלן על פי דין,  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 3,000,000 בגבול אחריות שלבקשר עם או במסגרת מתן השירותים  אדם ו/או גוףלכל שייגרמו 

  ביטוח. הלתקופת  מקרה ובסה"כ( ל)ארבעה מיליון שקלים חדשים ₪

מכל דבר מזיק במזון או במשקה )לרבות הנובעת כפוף להגבלה בדבר חבות  אינוביטוח זה 
במוצרים אשר סופקו ו/או נמכרו על ידי הקבלן )מובהר במפורש כי לעניין זה יבוטל חריג חבות 

. מצד המוסד לביטוח לאומיתחלוף תביעות המוצר(, חבות בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ו
למעשי ו/או מחדלי  טל על המכללה אחריות שתובגין המכללה  את  שפותורחב להביטוח מ
 . וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבתו/או מי מטעם הקבלן  הקבלן

או  ובשליטתו, בפיקוח ו,לעניין רכוש המכללה  לא תחול הגבלה בדבר רכוש הנמצא בחזקת
 .או רכוש שפועלים בו הקבלןשל  ובהשגחת

 קי גוף. מובהר במפורש כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נז

 עד ליום ____________ לתקופה מיום __________________ פוליסה מס' .ג

____________ 

בקשר עם או  נזק או אובדן שייגרמובגין  דיןעל פי  הקבלן אחריות כיסויל ביטוח חבות המוצר
ם הקבלן או הבאים מטע על ידי הקבלןמשווק, מסופק מטופל,  המיוצר, עקב מוצר

( )שני מיליון שקלים חדשים ₪  2,000,000 בגבול אחריות שלל אחריות בגבו"(, המוצרים)"
 . ביטוחהלתקופת  מקרה ובסה"כל

הביטוח מורחב לשפות את המכללה  בגין חבות אשר תוטל על המכללה  עקב מעשה או מחדל של 
 בדבר אחריות צולבת. סעיף בכפוף להקבלן או של מי מהבאים מטעם הקבלן, 
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חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי  12גילוי של הביטוח כולל תקופת 
הביטוח כאמור כולל  הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה.

 תאריך למפרע  מיום ____________.

 

 כללי

על הקבלן האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  .1

 יסות הביטוח המפורטות לעיל.בפול

הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המכללה , ואנו  המפורטים לעילהביטוחים  .2

 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המכללה . 

לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת  המפורטים לעילהננו מתחייבים כי הביטוחים  .4

 , בכתב, בדואר רשום.מזמיןיום ל 40, אלא בהודעה מראש של מצוינת בהםה הביטוח

נוסח הפוליסות  הינו בהתאם לנוסח הידוע כביט _____________, בכפוף לשינויים  .3

 הנקובים לעיל.

 

 

הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 ינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.באישור זה, ובלבד שאין בש

 

 

)חתימת 
 המבטח(

)חותמת  
 המבטח(

)תפקיד   )שם החותם( 
 החותם(
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 בעבודהבטיחות  – 'בנספח 
 ם(, לפקודת הבטיחות ייה )פרקים רלוונטייבנהתכנון והלפעול בהתאם לחוק הקבלן מתחייב 

 כמו כן עליו להבטיח, לקיים ולוודא:ותקנותיו,  1200–וסח חדש[, התש"לנ]בעבודה 

סדרי בטיחות וגהות נאותים בשטח העבודה )המוגדר(, בתהליכי העבודה, במתקנים,   .1
    במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.

 הבטחה, הדרכה ורענון נושאי הבטיחות של העובדים המועסקים באמצעותו ולפקח על  .2
 ה.ציות להוראות והנחיות הבטיחות בעבוד

 קיום שגרת בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדיו החשופים לגורמים שלגביהם קיימת  .4
 דרישה לעריכת בדיקות אלה.

ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב  .3
 פי היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.-פי דין, על-בדיקות תקופתיות על

 שיגרמו לו ולאחרים. פי המצוין לעיל, יישא בכל הנזקים-ל עלקבלן שלא יפע .2
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 נוסח ערבות הביצוע והבדק –' גנספח 

 
 לכבוד

 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר
 

 א.ג.נ.,
 

                   מס'ערבות הנדון: 

בערבות מוחלטת  "( אנו ערבים בזה כלפיכםקבלןה)להלן: " ___________ פי בקשת -על .1
ש"ח ____________ ל סכום עד לסכום של ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כ

"( כשהוא צמוד למדד סכום הקרןשקלים חדשים( )להלן: " _________________)
"( שתדרשו מאת סכום הערבותבהתאם לתנאים המפורטים להלן )להלן: " המחירים לצרכן

 . בלןהק

 תנאי ההצמדה הם כדלקמן: .2

המחירים לצרכן בות זה יהיה מדד פי כתב ער-אם ביום שבו נשלם לכם סכום כלשהו על
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שהתפרסם לאחרונה לפני התשלום  דיי-להמתפרסם ע
והעומד             ( גבוה מהמדד הבסיסי אשר התפרסם ביום "המדד החדש"בפועל )להלן: 

תו "(, נשלם לכם את סכום הקרן כשהוא מוגדל באוהמדד הבסיסינקודות )להלן: "          על
 שיעור שבו עלה המדד החדש לעומת המדד הבסיסי. 

ימים מקבלת  0ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על   .4
דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 

. כמו כן קבלןמה להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל

ו/או לפנות קבלן מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד ה
ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות בלן בדרישה מוקדמת לק

 ידינו.-זה על

 קבעיאתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שי .3
ידנו -ידכם וישולמו על-ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על-על

בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה 
 ממומשת.-בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי

ם פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק ממנו, כי המדד החדש בכל מקרה, אם יתברר ביו .2
ירד לעומת המדד הבסיסי, כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם את תשלום מלוא סכום 

 הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.

כמו כן, לא נהיה רשאים אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ו .0

פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש -ללהמנע מתשלום ע
 פי הדין.-לע קבלןומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת ל

כלפיכם והינה קבלן בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של ה .0
 נית ועצמאית.מות-חוזרת, בלתי-בלתי
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מסר לנו עד יועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת לה              הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .0

. לאחר מועד זה תהיה הסניף פתוח לקבלת קהל , בשעות שבהן            -מועד זה למשרדנו ב
 הערבות בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה. .2

 

 
 בכבוד רב,
 
 

_____________________ 
 ב נ ק 
 

 

 הערה: שום נוסח אחר של ערבות לא יתקבל.
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 ערבות המכרז – 'דנספח 

 

 ערבות המכרז

 לכבוד
 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר

 
 .נ.,א.ג

 ערבות מס'הנדון: 

"( אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מציעה" :)להלן    פי בקשת -על .1
 )ש"ח    ום עד לסכום שלמותנית בכל תנאי לתשלום כל סכ-מוחלטת ובלתי

"( סכום הערבות" :( )להלןשקלים חדשים      

 .מציעשתדרשו מאת ה

ימים מקבלת  0ידכם עד סכום הערבות תוך -אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על .2
דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 

בלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהמציע. כמו כן להוכיחה בכל אופן שהוא ומ
מוסכם בזאת במפורש כי לא תהיו חייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד המציע ו/או לפנות 
בדרישה מוקדמת למציע ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות 

 ידינו.-זה על

-כאמור, מעת לעת על כל סכום שיקבע על אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה .4

ידנו בגין -ידכם וישולמו על-ידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים שיידרשו על
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם 

 מומשת.מ-אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי

 דלעיל. 2פי הקבוע בסעיף -אנו נשלם מעת לעת הסכומים הנדרשים במועד ועל

אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים  .3
פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש -למתשלום ע עלהימנ

 פי הדין.-לברירה המוענקת למציע עומראש על כל טענה לרבות כל 

בנוסף לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המציע כלפיכם והינה  .2
 מותנית ועצמאית.-חוזרת, בלתי-בלתי

מסר לנו עד יועד בכלל וכל דרישה מכם חייבת לה              הערבות תהיה בתוקף עד ליום  .0
. לאחר מועד זה תהיה הסניף פתוח לקבלת קהל , בשעות בהם             -מועד זה למשרדנו ב

 הערבות בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. .2

 דרישה שתגיע באמצעות הפקסימיליה לא תכובד.  .10

 בכבוד רב, 

_________________ 

 ב נ ק
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 רשימת תוכניות – ה'מסמך 

 

 זיהוי תוכניתשם  תחום

 1גיליון מספר  מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע אדריכלות

 0גיליון מספר  נגרותרשימת  – מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע אדריכלות

 32-1גיליון  אוורור ומיזוגמערכות  – מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע אוירמיזוג 

 32-2גיליון  אוורור ומיזוגמערכות  – מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע אוירמיזוג 

 32-4גיליון  ציודטבלאות  – ת קרקעמכללת הדסה מעבדות קומ אוירמיזוג 

 32-3גיליון  סטנדרטייםפרטים  – מכללת הדסה מעבדות קומת קרקע אוירמיזוג 
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 תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים – 1-מסמך ו'
 

 היר בדבר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום תצ

 תצהיר

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה מטעם __________ 
י לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים ילאחר שהוזהרתי כחוק כי על "(המציע)להלן: "

 כדלקמן: מצהיר בזאת, בכתב, הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

 אחד מאלה: במציעכי התקיים  מצהירהנני 

דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים -, לא הורשעו בפסקו/או בעל הזיקה אליו המציע .1.1
זה, וכן כי כנגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים  למועד חתימת תצהיר עד

 .משפטיים תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור

 –לפי חוק עובדים זרים  עבירהדין חלוט ב-הורשעו בפסק בעל הזיקה אליו ואו/ המציעאם  .1.2
 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי

 אחד מאלה: במציעהנני מצהיר כי התקיים  .2

עד  בעבירה לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין חלוט לא הורשעו  ו/או בעל הזיקה אליו המציע .2.1
זה, וכן כי נגד מי מהמנויים לעיל אין חקירות ו/או הליכים משפטיים  למועד חתימת תצהיר

 .תלויים ועומדים בגין העבירות כאמור

  – חוק שכר מינימוםלפי  עבירההורשעו בפסק דין חלוט ב בעל הזיקה אליו אוו/ המציעאם  .2.2
 .זה השנים שקדמו למועד חתימת תצהיר עשרתה ביההרשעה לא הי

 – זה תצהירלעניין 

גם בעל השליטה בו או  –אדם -ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני-מי שנשלט על –" זיקה בעל"
 אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו.-חבר בני

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים"
 .1221-התשנ"א

 .1200-חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"

 .1201-כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א –" שליטה"

 ה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.ז
 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
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 אישור

הופיע     עורך דין, מאשר בזה כי ביום     אני החתום מטה 
    דת זהות מס' שזיהיתיו על פי תעו    בפני מר 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 תצהיר בדבר היעדר הרשאה פלילית – 5-מסמך ו'
 

 ר בדבר היעדר הרשעה פליליתתצהי

 ת צ ה י ר

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה מטעם 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  ,"(המציע__________________ )להלן: "

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

זאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה הנני מצהיר ב .1
 10-פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מירמה וזאת ב

)עשר( השנים שקדמו להכנתו של תצהירי זה וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין 

  או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור. המנויים לעיל חקירה פלילית

 אמת. –אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי  .2

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 אישור

הופיע     דין, מאשר בזה כי ביום -עורך    אני החתום מטה 
    פי תעודת זהות מס' -שזיהיתיו על    בפני מר 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 .יבחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני

 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 דר הרשעותתצהיר בדבר היע – 7-מסמך ו'
 

 דיני עבודה –תצהיר בדבר היעדר הרשעות 

 ת צ ה י ר

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה מטעם 
לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי  ,"(המציע__________________ )להלן: "

 ר בזאת, בכתב, כדלקמן:מצהי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .1
 וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך ביצוע העבודות.

 אמת. –אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי  .2

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע יךתאר

 
 אישור

הופיע     דין, מאשר בזה כי ביום -עורך    אני החתום מטה 
    פי תעודת זהות מס' -שזיהיתיו על    בפני מר 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
 .יה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפניבחוק אם לא יעש

 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 התחייבות לשמירת סודיות – 1-מסמך ו'
 

 התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים

 לכבוד
 מכללה אקדמית הדסה, ע"ר

 
 ג.א.נ.,

 
 ת מניגוד ענייניםהתחייבות לשמירת סודיות ולהימנעו הנדון:

לאספקת, התקנת ותחזוקת אשפתונים במרחב הציבורי  12/01והנני משתתף במכרז  הואיל
"( בקשר עם מתן שירותים כמפורט נההמזמי" :)להלן ירושליםבמרכז העיר 

 "(;העבודות" :במסמכי המכרז )להלן

 

ת במכרז והוסבר לי כי במהלך ביצוע העבודות, או בקשר אליהם, או ההשתתפו  והואיל
אקבל לחזקתי, או יבוא לידיעתי, מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או אחר, 

, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל הושל כל הקשורים עמ נהמכל סוג שהוא, של המזמי
בקשר עם העבודות, ולרבות מידע  נהחומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש למזמי

 "(;ידע סודימ" :)להלן נהסודי של המזמי

והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום   והואיל
 ו/או לצדדים שלישיים: נהנזקים כבדים למזמי

 אי לזאת, אני הח"מ מתחייב כלפיכם כדלקמן:

הנני מתחייב לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע הסודי וכל הקשור או הנובע  .1

 נו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת.ממ

הנני מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת  .2
אדם או גוף כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור למתן העבודות, במישרין או בעקיפין, 

"(, והכל לתקופה פירוט העבודות" :או כל חלק מהם )להלןלרבות תוכנם, תוצאותיהם 
 מוגבלת.-בלתי

פי דין -לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על 2-ו 1האמור בסעיף  .4
לגילויו, מראש בכתב,  המזמינה)במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת 

 ובמידה שניתנה.

מתחייב שלא לעשות שום שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודות, אלא  כמו כן, הנני .3
 העבודות.ביצוע ולצורך  נהלטובת המזמי

הנני מתחייב לנקוט אמצעי זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי ופרטי מתן העבודות  .2
ולעשות את כל הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את התחייבותי על 

י כתב זה. כן הנני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת פ

 העבודות.לביצוע לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או הנוגע 



 ריהוט ומיזוג אוירעבודות  –מכללת הדסה 

  

- 116 - 

הנני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל חפץ או דבר,  .0

די, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן שקיבלתי מכם, או השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או לי
העבודות, בין מכם ובין מצדדים שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם. הנני מתחייב לא 

 לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר כאמור, או של מידע סודי.

ידי במידע יהיה לצורך ביצוע העבודות נשוא הסכם -השימוש שייעשה על הנני מתחייב כי .0
בד ששום שימוש )כולל אופן הכללת מידע סודי במסגרת חומר שיופץ או יהיה זה בלבד, ובל

זמין בצורה כלשהי לגורמים אחרים( לא יאפשר למקבלו לזהות פרטי מידע מסוימים או 
 מוגדרים.

לדיוקו, לשלמותו או לנכונותו של המידע הסודי וכל  תאחראי האינ נהמובהר כי המזמי .0
 ע, או מי מטעמו, תהיה באחריות מקבל המידע.הסתמכות עליו ע"י מקבל המיד

 112-110ידוע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות דלעיל מהווה עבירה פלילית לפי סעיפים  .2

 .1200-תשל"זה ,לחוק העונשין

הנני מוותר על כל זכות קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים,  .10
 ר לעבודות ושירותים שיסופקו למזמינה במסגרת מכרז זה.סימני מסחר ומדגמים בקש

הנני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד  .11
העבודות לבין כל עניין אחר שיש לי ולשותפיי וקרובי ו/או למנהלי ו/או  ביצועעניינים בין 

 בו. לעובדי ו/או לגופים קשורים בי עניין אישי

פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר -אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל .21
 פי כתב זה.-יגרמו לכם, או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על

ידי בקשר לביצוע העבודה, על התחייבות -הנני מתחייב להחתים כל עובד ו/או מועסק על .41
 חייבותי זו, והנני ערב לכל הפרה של התחייבות כאמור.כלפיכם הזהה להת

בכל מקרה שאפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה  .13
נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגון צווי מניעה 

 לצורך הקטנת נזקיכם.

י לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות אין באמור במכתב זה כד .12
 פי כל דין.-י עליוהימנעות מניגוד עניינים המוטלת על

 :ולראיה באתי על החתום
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