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 :ויועצים רשימת מתכננים

 

 הערות פקס לפוןט איש קשר שם  מקצוע

 רעננהמי  המזמין
 ליאת לייבוביץ
 איתי דולינסקי

2772730-072   
liatl@mei-raanana.co.il  

ItayD@mei-raanana.co.il 

ניהול ,תאום 
 ופיקוח

יפה ניהול  ע.
 פרויקטים

6969889-03 חזי סאיג  6969899-03  hezi@a-yaffe.co.il 

 04-8603600 נעמן יוגב בלשה ילון מתכנן ראשי
 naaman-y@bj-is.com  

 054-4550882 אהרון ברגר אהרון ברגר אגרונום
 Aharon.berger@gmail.com  

 054-4990407 מוטי פרימן מוטי פרימן שמאי חקלאי
 moti.freeman@gmail.com 
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 003/2019מס'  מכרז פומבי 

 

 רעננה עבודות להנחת קוי סניקה לביצוע

 

 תוכן העניינים      

                                                   

 עמוד 

 2      .............................................................שימת המתכנניםר . 1

 6  ........................................רשימת המסמכים למכרז/חוזה .2

 8  ............................תנאים כלליים מיוחדים -)א(  5מסמך ג'  . 3

 8  כללי ומוקדמות - 00פרק 

 8   אור העבודהית  00.01

 9  מוקדמות – 00תחולת פרק   00.02

 9    היקף המפרט  00.03

 9 התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות  00.04

 10 כמויות 00.05

 10      לוח זמנים 00.06

 10     משך הביצוע 00.07

 8    עדיפות בביצוע 00.08

 8 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.09

 8  י הקבלןקבלת השטח ע"  00.10

 9 תאום עם עבודות קבלנים נוספים 00.11

 9  התארגנות ותחום עבודה  00.12

 9      מעבדה  00.13

 10   תכניות מכרז/ביצוע  00.14

 10 קרקעיים קיימים באתר-מתקנים עיליים ותת 00.15

 11 שיונות ואישוריםיר 00.16

 11  תיאום עם גורמים ורשויות  00.17
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 12  מבנה למפקח  00.18

 13 עבודה בשעות חריגות  00.19

 13  'ימחירי עבודות רג .2000

 13 מדידות .2100

 15 תכניות "לאחר בצוע" 200.2

 15 אמצעי זהירות, בטיחות וגהות 300.2

 71 מניעת הפרעות והבטחת תנועה 400.2

 18 הכוונת התנועה  500.2

 18 תנועה על פני כבישים קיימים 600.2

 19 יקיונו במשך ביצוע העבודהאחזקת האתר ונ  700.2

 19 ניקיון השטח בגמר העבודה  800.2

 20 פינוי פסולת לאתר שפיכה  900.2

 20 סמכויות מנהל הפרויקט .3000

 21 אספקת מים וחשמל לאתר  100.3

 21 השגחה מטעם הקבלן   200.3

 22 קבלני משנה 300.3

 22 עבודה, ציוד וחומרים 400.3

 22 קבלת העבודה 500.3

 23 תאום עם מתכננים  6.300

 23  התמורה  700.3

 23 התייקרויות 800.3

 23 הגשת חשבונות 900.3

 24 ותמרורים שלטיםשלטי אתר,  00.40

 24 מחיר יסוד 00.41

 25 דיוק וטיב העבודה 00.42

  26 הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום             00.43

 27                                                                         גידור           00.44

 29                                                        סעיפים אלטרנטיביים .4500

 30                                                                      תגבור קצב העבודה .4600
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 30                            רי מתקן, רשימת ציוד וכו'הוראות הפעלה, ספ .4700

 
 

                   25 ...........מפרט  מיוחד ואופני מדידה מיוחדים -)ב(  5מסמך ג'  .4

 .........................................כתב הכמויות  -         6מסמך ג'  . 5

  .......................תכניות רשימת התכניות ותיק -    7מסמך ג'  . 6

 הנחיות למניעת מטרדים בשלבי ביצוע עבודות   -    8מסמך ג'  . 7
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 003/2019 רשימת המסמכים למכרז/חוזה מס'
 

 עמוד מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך
   מסמכי המכרז מסמך א'
   הצעת הקבלן מסמך ב'
ותנאים  החוזה מסמך ג'

 כללים
  

לעבודות בנין  יםהכללי יםהמפרט  9' מסמך ג
בהוצאת משרד השיכון, משרד 

 םהביטחון ומע"צ במהדורת
 האחרונה 

 102לא כולל פרק 
וכמו כן הגדרת סטנדרטים לשתילי 
 גננות ונוי בהוצאת משרד החקלאות.

הוראות המחלקה לייעול השקיה בגן 
 ונוי.

המפרטים העדכניים של משרד 
טים , המפרהתקשורת וחברת "בזק"

 העדניים של חברת החשמל לישראל
וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך 
ועפ"י הפניות שבפרקים דלעיל, או 

 במפרט המיוחד. 
 

 

 5מסמך ג' 
 )א(

תנאים כללים 
 מיוחדים

  

  5  מסמך ג'
 )ב( 

מפרט מיוחד ואופני 
 מדידה מיוחדים

  

   כתב כמויות 6מסמך ג' 
   מערכת התכניות  7מסמך ג' 

 

 : הערה

 בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים

שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ 

או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון ולצה"ל  ,ומשרד הבינוי והשיכון

 במהדורתו העדכנית.

חלק בלתי נפרד , ונספחיו חוזהכל המסמכים לעיל, מהווים יחד עם מסמכי ה

 בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים בזה.ממסמכי המכרז, 

 המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשות הקבלן, 

 .ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון

חודשים  (שמונה) 8 הינוכל העבודות נשוא מכרז / הסכם זה הזמן המוקצב לביצוע 

ולפי אבני הדרך המפורטות לעיל  "צו התחלת העבודה"מיום קבלת  קלנדאריים

 . להלן 00.07 בסעיף
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 : הצהרת הקבלן

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרט הטכני הכללי והמפרט הטכני 

, קיבל את כל םוהבין תוכנ םקרא ,מכרז/חוזה זהמסגרת ב יםהנזכר ,המיוחד

ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות  הסברים שביקש לדעתה

 בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 

 

 

 

 תאריך: ___________                   חותמת וחתימת הקבלן: ______________
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 מיוחדים תנאים כללים -( א) 5מסמך ג' 

 כללי ומוקדמות - 00פרק 

במפרט הכללי, או פרקים  00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק : הערה

 רלבנטיים אחרים שלו, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.

 תאור העבודה 00.01

הנחת קווי סניקה , עפר, הכנה צוע עבודותילב :, בין היתרזה, מתייחס מכרז/חוזה                   
 בצפון העיר רעננה. ותקשורת

 בנוסף, העבודה כוללת: 

 הספקה והתקנה של צינורות ואביזרים לקווי סניקה -

 הספקה והתקנה של צינורות ואביזרים למערכת המים -

 עבודות חפירה תוך השבת המצב לקדמותו -

(, נספח ג'למונחים במפרט טכני זה תינתן המשמעות שניתנה להם במסגרת ההסכם ) 
 במפרט זה.זולת אם נקבע אחרת 

 אתר העבודה                 

 אתר העבודה הוא בהתאם לגבולות הביצוע כפי שמופיעים בתכנית המכרז. 

 :, בין היתר, את המרכיבים הבאיםהעבודה כוללת 

 ;עבודות הכנה ופירוק .א

 ועוד.עבודות עפר לרבות עבודות חפירה, מילוי, מילוי מובא  .ב

 תשתיות תקשורת .ג

 קהעבודות להנחת קווי סני .ד

 עבודות שונות .ה

המזמין  של הבלעדיו דעת לפי שיקול דרושהא תה אשר ,אחרת עבודה וכל
)להסרת ספק למונח "המזמין" ולמונח "החברה" תהא המשמעות שניתנה למונח 

 "חברה" במסגרת המכרז / חוזה(.

 

 מוקדמות - 00תחולת פרק   00.02

מחייבים מכרז/חוזה   -מוקדמות של המפרט הכללי ה -זה  00כל הסעיפים מתוך פרק 
 .אם נאמר במפורש אחרת במסגרת מפרט זהזה, למעט 

 היקף המפרט  00.03

ולכתב הכמויות,   יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתוכניות  
כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את -ועל

  ביטויה הנוסף במפרט המיוחד.

 התאמת התכניות, מפרטים וכתב כמויות  0.040

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי מבלי לגרוע מהוראות ההסכם,  א.  
 המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה המובאים בהם.
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או סתירה בתכניות, בשרטוטים, במפרט ו/התאמה -בכל מקרה שתמצא אי  
להודיע על כך מיד למנהל הפרויקט, אשר הקבלן  או בכתב הכמויות, עלו/הטכני 
  איזו תכנית תבוצע העבודה. בהתאם ליחליט 

החלטת מנהל הפרויקט בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על   
 בהתאם הנ"ל.ההתאמות -סטיות ואיהרגיש בסמך טענה שלא 

 הקבלן ישאי. תוהחלט אחר ימלא ולאלמנהל הפרויקט  מיד יפנה לא הקבלן אם 
 בין, האפשריות ההוצאות כל עבור אחרת אחריות ובכל הכספית האחריות בכל
 מצד תביעהטענה ו/או דרישה ו/או  כל תתקבל לא. לאו אם ובין מראש נחזו אם

 .ל"הנ בסטיות הרגיש שלא טענה סמך על הקבלן
 
 

 איםמהתנ אחד אף פוסלת אינה השונים ההסכם במסמכי שונים תנאים הופעת .ב
 בין העדיפות שאלת. זה את זה להשלים באיםהמכרז  מסמכי שכן, הנ"ל

 , ובמקרים כאמור תהאבסתירה נמצאים התנאים כאשר רק מתעוררת מסמכים
 .הקבלן את ותחייב סופית מנהל הפרויקט בעניין קביעת

 על יחולו, להחלטת מנהל הפרויקט הסתירה/הטעות דבר את הקבלן הביא לא 
 או טעות, זו הוראה מילוי אי עקב יגרמויש הנזקים או/ו ותההוצא כל הקבלן
 .זאת סתירה

 טכנית לתאר כל פרט ופרט מן השאלות טכניות אפשרות קיימת ולא הואיל .ג 
 בעתיד ויצורפו שיוכנו התכניות מן חלק ובנוסף העבודה מהלך תוך שתתעוררנה

מראש  - הצדדים בין הוסכם לכן, ההסכם מן חלק ותהיינהלמסמכי ההסכם 
 העבודה מהלך בעת תיפתר זאת עקב שתתעורר שאלה שכל  -ובאופן בלתי חוזר 

במסמכי  פורטה כאילו תחשב ידו על שתינתן הוראה וכלמנהל הפרויקט  יל ידע
 הצדדים ידי על נכלל כבר זה בסעיף האמור כי בזה מובהר.  מראש זההסכם 

ו/או  תשלום או/ו מורהת לכל זכאי יהיה לא והקבלן, ההסכם שכר על שהסכימו
 .לכך בקשרו/או אחרים  פיםנוסהחזר הוצאות 

 כמויות 00.05

 כל הכמויות ניתנות באומדן. 

 או לצמצם את כמות העבודות במכרז זהו/את הזכות להרחיב  ושומר לעצמהמזמין  
 )ביחס לכל סעיף בנפרד וביחס לכלל העבודה(, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי,

פי תכניות ל הן מקורבות בלבד וערכן המדויק יקבע עיות בכתב הכמוהכמויות 
 הביצוע. לא תוכר כל תביעה של הקבלן בגין זה.

 לוח זמנים 00.06

הקבלן יכין בתאום עם מנהל מבלי לגרוע מהאמור בהסכם ביחס ללוח הזמנים, 
הפרויקט, לפני תחילת הביצוע, לוח זמנים ממוחשב, בשיטת גנט או פרט, שבו יפורטו 

 דות בהתאם לסוגיהן בקטעי העבודה השונים.העבו

המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן לשנות את סדרי הביצוע, או לבצע 
 חלק מהם, או לא לבצע בכלל קטעים מסוימים.

 קלנדריים ימים( ארבע עשרה) 14-מ בכל מקרה ימסור הקבלן למזמין לא יאוחר
בצורה ב להתקדמות העבודה הכולל לוח זמנים ממוחש ,"חתימת חוזה"לאחר קבלת 

, עד מסירתה הסופית למזמין וקבלת תעודת גמר שלבי העבודה כל  אתמפורטת 
לרבות סוגי העבודות, משאבים, כח אדם הנדרש לביצוע כל עבודה בהתאם ללוח 

אחרים בלוח  משנה של הקבלן וכן קבלנים שילוב עבודות קבלניהזמנים האמור, 
לוח זמנים זה חייב באישורו של מנהל  כיוצא באלה., הנתיב הקריטי והזמנים

 הפרויקט.

למועד הגשת נכון יגיש הקבלן לוח זמנים מעודכן  כל חשבון חלקי יחד עם הגשת
. לוח זמנים , על רקע לוח הזמנים הראשוני המאושר על ידי מנהל הפרויקטהחשבון

א מתכוון להתגבר זה יעודכן למועד עריכתו ובו יראה הקבלן כיצד ובאילו אמצעים הו
, וכן השפעת הפיגורים, באם ישנה השפעה, על נוצרווככל שעל פיגורים שנוצרו, אם 
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לא ייבדק ולא יאושר חשבון שהוגש ללא לוח  .הנתיב הקריטי של ביצוע הפרויקט
 זמנים מעודכן כאמור.

טענה ו/או רואים את הקבלן כאילו הסכים לכל הכתוב לעיל מראש ולא תוכר כל 
 תביעה של הקבלן בגין זה.או /דרישה ו

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן כלולה 
 של הסעיפים השונים. היחידהבמחירי 

 
 
 הלו"ז הבסיסי  

ומעלה.  לוח הזמנים יכיל את  2010בגירסת  MS PROJECTלוח הזמנים יוגש בתוכנת  .א
ולל אישורים לחומרים, לציוד, כל הפעילויות הדרושות לביצוע הפרויקט כ

 לתהליכי עבודה שונים וכו'.

 . חודשים קלנדאריים מיום קבלת צו התחלת עבודה 8משך ביצוע העבודה יהיה  .ב
משך הביצוע כולל את השגת האישורים השונים הנדרשים, ובכלל זה אישורי 

 החפירה.

הנחת מילוי,  יש להגדיר משאבים/כמויות לכל פעילות רלוונטית כגון: עבודות עפר, .ג
 צנרת וכו'.

לצורך הכנת הלו"ז הבסיסי ועדכון הלו"ז השוטף יעסיק הקבלן יועץ לו"ז. יועץ  .ד
הלוז יובא לאישור המזמין עם חתימת החוזה. יועץ הלו"ז של הקבלן יכין את 
הלו"ז הבסיסי ויעדכן את הלו"ז השוטף ע"פ הדרישות המקצועיות של יועץ הלו"ז 

                    של המזמין.            

לוח הזמנים יוגש למפקח בקובץ ממוחשב ומודפס על נייר. הלו"ז הבסיסי יוגש  .ה
 .מיום חתימת החוזה יום קלנדריים 45לאישור המזמין בתוך 

 
 עדכון שוטף של הלו"ז . ו     

 החשבון הלו"ז המעודכן יחד עםהקבלן יעדכן את לוח הזמנים כל חודש ויגיש את 
יעדכן בלוח הזמנים את הפעילויות השונות ללא שינוי בתוכנית  . הקבלןהחודשי
צירוף לוח הזמנים החודשי לחשבון המוגש על ידי הקבלן למזמין העבודה  הבסיס.

הוא תנאי הכרחי להחתמת חשבון. חשבון חודשי שיוגש  למזמין ללא לו"ז חודשי 
 ותזרים מזומנים כאמור לעיל לא ייחתם.

  . ז

 שךבקשה להארכת מ   ז

בקשה ל"הארכת משך" במקרה וסבר הקבלן שנוצרה עילה לבקשה כזו תוגש 
למזמין ע"י הקבלן בקשה מנומקת בצירוף "לו"ז מושפע" אשר יכיל את העילות 
לבקשה. בקשה להארכת משך תוגש למזמין בתוך חודשיים לכל היותר ממועד 

 התרחשות העילה לבקשה.

 משך הביצוע 00.07

 (שמונה) 8כל העבודות הכלולות בחוזה זה בפרק זמן של   הקבלן מתחייב לסיים את
 .החברה יל ידע" צו התחלת עבודה"מיום מתן  קלנדאריים חודשים

ר שא ,בסמכותו המלאה של מנהל הפרויקט לקבוע את העדיפות בין העבודות השונות
. הקבלן יבצע בהתאם וכן קטעים מהעבודות שיש לבצע בשלבים שונים יש לבצע

יסומנו לפי לוח ר שא ,עדיפיםאו /את אותם קטעים נבחרים ואמור כלהוראות 
י הקבלן ללא כל דרישה לתמורה ל ידמפעם לפעם. כל זאת יעשה ע ,יקבעיעדיפויות ש

  .נוספת
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  טבלת אבני הדרך .1

 

   

 

 תיאור אבן הדרך
חודשים 

 ממתן צ.ה.ע

 0 צ.ה.ע 1

 1 : התארגנות וקבלת היתרי חפירה/עבודה1אבן דרך  2

3 
 חפירה והנחת צנרת תקשורת וקוי סניקה : 2אבן דרך 

 7 וחיבורים לקיים                    

4 
 : גמר עבודות קבלן 3 אבן דרך

                     8 

 

 עדיפות בביצוע 800.0

בסמכותו המלאה של מנהל הפרויקט לקבוע את העדיפות בין העבודות השונות, אשר 
בודות שיש לבצע בשלבים שונים. הקבלן יבצע בהתאם יש לבצע וכן קטעים מהע

להוראות כאמור את אותם קטעים נבחרים ו/או עדיפים, אשר יסומנו לפי לוח 
עדיפויות שיקבע, מפעם לפעם. כל זאת יעשה על ידי הקבלן ללא כל דרישה לתמורה 

 כספית נוספת.

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.09

שהעבודה תבוצע בשלבים עם אפשרויות להפסקה  הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן על 
הפסקות ברצף העבודה בגלל  היתכנתוכי ובתוך השלבים עצמם בין שלב לשלב 

יתבצעו ר שא ,או בגלל עבודות אחרותו/ באתרמטרדים שונים העלולים להתגלות 
י גורמים אחרים. בנוסף, על הקבלן לקחת בחשבון את ל ידבאותו זמן או בעתיד ע

 ר העבודות במתחם, כך שהוא עשוי להידרש לסיים מלאכה מסוימתנושא פיזו
במקום אחר. עבור   במקום אחד ולדחות ביצוע אותה מלאכה  )בחלקה או בשלמותה(

ולא יהיה העיכובים וחוסר הרצף המתוארים לעיל הקבלן לא ידרוש וכל ההפסקות 
נלקח דבר  כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים שנתן כאילוזכאי ל

, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה זה בחשבון במחירי היחידה שלו
 הדבר לא יהווה עילה לעיכוב משך ביצוע העבודה. ,כמו כן   . בעניין זה

או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה ו/באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל  
במטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות  להמשיך בעבודות רק כשיושלם הטיפול

 הנדרשות.

 י הקבלןל ידקבלת השטח ע  00.10

וקבלני המשנה המיועדים לעבוד עמו הקבלן מבלי לגרוע מהוראות המכרז וההסכם,  
יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו בפרויקט 

 ברורים לו.

לא תוכרנה כל תביעות  את תנאי השטח והקרקע.רואים את הקבלן כאילו בדק היטב  
ודאות של תנאי כלשהו -לקיחה בחשבון של אי או מאיו/הנובעות מתנאי השטח 
 הקשור בביצוע העבודה.
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יש  ןתשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות מערכות תשתית שונות, שאות 
אישור שתנאים אלו י הקבלן מהווה ל ידלחצות ואליהן יש להתחבר. חתימת החוזה ע

 ברורים לו.

 אום עם עבודות קבלנים נוספיםית 00.11

, מודגש בזאת בפני הקבלן בהסכם וביתר הוראות מפרט זה לעיל ולהלןבנוסף לאמור  
מכרז זה יבוצעו בשטח העבודות נשוא יתכן שבמקביל לעבודתו ולא במסגרת יש

 ו/או מתקניםאו /יינים והכוללות בינוי בנ ,י קבלנים אחריםל ידעבודות נוספות ע
 הנחת תשתיות שונות ו/או קרקעיים-הנחת כבלים תת ו/או העתקת עמודי חשמל

 .צא באלהויבזק וכ ו/או יזיה בכבליםוטלולביוב ו/או לו/או לקווי מקורות ו/או למים 

או מטעם הרשויות ו/י קבלנים מטעם המזמין ל ידע נהבוצעתהעבודות הנוספות הנ"ל  
י ל יד, כאשר הביצוע ולוח הזמנים יתואמו עמטעם גורמים פרטייםו/או  המתאימות

 הקבלן וישתלבו עם העבודות שבמסגרת הסכם זה.

הקבלן יהיה חייב לתאם את עבודותיו עם עבודות הקבלנים האחרים באמצעות מנהל  
היכן תבוצענה עבודותיו בין היתר, הפרויקט. מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, 

הוראותיו תהיינה מוסכם כי דות הקבלנים האחרים וצורכיהם ובהתחשב בעבו
אום עם ילא תשולם כל תוספת עבור התעוד מובהר ומוסכם, כי סופיות ומחייבות. 
 הקבלנים האחרים.

  

  התארגנות ותחום עבודה 00.12

י מנהל הפרויקט. הקבלן יבחר ל ידהקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שיוגדר בשטח ע
בו יוקם, בין ר שא ,עם מנהל הפרויקט, שטח התארגנות אחד או יותר אוםילעצמו, בת

מלוא עלויות  .להלן השאר, המבנה למנהל הפרויקט כמפורט במפרט מיוחד זה
וכלולים  ההתארגנות כאמור, מכל מין וסוג שהם, יחולו על הקבלן ועליו בלבד

 .במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות

בזאת לקבלן כי מיקום שטחי ההתארגנות יובא תחילה לאישור עם זאת, מובהר 
מנהל הפרויקט וכי אין מנהל הפרויקט מתחייב לאשר לקבלן את כל שטחי 

 ידו.-ההתארגנות שיוצעו על

לאחר אישור שטח ההתארגנות על ידי מנהל הפרויקט, יטפל הקבלן בקבלת 
 ההיתרים הנדרשים )אם נדרשים( להקמת שטח ההתארגנות.

אום המוקדם( להעתיק את ייאלץ הקבלן )למרות התיועם התקדמות העבודה  ההי 
 יעשה הדבר על חשבונו הוא.ישטח ההתארגנות, 

 בדיקות

 בדיקות אשר יבוצעו על חשבון הקבלן וייכללו במחירי היחידה השונים:

בדיקת לחץ; בדיקות ריתוך צינור )רדיוגרפיה(; איכות המים; בדיקות אטימות; 
 .לעמידה לפי תקניםת לקראת צילום הווידאו; בדיקות צנרת שטיפת הצנר

 מעבדה  00.13

לשם  , אשר תאושר מראש ע"י מנהל הפרויקט,מעבדה מוסמכתהקבלן יתקשר עם  
; אין מנהל הפרויקט חייב באישור ובמעבדהביצוע בדיקות טיב הנדרשות בשדה 

, ולקבלן אחרת מעבדה אשר הציע הקבלן, גם אם תעריפיה זולים מתעריפי מעבדה
 .לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין החלטת מנהל הפרויקט כאמור

 תפקידי המעבדה יהיו: 

 בדיקות מוקדמות של טיב  החומרים. א(  

 בדיקות שוטפות לטיב החומרים. ב(  

 בדיקות לטיב המלאכה. ג(  

  או נוספות /לרבות דרישות לבדיקות חוזרות ובדיקות שונות באתר,  ד(  
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 לפי דרישת מנהל הפרויקט.                     

 סיכום וריכוז יומן הבדיקות. ה(  

הקבלן יאשר למעבדה עימה התקשר  .המעבדה תופעל לפי הוראות מנהל הפרויקט 
באישור מנהל הפרויקט להעביר אל מנהל הפרויקט באופן שוטף את כל תוצאות 

, לרבות בדיקות לא תקינות ו/או בדיקות העבודות הבדיקות שבמבוצעות במתחם
 ת המעבדה.אמ , מדי פעם בפעם,חוזרות או כל מסמך אחר שידרוש מנהל הפרויקט

וכן הוצאות  כל הוצאות המעבדה, הפעלתה וביצוע הבדיקות, כולל בדיקות חוזרות 
 על הקבלןאך ורק חלים במשך כל תקופת החוזה ובתקופת האחריות,  לוואי לביצוען

 ם במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.וכלולי

נעשו בכל חודש יצורפו לחשבון החלקי אותו יגיש הקבלן; לא ר שאתוצאות הבדיקות                  
ייבדק ולא יאושר חשבון שלא צורפו אליו תוצאות כל בדיקות המעבדה שנעשו 

 בחודש אליו מתייחס החשבון.

כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה עקב בדיקות על הקבלן לקחת בחשבון את  
המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. תביעות לפיצויים בגלל הנ"ל לא תובאנה 

גם אלה שיסתבר שבבדיקה  הוצאות כל הבדיקותמלוא ישא ביבחשבון. הקבלן 
 .תקינותחוזרת יצאו 

 ביצועתכניות תכניות מכרז/  00.14

                   זה הן תכניות "למכרז בלבד". התכניות המצורפות למכרז/חוזה  

תכניות אשר תשאנה את החותמת "לביצוע", ובהן עשויים לחול  נהוצאתלפני הביצוע  
 שינויים והשלמות ביחס לתכניות "למכרז בלבד". 

או להוסיף תוכניות שונות מאלה אשר הוצגו ו/המזמין שומר לעצמו זכות לגרוע  
 ה, לפי הצורך.במכרז, גם במהלך העבוד

או שינוי במחירי יחידה או ו/לקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום פיצוי  
 הארכת זמן ביצוע עקב עדכונים אלה.

תכניות "למכרז בלבד" שאינן הינן למכרז/חוזה זה המצורפות התכניות מודגש כי  
הצגת , מידע מספק להמכרזיתר מסמכי כל אך נותנות יחד עם  ,לפרטיהן מושלמות 

 צוע.ילקביעת סכום ההצעה ולהכנת לוח זמנים לב, הכמויות יחידות בכתבהמחירי 

הגשת הצעתו, שהמידע הנ"ל אמנם מספיק ולא יבוא בשום  הקבלן מאשר, בעצם 
או להארכת זמן ו/או ההצעה ו/תביעה לשינוי מחירי היחידות טענה ו/או דרישה ו/או 

 .כמתואר בגין התכניות הלא מושלמותהביצוע 

 3יימסרו לו  ,צוע העבודהיעם מתן ההוראה להתחלת העבודה לקבלן הזוכה בב 
ללא עיכוב. עם קבלת  קידום העבודהללהתחלת ו לביצוע תכניות מערכות שלמות של

של רשימה יום עשר( -)ארבעה 14עד  תוךביגיש הקבלן  "העבודה צו התחלת "
תביעה או דרישה ו/או /טענה ולא תאושר לקבלן כל  .התוכניות והפרטים החסרים

שמסר  החסר, לפי המפרט ברשימה הנ"ל עקב חוסר פרטים, לאחר הספקת החומר
 .למנהל הפרויקט כאמור

להכיר את שלבי בצוע כל העבודות המבוצעות באתר, ולקחת בחשבון את הקבלן  על 
 מצבן הקיים של אותן עבודות, במועד בו יבצע את עבודותיו הוא.

צוע, יעד הנ"ל, תחול עליו כל האחריות לעבודות, פרטי הבלא הודיע הקבלן במו 
למידות פתחים, לאפשרויות  או באביזרים עקב אי התאמה למבנה, ו/לשינויים בציוד 

 .ומהגישה וכדה

העבודות, שהבין  צועיהדרושים לו לבוהמידע הקבלן מצהיר שקיבל את כל התכניות  
לבצע לפיהם מתקן מושלם ופועל  , ושביכולתוםוהתיאוריאת כל התכניות, המפרטים 
 .והמזמין הפרויקט כהלכה לשביעות רצון מנהל

לפי המידות בתכניות, לבדוק את כל המידות שבתכניות את העבודות על הקבלן לבצע  
התאמות שבין המידות -בטרם יתחיל בעבודתו ולהודיע למנהל הפרויקט על אי

סברים בכתב. בכל מקרה ולבקש הוראות וה שבתכניות לבין המידות שבמציאות,
דיוק המידות וכל עבודה שתעשה שלא במקומה )כתוצאה את אחראי הקבלן לבדוק 
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י הקבלן, בצורה ל ידותיבנה מחדש ע סתיהרמאי התאמה( או כתוצאה /מאי דיוק ו
 נכונה ועל חשבונו.

בהתאם לרשימת התכניות, להסכם, ה"תכניות" משמען כל התכניות המצורפות  
לצורך הסבר, השלמה ההסכם לקבלן לאחר חתימת  השתימסרנות וכמו כן תכני 

 ושינוי.

יהא תכנית שינויים שתימסר לקבלן, תבטל כל תכנית קודמת באותו נושא. הקבלן  
 צוע, שבידיו התכנית העדכנית.ילוודא לפני הבבלעדי אחראי 

ון יתכנו שינויים בתכניהקבלן מודע לכך שבהתאם למציאות שתתגלה בזמן הביצוע   
יעודכן התכנון. שינויים אפשריים אלו לא יהוו עילה  ,בכל התחומים. בהתאם לכך

 לשינוי מחירים ו/או להארכת משך הביצוע.

על הקבלן להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים והתוכניות מוכנים  
לקריאה. אם  תמיד לשימוש מנהל הפרויקט. המסמכים צריכים להיות נקיים וניתנים  

המזמין על חשבונו הוא. ו/או המסמכים יזדהמו, על הקבלן להחליפם,  התוכניות
תהיינה תוכניות נוספות ואילו יספק לקבלן ארבע מערכות של תוכניות ללא תשלום, 

 על חשבון הקבלן.

 קרקעיים קיימים באתר-מתקנים עיליים ותת 00.15

יות במפרט הכללי תשומת לב הקבלן מופנית להנח 002בנוסף לכתוב בסעיף  
 ,קרקעיים והעיליים-ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול בשירותים התת

 י מנהל הפרויקט.ל ידעבפעם, מדי פעם   ,כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו

קרקעיים הקיימים בשטח, -קרקעיים והתת-מקום המתקנים העלאת הקבלן יבדוק  
, בין שהם מהודוכ , כבליםטלפוןצנרת מים, ביוב, חשמל, תיעול,  אך לא רק, כגון

הרשויות כל אום עם יבת אתמסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים, וכל ז
 .ובעזרת מכשירי וחפירות גישוש מתאימים המתאימות

של פגיעה בשירותים כלשהם, יהיה הקבלן האחראי הישיר לכל נזק שייגרם  מקרהב 
יעשו יחשבונו. התיקונים הנ"ל וכל הוצאות התיקונים, ישירות ועקיפות, יהיו על 

  מיידית ולא יהוו עילה לעיכוב העבודה.

באמצעות יבוצעו קרקעיים -הצינורות והכבלים התת לגילויוהגישושים החפירות  
ועל חשבונו, לא  באחריות הקבלןיהיו ואו בעבודת ידיים ו/מכשירים מיוחדים 

  תוספת כספית. עבורם תשולם

והמתקנים הנ"ל לא יועתקו ממקומם עד להתחלת יה העל הקבלן לקחת בחשבון כי  
תוך כדי נקיטת כל  ,העבודה, יבצע הקבלן את כל העבודות המתוכננות סביבם

במשך כל תקופת ביצוע העבודה. וזאת האמצעים הדרושים כדי למנוע פגיעה בהם, 
 ון,לפיכך הקבלן יביא בחשבון עבודת ידיים ליד קווי חשמל, קווי מים וביוב, קווי טלפ

באתר, כולל עבודות  הפרויקטובכל מקום אחר לפי הוראת מנהל  תשתיות כבלים
. כל הנ"ל ייכלל במחירי היחידה השונים ולא תשולם תמוך והגנה זמנית למתקנים

 .עבורם תוספת

באחריותו כל פגיעה במערכות תשתית קיימות תתוקן מייד באותו היום ע"י הקבלן                  
; על הקבלן להחזיק על חשבונו מנהל הפרויקטבונו בהתאם להנחיות ועל חשהמלאה 

 צוותים מתאימים לביצוע התיקונים כאמור בשעות היום ובשעות הלילה. 

 שיונות ואישוריםיר 00.16

קט, את כל יצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל הפרוילפני תחילת ב 
מתחייב המזמין  ,יות. לצורך זהצוע העבודה לפי התכנישיונות והאישורים לביהר

והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת העתקים של התכניות  3לספק לקבלן 
מלוא את הרלוונטיות רשויות כל השיונות הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם ליהר

שיונות. תשלומים אלה יוהערבויות הדרושות לצורך קבלת הר , האגרותההוצאות
 ישולם לו עבורם.ולא של הקבלן יהיו על חשבונו 

, על כלל מחלקותיה רעננהת : עיריי, בין היתרלה רשויות בסעיף זה הינהיכוונת המ 
 רתחשמל, משרד התקשורת, חבהמשרדי ממשלה, חברת תאגיד המים והביוב, 

 רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם,חברות הכבלים והתקשורת,  "בזק",
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מאושר על ידי המשרד אתר שפיכת פסולת  ,קק"ל רשות העתיקות, ,ת ישראלמשטר
 להגנת הסביבה וכדומה.

 תיאום עם גורמים ורשויות  00.17

לפני תחילת העבודה, ובמיוחד לפני ביצוע עבודות ליד מערכות ושירותים יש לתאם  
החזרה גם ולהזמין השגחה של הגורם המתאים. על הקבלן לקחת בחשבון גם הבאה ו

, אום, ההשגחהיפקחים מטעם בעלי המתקנים. הת)הסעה במידת הצורך( של מ
וההסעה של הגורם המתאים יהיו על התשלום עבור הפיקוח מטעם הרשויות הנ"ל 

 חשבון הקבלן.

 המפורטות להלן: לכל הפחותהרשויות שעל הקבלן לתאם עימם הינן  

  ההנדסהאגף   .א 

 .גף ההנדסהאלפני ביצוע כל שלב בעבודה יתואמו העבודות בשלב הביצוע עם   

 רעננהבעיריית  ניקוזמחלקת ובע"מ  רעננהתאגיד מי   .ב 

תאגיד המים כדי לא לפגוע בקווים הקיימים על הקבלן להזמין סיור עם נציג   
את מהם בעירייה, לקבל  ניקוזהת מחלקבע"מ וכן עם נציג  רעננהוהביוב מי 

צע רק העבודה. העבודה תבוביצוע את המשך מולם סימון הקווים ולתאם 
 .)בהתאם למקרה( המחלקההתאגיד ומשגיח של בנוכחות משגיח של 

 מחלקת מאור  .ג 

על מנת לקבל סימון של  ,הקבלן יתאם סיור עם נציג מחלקת התאורה בעירייה  
כבלי מאור ולתאם את העבודות בקרבת הכבלים והעמודים. עבודת הקבלן ליד 

 קת המאור.מתקני התאורה תתבצע רק בנוכחות מפקח מטעם מחל

 חברת חשמל  .ד 

כל ביצוע לפני  ימים  3הקבלן יתאם ויזמין השגחה מטעם חברת החשמל לפחות   
. לביצוע התשתית הנ"לו/או  קרקעיים-עבודה ליד עמודי חשמל וקווי חשמל תת

תבוצע רק קיימים ו/או מתוכננים העבודה באזור עמודי חשמל וקווי חשמל 
טענות ו/או דרישות לקבלן לא תהיינה כל בנוכחות מפקח של חברת החשמל. 

להעניק תביעות עקב כניסת חברת חשמל לעבוד באתר. הקבלן מתחייב ו/או 
טענה ו/או  קבלןלא תהיה ל ,כן-לחברת החשמל את כל הסיוע האפשרי. כמו

מנת לאפשר את עבודת -עבודתו  עלאת יתבקש להפסיק אם תביעה דרישה ו/או 
 חברת החשמל.

 ק"חברת "בז  .ה 

עבודה כל ביצוע ימים לפני  3הקבלן יתאם השגחה מטעם חברת "בזק" לפחות   
 .ו/או לביצוע התשתית הנ"ל קרקעיים-קווי תקשורת תתאו /ליד עמודי טלפון ו

תבוצע רק קיימים ו/או מתוכננים העבודה באזור עמודי טלפון וקווי תקשורת 
ענות ו/או דרישות ו/או ט. לקבלן לא תהיינה כל "בזק"בנוכחות מפקח של חברת 

לחברת להעניק לעבוד באתר. הקבלן מתחייב  "בזק"תביעות עקב כניסת חברת 
 את כל הסיוע האפשרי. "בזק"

יתבקש להפסיק אם תביעה טענה ו/או דרישה ו/או כל  קבלןלא תהיה ל ,כן-כמו  
 ."בזק"מנת לאפשר את עבודת חברת -עבודתו  עלאת 

 ויזיה בכבליםוטל  .ו 

והכל כמפורט בסעיף  ן יתאם השגחה מטעם חברת הכבלים הפועלת באזורהקבל  
 .ה' דלעיל

  קק"ל    .ז                    

וכן בתשלומי אגרות  שא בהוצאות הפיקוחיהקבלן יתאם השגחה מטעם קק"ל וי                        
 בעבור עצים שיש להעתיק / לעקור / לכרות.

 רשות העתיקות    .ח                   
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 הוצאות הפיקוחמלוא ישא ביו ,הקבלן יתאם השגחה מטעם רשות העתיקות                        
ובלבד שבטרם כל ביצוע פעולה ו/או הוצאה כאמור יינתן אישור  בקשר לכך

   .הגורם המוסמך לכך מטעם המזמין, מראש ובכתב

 .   ל הפרויקטלשימוש בלעדי של מנה -נהל הפרויקט מבנה למ  00.18

 שבועיים מהתחלת העבודה, הקבלן יקים, יתחזק וינקה באתר העבודה מבנה תוך 
המבנה יוצב על משטח  .מ"ר, שיתאים לעבודת מנהל הפרויקט 24בשטח של יביל  

יכלול ריהוט, המבנה  מצע מהודק אשר יכלול גם מקום להעמדת שני כלי רכב לפחות.
, לפחות BTU 18,000מזגן מפוצל בהספק של  - ם()לקירור וחימו תאורה ומיזוג אויר

אשר  טלפון קווי המחובר לרשת התקשורת וכן טלפון ניידשקעים לכח ותאורה,  4
כמו כן יותקן במשרד מחשב אשר יאפשר שימוש  ישא בהוצאותיהם;יהקבלן 

-ו MS PROJECTבתוכנות הרלבנטיות לניהול ומעקב אחר הפרויקט כדוגמת 
EXCEL אינטרנט ולמדפסת.וכן חיבור ל 

 6שולחנות משרדיים,  2מ',  2.40: ארון נעול, שולחן לתכניות באורך הריהוט יכלול 
יכלול המבנה גם  ,מ', כיור, ברז מים. כמו כן 1.5X2כסאות, לוח לתליית תכניות 

 שירותים. ו , מתקן מים מינראלייםעם מקרר מטבחון

בורו לתשתיות המים, הביוב, חילא ישולם לקבלן כל תשלום עבור הקמת המבנה,  
תכולתו, כולל תשלום ההוצאות השוטפות, )קבועות ו/או זמניות( החשמל והתקשורת 

אחזקתו וניקיונו השוטף, כולל מסים למיניהם. כל ההוצאות הכרוכות בו כלולות 
 במחירי היחידה של הסעיפים השונים בכתב הכמויות.

חום הקבלן את האתר בו נמצא יקט יתוהצורך ועל פי החלטת מנהל הפרבמקרה  
. לאחר סיום העבודה יפרק מטר כולל שער 2.0אסכורית בגובה המשרד עם גדר 

 הקבלן את כל המבנים ויסלקם מהשטח.

המיועד לשירותים, יחובר לקו הביוב או לבור סופג שייחפר, יתוחזק וינוקה  המבנה 
יון במשרדים על הניק י הקבלן. במשך כל תקופת הביצוע ישמור הקבלן ל ידע

 מים.ווסביבתם וידאג לאספקה סדירה של חשמל 

 עבודה בשעות חריגות  00.19

הוראות קיום לוח  הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף כדי למלא את  
י מנהל הפרויקט, ל ידאו במידה ויידרש לכך עו/חוזה זה מכרז/מועדי הביצוע ל

יהיה עליו לעבוד ביותר תוצאה מכך וכמשטרת ישראל או כל רשות מוסמכת אחרת, 
 יהיה עליו לעבוד בלילה או בסופי שבוע.שמאשר במשמרת אחת של פועלים ליום או 

אין סעיף זה בא לאשר עבודה בשעות הלילה ובסופי שבוע, והקבלן לא יהיה זכאי לכל  
              תשלום בגין ביצוע עבודותיו בשעות חריגות.

( לרבות קבלת מלוא נספח ג'א גם בכפוף להוראות ההסכם )עבודה בשעות חריגות תה  
 האישורים הנדרשים לצורך כך.

 י 'מחירי עבודות רג .2000

מובהר כי מחירי  שעות רג"י לעבודות שונות יובאו בחשבון לצורך ניתוח מחיר  
 ,של מנהל הפרויקטמטעמו ורק בהנחיה מפורשת  ויבוצעוהיה לעבודות חריגות 

 מראש ובכתב.

או ו/דידה של עבודות רג'י )יומיות( תהיה בהתאם לשעות העבודה נטו של פועל המ
 באתר הבנייה ולכל תקופת זמן שייקבע מנהל הפרויקט.ציוד 

נתנה כל שעות בלתי ריאליות ו/או שעות נסיעה ו/או הובלה של אנשים למקום ילא ת
ן כוללים את וכ ,העבודה ובחזרה. רואים את המחירים ככוללים את כל האמור לעיל

מדידות , הנהלת העבודה, שכר, שמוש בכלים, הוצאות סוציאליות לכל סוגיהן, 
 ורווח קבלן. ומההוצאות ניהול כלליות וכד

עבודות רג'י )יומיות( אשר מחירם לא נקבע במסגרת כתב הכמויות והמחירים, יקבע 
ביצוע מחירן לפי מאגר המחירים לבניה בהוצאת "דקל" במהדורה האחרונה לפי ה
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, או לפי מחירון 15%והנחה של  של העבודה)ובמפורש ללא רווח קבלן ראשי( בפועל 
)הזול מבינהם 15%משכ"ל תשתיות העדכני האחרון בעת ביצוע העבודות בהנחה של 

 הוא קובע( וללא תוספת רווח קבלן ראשי.

 ודה.ביומן העב מנהל הפרויקטעבודות רג'י יבוצעו אך ורק על פי הוראה מפורשת של 

באם ניתן לתמחר את העבודות היומיות שבוצעו באמצעות מחירי החוזה, או בהיעדר 
מחירי חוזה מתאימים או דומים, באמצעות סעיפי מחירון "דקל" )ובמפורש ללא 

,  הם יתומחרו כך ולא לפי שעות רג'י, גם אם 15%רווח קבלן ראשי( בהפחתת של 
 מנהל הפרויקט או נציג המזמין.אושרו ביומן העבודה ובוצעו על פי הנחיית 

הקבלן יגיש רשימה מפורטת של שעות עבודות רג'י שבוצעו באותו חודש, כולל הפנייה 
 ליומני העבודה בהן אושרו, ביחד עם כל חשבון חלקי שיוגש על ידו.

 חשבון עבודות רג'י שלא יוגש באותו חודש בו בוצעו העבודות לא יאושר לאחר מכן.

 מדידות .2100

החובות כל שבמפרט הכללי חלות על הקבלן  003מה ובנוסף לאמור בפרק כהשל
 הבאות:

על . כבסיס למדידת הכמויות ישמשו לא הגבהים הקיימים המופיעים בתכניות .א
למדוד את המצב הקיים בטרם החל הקבלן  הקבלן באמצעות מודד מוסמך

ל ידי בעבודתו באתר. לאחר אישור תכנית המדידה והגבהים הקיימים בפועל ע
   מנהל הפרויקט הנ"ל ישמשו כבסיס למדידת וחישוב הכמויות.    

עם רשימת  .I.Pנקודות  לקשירת הרומים,  .B.Mנקודות  רשימתלקבלן יימסרו  .ב
 פרטי התווית כבישים, קשתות ורדיוסים. קואורדינטות של נקודות )חתכים(, 

ות המדידה כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנ 
 לפרצלציה.

לרבות שטחי  גבולות החלקות והמגרשים, צירי הכבישיםעל הקבלן לסמן את  .ג
. ומהוכד קרקעיים–קרקעיות, מיקום מתקנים תת –צירי המערכות התת, הפקעה

כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך הקמת אבטחות לנקודות 
הן על חשבונו  . כל העבודות הנ"ל מנהל הפרויקטהנ"ל בצורה שתשביע את רצון 

 של הקבלן וכלולות במחירי היחידה של הקבלן.

ולכל נקודת קבע אחרת הקיימת  הקבלן אחראי לשלמות נקודות הקבע הנ"ל .ד
 מקומיות וארציות וכן אחראי לשלמות  BMונקודות GPSבשטח לרבות נקודות 

במקרה של ל את כל הנקודות הנ" יחדשהקבלן  .סימן בשטחר שאכל הנקודות 
עד למסירת העבודה וזאת או אובדן וישמור על שלמותן, על חשבונו הוא, ו/נזק 

לפני ביצוע כל עבודה ימפה הקבלן את כל  יקט.ומנהל הפרי ל ידהגמורה וקבלתה ע
כאמור לעיל,  BMונקודות  GPSנקודות הקבע בשטח התכנית, לרבות כל נקודות 

העבודות, כחלק ממסירתן, יבצע הקבלן  ויעביר את המפה לאישור העירייה. בסוף
מיפוי ומסירה לעירייה של נקודות הקבע כאמור לעיל. כל הנ"ל ייעשה על חשבונו 

 של הקבלן ובאחריותו המלאה.

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל היא מוחלטת והוא יתקן כל  .ה
ון ומיקום כנ"ל, התאמה, אשר נובעת מתוך מדידה, סימ-או אי ,גיאה, סטייהש

 מנהל הפרויקט.ללא תשלום נוסף, ולשביעות רצונו של 

התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי -או אי ,אם כתוצאה משגיאה, סטייה .ו
 ולשביעות רצונומנהל הפרויקט  ו שלהתכנית, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת

 עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן. המלאה.

קווים מקבילים לצירי התוואי. מטרתם של קווים אלה,  על הקבלן למדוד ולסמן .ז
לאפשר ביקורות על נכונות העבודות ולאפשר שחזור, חידוש ו/או שינוי בסימון. 

 קו ההבטחה יסומן בצד הציר ובמקביל לו, במרחק שיקבע על ידי מנהל הפרויקט.

לכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקודה מקבילה על קו ההבטחה, הן  .ח
מנהל בחינת מרחקים והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי להציע למ
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אופן הבטחת צירים שונה מהאמור לעיל )המשכת הציר אל מעבר  הפרויקט
 (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים יהיה טעון אישור. אלהבצא לתוואי וכיו

ספרו בצבע את נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל זווית. כל היתדות ימו .ט
 בלתי נמחק ובצורה ברורה.

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן  .י
חייב למדוד ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב 

; כן יבצע הקבלן כל עבודת מדידה אשר תידרש ע"י מנהל כמויות לתשלום
 .הפרויקט

רוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לאחר שבדיקת המדידה יע נהל הפרויקטמ .יא
למנהל הפרויקט באופן ממוחשב בתכנת  הסופית שנערכה על ידי הקבלן תוגש

ותראה בעליל   אוטוקאד העדכנית על רקע תכניות הביצוע העדכניות של הפרויקט
 המתוכננים. ולגבהים שהעבודה בוצעה בהתאם למידות

"מודד מוסמך" שיבצע עבודה זו  ,אופן רציף וקבועב ,על הקבלן להעסיק באתר .יב
אופטי -וכל עבודות מדידה אחרות, באמצעות ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

"דיסטומט". המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימון התואם את רמת הדיוק 
הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק הנדרשת עפ"י תקנות  הפרצלציהשל 

 המדידה.

 .I.P)נקודות  במהלך ביצוע העבודה ות, מכל סיבה שהיא,נפגעו הנקודאם  .יג
 י מודד מוסמך.ל ידיחדש וינעץ נקודות אלה, על חשבונו, עהקבלן  ,(וכדומה

 כל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי זווית כנדרש בסעיף ח' שלעיל. .יד

גבולות החלקות 'הפרטיות'  –בכל מקרה של סתירה בין קווי המדידה  .טו
 לציה( הם המחייבים.)הפרצ

 .כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן .טז

 

 תכניות "לאחר בצוע" 200.2

יום מגמר העבודה, לפני הוצאת תעודת  14על הקבלן המבצע להכין על חשבונו, תוך  
ודד שנערכו על ידי מעל רקע תכניות הביצוע של הפרויקט,  ,מדידה תכניותגמר, 

מראש. נהל הפרויקט מוסמך בכל עת שיסיים שלב עבודה בשטח, או על פי הגדרת מ
, על רשת העדכני ביותר ומעלה AUTOCAD 2000, ברמת DWGהחומר יערך בקבצי 

, נהל הפרויקטקואורדינטות ארצית ומבוססת על נקודות הבקרה של המודד מטעם מ
פיעו בתכנון, קרי: תנוחות, ( לכל הנושאים והפרטים שהוAS MADEפרטי הביצוע )

אלמנטים מעל ומתחת לפני השטח, ומיקומם הגיאוגרפי, כל פרטי התכנון הגיאומטרי 
כגון קירות, אבני שפה, עמודי תאורה, תאי בקרה למערכות השונות, קולטים, 

   ומגופים. .I.L)לרבות סוג ופרוט שרוול, עטיפת בטון וכדומה( צינורות 

 יע התכנון, ולאחר אישור המתכנן יוגש פורמט "נקי". התכנית תוכן כשברקע יופ

 של העירייה. GISויתאימו לפורמט  מי רעננהקבצי התכנית יערכו על פי דרישות 

 ,Z, Yתוכניות לאחר ביצוע יכילו מיקום, גובה ותאור של כל הפרטים בקואורדינטות  
X. 

ועדות לכיסוי מייד עם השלמת הקבלן יגיש תכניות כנ"ל של תשתיות ת"ק המי                 
 ביצוען וכתנאי לתשלום בגינן, בהתאם לקטעי הביצוע הנמצאים בעבודה.

הקבלן לא יהיה רשאי להגיש חשבון סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל חתומות  
 . , אושרו ותוקנו לפי הערות מתכנני הפרויקטי מודד מוסמךל ידומאושרות ע

תכניות  מערכות של 3כן  ( וAS MADEהמדידה )ני עם נתו  דיסקון הקבלן ימסור 
  .צבעוניות, בהפרדה בין המקצועות והתחומים השונים מדידה
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בנוסף לתכניות הביצוע נדרש הקבלן לבצע תיעוד מצולם ורישום מדוייק של כל  
טרם כניסתו לביצוע העבודות  הןהעבודות בפרויקט, לרבות כל קטעי העבודה, זאת 

טרם מעבר בין כל שלב ותת שלב בעבודתו, טרם הן ם ממנו, במתחם ו/או בחלקי
כיסוי כל חלק ותשתית שהינם קבורים ו/או מכוסים, הכל על פי הנחיית מנהל 

ס"מ  10X15וכן במסגרת תיעוד חודשי של עבודתו, בתמונות סטילס  הפרויקט
  .ובסרטוני וידאו

שבון חלקי, ויהיו חלק ממסמכי החובה הצילומים והתיעוד כאמור יצורפו לכל ח                  
 .והסופי יםהחלקי נותלצורך בדיקת ואישור החשבו

 ביצוע כל הנ"ל הינו באחריות ועל חשבון הקבלן.                  

 אמצעי זהירות, בטיחות וגהות 300.2

חות העבודה והעובדים הקבלן אחראי לבטימבלי לגרוע מהוראות ההסכם )נספח ג'(,  
ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות עבודה, לרבות תאונות 
הקשורות בעבודות חפירה, תמוך דפנות החפירה, הנחת קווי צינורות, הובלת 

 חומרים, הפעלת ציוד כבד וכו'.

שבמפרט הכללי, הקבלן ינקוט בכל אמצעי  0046 -ו 0045בנוסף על האמור בסעיפים  
צוע העבודה ויקפיד על יהזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ב

קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בעניינים אלו. הקבלן 
אורות  מעברים זמניים לרכב ולהולכי רגל, גדרות זמניות, ,גומים, מעקותייתקין פ

ר מתאונות העלולות להיגרם בשל ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הציבו
גומים, ערמות חומרים ומכשולים אחרים יהימצאותם של בורות, ערמות עפר, פ

או במהלך ביצוע העבודות, כפי שידרש ע"י מנהל  באתר. מיד עם סיום העבודה
בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר  הפרויקט,

כל  את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מהעבודה.את הערמות והעפר ולסלק 
שטחים אשר יאוכלסו במהלך  הנ"ל על חשבון הקבלן ולא תשולם על כך כל תוספת.

מטר תוך הסדרת תוואי  2.0ביצוע העבודה יגודרו ע"י הקבלן בגדר אסכורית בגובה 
 הליכה בטוחים ושילוט מתאים להכוונת המגיעים והיוצאים מהם אל העיר.

בלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי הק 
נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה 
אליו. לעומת זאת שומר המזמין לעצמו את הזכות לעכב תשלום של אותם הסכומים 

לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל  אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים
לוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או יישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או ח

. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של כאמור בשאר מסמכי החוזה
הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהוא שנפגע באתר העבודה, 

בפוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי  י הקבלןל ידתכוסה ע
 בגין נושא זה.

המזמין רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  
וגיהותיים גרועים או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות מנהל הפרויקט. 

גרמו למבנה ו/או לעובדים הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים שי
 במפרט הכללי.בחוזה )נספח ג'( וו/או אדם כלשהו, הכל בהתאם למפורט 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לנקזים לשוחות ביוב או שוחות בקרה  
אחרות הקיימות בשטח על הקבלן לבדוק תחילה את השוחות להמצאות גזים רעילים 

 ה אשר יכללו בין היתר את המפורט להלן:ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנ

לפני כניסה לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות חמצן  א.  
מספקת. אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא 
לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל 

ספקת חמצן בכמות מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אך הגזים ומובטחת א
 לנושאי מסכות גז. ורק 

שעות לפחות לפי  24מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, לתקופה של  ב.  
 הכללים הבאים:

מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים  -לעבודה בתא בקרה קיים   -  
 ם.בשני התאים הסמוכים. סה"כ שלושה מכסי
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 המכסים משני צדי נקודת החבור. -לחבור אל שוחה קיימת   -  

לא יורשה אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה  ג.  
 אשר יהיה מוכן להגיש עזרה במקרה הצורך.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי  ד.  
וא חגור חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי מחליקות כשה

 יחזיק עובד הנמצא מחוץ לשוחה.

 מ' ישא מסכת גז מתאימה. 3.0הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל  ה.  

מ' יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם  5.0בשוחות בקרה שעומקן מעל  ו.  
 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.

סקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי עובדים המוע 
 בטיחות הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

הקבלן ינקוט על חשבונו בכל האמצעים  -הגנה על העבודה וסדרי התנקזות זמניים 
 טפונות,יי מפולת אדמה, של ידהדרושים כדי להגן על העבודות מנזק העלול להיגרם ע

 במשך כל תקופת הביצוע ועד למסירתו למנהל הפרויקט.וזאת , מהודרוח, שמש וכ

במיוחד, ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, בכל   
האמצעים הדרושים להגנת האתר מפני גשמים או מפני כל מקור מים אחר. הקבלן 

חזקת האתר במצב תקין במשך עונת ידאג לחפירת תעלות זמניות להרחקת המים, ה
ו/או בכל עת לפי דרישת מנהל  הגשמים וסתימת התעלות לפני מסירת העבודה

 .הפרויקט

 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.  

כל נזק שיגרם כתוצאה מהעבודות הנ"ל, בין אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים   
ידי הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו, לשביעות רצונו של -אם לא עשה כן, יתוקן על ובין

 מנהל הפרויקט.

 מניעת הפרעות והבטחת תנועה 400.2

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והתנועה  
במשך כל תקופת העבודה  יבתו ובדרכי הגישה אליוב, בסהסדירה המתנהלים באתר

לעשות כמיטב יכולתו תוך שימוש בכל האמצעים למנוע תקלות והפרעות מכל סוג ו
 שהוא.

עגלות  גדרות בטיחות, שילוט ותמרור, תאורה, הכוונת תנועה, הצבתהאמצעים יהיו   
)לרבות שבילים  זמניים ומעברים שוטרים בשכר, ביצוע מעקפיםחץ, מעקות בטיחות, 

, פנסים וכדומה( לרבות מבטון רים לכלי רכבממצעים, גשרי מעבר להולכי רגל, מעב
כפוף לאישור ב, בהתאם לדרישות הרשויות הנוגעות בדבר וצא באלהוימהבהבים וכ

מנהל הפרויקט. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור כל העבודות הנ"ל ותמורתן 
 כלולה במחירי היחידה של הסעיפים השונים.

 .חירי היחידה כלולה במ תמורה זו                  

סיון רלוונטי, יבנוסף לנ"ל יעסיק הקבלן, על חשבונו, אחראי בטיחות בתנועה, בעל נ                  
שיאושר על ידי משטרת ישראל, אשר יאשר את הסדרי התנועה בפועל בכל שלב 

 באתר.באתר באופן שוטף, יהיה נוכח בעת ביצוע עבודות  ושלב, יבקר 

, שכירת פקחים / מאבטחי תנועה, שכירת אתתים וכדומה ולרבות ירת שוטריםשכ                  
י ל ידתשולם ע ,תעשה על ידי הקבלן בתאום עם מנהל הפרויקט צוותי אבטחה

 .לעיל הקבלן בלבד ותהיה כלולה במחירי היחידה

או להניח על פני השטח חומרים ו/או ו/כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות  
 , אופנועים ואופנייםה שיש בה כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכבציוד בצור

או לפגוע במתקנים קיימים. הקבלן ו/מכל סוג שהוא, לחסום דרכים ו/או הולכי רגל, 
י התקנת שלטים, דגלים, פנסים, הצבת עובדים או ל ידידאג לבטיחות התנועה ע

ה בשלטים, תמרורים, פנסים . הקבלן יסמן וישלט את רצועת העבודמהודשוטרים וכ
אום עם מנהל הפרויקט באתר, יהכל בת - מהודמהבהבים, מעקות בטיחות וכ

 מחלקות העירייה ומשטרת ישראל.
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לרבות דרכים  תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפותההבטחת כל ההוצאות בגין  
ץ מחובות שילוט/תמרור היקפי ואספקת כל השילוט התמרור, פנסים )לרסלולות 

כלולה במחירי לגבולות הפרויקט כפי שיידרש על ידי הרשויות המוסמכות( וכדומה 
 היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד.

תכללנה במחירי  אלו םהכרוכות במילוי תנאי הישירות והעקיפותכל ההוצאות  
 היחידה של סעיפי התשלום השונים ולא ישולם עבורן בנפרד.

קבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל כמו כן לא יוכרו כל תביעות של ה 
 .וכל האמור לעיל האמצעים למניעת הפרעות

 הכוונת התנועה 500.2

ו/או מנהל הפרויקט, על הקבלן לדאוג לנוכחותם של  ת ישראלפי דרישות משטרל ע 
לצורך הכוונת התנועה. עבודה זו תשולם ישירות למשטרת  ומאבטחים שוטרים
 הזמנת השוטריםלאום ויי הקבלן. האחריות לתיד לעולחברת האבטחה ישראל 

 חלה על הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד. והמאבטחים

 י מנהלל ידבנוסף, על הקבלן להציב על חשבונו, שלטים בכמות ובגדלים שייקבע ע 
בהתאם לדרישות מנהל  ומה,כדוהפרויקט, מכווני תנועה עם שילוט, דגלי אזהרה 

 הפרויקט ו/או הרשויות.

 תנועה על פני כבישים קיימים 6.200

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק  
באמצעות כלי רכב מצוידים בגלגלים פניאומטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים 

 ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו מתפזר בזמן הנסיעה.

האתר יהיו דרך מערכת הדרכים העירונית ובהתאם  דרכי הגישה לתחום -דרכי גישה  
לכללי התנועה ותקנות התעבורה. על הקבלן להמציא אישור מהרשויות המוסמכות, 

על התעבורה. לא  המפקחמשטרת ישראל,  / הת הרצליכגון: אגף התנועה בעיריי
 תוכר כל תביעה מצד הקבלן עקב מגבלות תנועה שיוטלו עליו מצד הרשויות.

רה שפעילות הקבלן עלולה ליצור הפרעה לתנועה הרגילה, בתאום עם בכל מק  
הרשויות ומנהל הפרויקט יכשיר הקבלן דרכי גישה מתאימות מחוץ למערכת הדרכים 

ולצורך מעבר  אל תחום האתר ובתוך האתר לצורך פעילותו ו/או בתוכה, הקיימת
, גשרונים, מצעים תכלול גידור, מעקות. הכשרה זו תושבים בכלי רכב וברגל לבתיהם

 לא תימדד ולא תשולם בנפרד.ואמצעי בטיחות אחרים כנדרש, הכשרה זאת 

 אחזקת האתר וניקיונו במשך ביצוע העבודה  700.2

כדי להסיר כל ספק, יהיה הקבלן אחראי על אחזקת האתר וניקיונו במשך כל תקופת  
שה, מעת לעת, עייביצוע העבודה ועד למסירתו וקבלתו על ידי המזמין. הניקיון 

  .בהנחיית מנהל הפרויקט

יקפיד הקבלן על ניקיון יומי של כל הכבישים ודרכי הגישה המשמשות את                  
 באמצעות מטאטא שואב.  חקלאים/התושבים

 תקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל פסולת או אדמה מכל סוג שהוא אשר ישפכוכל ב 
, לרבות על פסולת ו/או אדמה שהייתה עבודהי אחרים באתר הל ידעוגם  על ידו 

, לרבות . הקבלן יסלק את הפסולת ו/או האדמהקיימת באתר לפני כניסתו לעבודה
 על חשבונו.על ידי המשרד להגנת הסביבה למקום שפיכה מאושר עודפי אדמה 

באחריות הקבלן להסדיר ולשלם את כל האגרות והתשלומים הנדרשים מול כל 
 .הרשויות הנדרשות 

עד לקבלת  ו/או בסביבתו קיימת באתר , בין שהייתהפסולת לא ישולם עבור סילוק  
ובין כזו שתתוסף במהלך הביצוע על ידי הקבלן או גורמים אחרים  צו התחלת עבודה

כלשהם ועל הקבלן חלה חובה לסלקה למקום שפיכה מאושר על ידי המשרד להגנת 
  .הסביבה  על חשבונו
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יקיון הדרכים העירוניות עליהן הוא נע לאתר העבודה ולסלק על הקבלן לשמור על נ 
הכל  -מיד כל לכלוך, בוץ, או פסולת שנגרמו כתוצאה מעבודתו ופוזרו על הכבישים 

 בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה עבור העבודות שפורטו לעיל ותמורתן תיכלל  
 .במחירי היחידה של הסעיפים השונים

 

 ניקיון השטח בגמר העבודה  800.2

על הקבלן ובגמר כל שלב של העבודה ו/או לפי דרישת מנהל הפרויקט בגמר העבודה  
י סילוק פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם ל ידלנקות היטב את השטח ע

לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו, או מכל מקור אחר כולל סילוק צריפים 
 חרים, לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט.ומבני עזר א

כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלקי מבנה שונים -כמו 
 שלידם ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת ביצוע עבודתו.

 פינוי פסולת לאתר שפיכה 900.2

באחריות ות החוזה, ובנוסף להוראשבמפרט הכללי  0049בנוסף על האמור בסעיף  
ומאושר על ידי המשרד להגנת  הקבלן לתאם מקום לאתר שפיכת פסולת מסודר

וכן לתשלום  ולדאוג לכל האישורים הדרושים לשם כךהסביבה, מחוץ לתחומי העיר 
. כמו כן באחריות הקבלן לדאוג לדרכי גישה לאתר זה וממנו. כל האגרות כנדרש

 על אחריותו ועל חשבונו.י הקבלן, ל ידהתאומים הללו יעשו ע

על הקבלן להביא בחשבון את העלויות אשר תיגרמנה לו בגין הנ"ל בחישוב הוצאותיו  
מודגש בזאת שלא ולכלול הוצאות אלה במחירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות. 

 .תשולם כל תמורה נוספת לכך

אשר תוצא מהאתר  על הקבלן יהיה להציג אישורים מפורטים לשפיכת הפסולת              
ולצרף אישורים אלו לכל חשבון חלקי  –באתר שפיכת פסולת מסודר ומאושר כאמור 

 אשר יגיש. 

 הובלות .3000

נחשבת כהכרחית ומחירה כלול במחיר היחידה הובלה לצרכי ביצוע עבודה זו  כל 
 ו/או לסעיף המתאים בכתב הכמויות. לא ישולם על הובלה בנפרד ולא על העמסה

 .הובלה כפולה, לא בתוך האתר ולא מחוצה לועל ו/או  פריקה

 סמכויות מנהל הפרויקטא     00.30

האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר  .א
 סעיפי המפרט והחוזה.

מנהל הפרויקט הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את  .ב
-התאמה ביניהם ו/או אי-התכניות, המפרט הטכני וכתב הכמויות וכל אי

בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה מנהל הפרויקט הוא הפוסק הבלעדי 
 בשטח בנושא זה.

מנהל הפרויקט הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקורם וכן  .ג
 עבודות שבוצעו או צריכות להתבצע.

 הקבלן חייב באישור מנהל הפרויקט אם בכוונתו למסור את העבודה, כולה .ד
. אין באישור ; כנ"ל לגבי ספקים ומעבדה מוסמכתאו חלקה, לקבלני משנה

זה של מנהל הפרויקט כדי להסיר את אחריותו המלאה של הקבלן 
לפעולות או מחדלים של קבלני המשנה. הקבלן וקבלן המשנה חייבים 

 .להיות רשומים ברשם הקבלנים
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שונים, קטעים ובמנהל הפרויקט רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים  .ה
ללא תוספת מחיר לקבלן. מנהל הפרויקט רשאי להודיע לקבלן מעת לעת 
ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או חלק ממנה 

עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם ל ביחס 
 י מנהל הפרויקט.ל ידלסדר העדיפות שנקבע עלשלבים, לקטעים ו

ויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו מנהל הפר .ו
הקבלן חורג מדרישות החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסבר, לפי 
מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. מילוי 

י הקבלן אינו משחרר את הקבלן ל ידע                הוראות מנהל הפרויקט 
 לעבודה כולה ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה. מאחריותו

מנהל הפרויקט ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של  .ז
תכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני. לצורכי ביצוע מחייבות אך 

י מנהל הפרויקט חתומות ומאושרות ל ידורק התכניות שנמסרו לקבלן ע
או עדכון של תכניות  י התכניות כנ"ללביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפ

לא תתקבל  מנהל הפרויקט במהלך הביצועי ל ידעאלה שנמסר לקבלן 
 והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

 אספקת מים וחשמל לאתר  100.3

במפרט הכללי. על  510033 -ו 0042, 0041סעיפים הוראות תשומת לב הקבלן מופנית ל 
טור אמכלי מים, גנר ,כגון ,ידורים מתאימיםהקבלן לעשות מראש, על חשבונו, ס

 לאספקת זרם עצמי למקרה של תקלות, כדי שעבודתו לא תפסק.

במקרה הצורך, יניח הקבלן צנרת ותשתית  מים וחשמל זמניות , יפרקם ויעתיקם  
לרבות השלמת כל הדרוש לצורך חיבורים זמניים שונים שידרשו במהלך הביצוע של 

דרש. בסיום העבודה ילמקומות שונים בפרויקט ככל שי הפרויקט, לצורך העברתם
 המשרד להגנת הסביבה. יל ידעיפרקם הקבלן ויסלקם למקום שפך מאושר 

בהתחברות למקורות האספקה והוצאות שימוש הנ"ל וכן ההוצאות כל ההוצאות  
 במים וחשמל יחולו על הקבלן.

 השגחה מטעם הקבלן   200.3

 5של ותק מקצועי וניסיון  בעל שיון"ימהנדס בעל ר"בא כוחו של הקבלן יהיה  א(  
מנהל  יל ידעומאושר  , בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זהשנים לפחות

, לאורך כל תקופת הביצוע. ימצא בכל שעות העבודה באתרהמהנדס יהפרויקט, 
המהנדס יהיה חייב לחתום בהיתר הבנייה של העבודות כ'אחראי על הביצוע' או 

מינוי המהנדס טעון אישור על ביצוע השלד' וכן כ'אחראי על הביקורת'.  כ'אחראי
או לדרוש את החלפת מראש של מנהל הפרויקט, והוא רשאי לפסול כל מינוי 

  ללא מתן הסברים או נימוקים.המהנדס 

לרשות הפרויקט מודד מוסמך עם בכל עת במשך כל תקופת הביצוע יעמוד  ב(                   
דידה וציוד מלא, כולל דיסטומט, בכל עת שיידרש. הקבוצה תעמוד קבוצת מ

לרשות מנהל הפרויקט למדידת כל סוג מדידה שיידרש, בכל זמן, לצורך ביצוע 
 העבודה, וזאת ללא כל תשלום נוסף.

 יל ידמוסמך ע -"מנהל עבודה מוסמך" הקבלן יעסיק במשך כל תקופת הביצוע  ג(                   
 זה .  שנים לפחות בתחום הנדרש בפרויקט 5דה בעל ניסיון מוכח של משרד העבו

כמו כן ייקבע מנהל עבודה מוסמך נפרד/נוסף לביצוע עבודות לילה. מינוי מנהלי 
או ו/העבודה טעון אישור מראש של מנהל הפרויקט והוא רשאי לפסול כל מינוי 

 לדרוש את החלפת מנהלי העבודה ללא מתן הסברים או נימוקים.

 )והיה ותהיינה(. נוסף לעבודות בלילה "מנהל עבודה מוסמך"וכן כנ"ל,  ד( 

יהיה מאושר  הקבלן יעמיד לרשות מנהל הפרויקט אחראי בטיחות בתנועה אשר  (ה
על ידי משטרת ישראל והמזמין. אחראי הבטיחות בתנועה יבקר באתר באופן 

דרי התנועה הבטיחות על פי הס רציף ויבדוק את המצאות ותקינות אמצעי
וכן יהיה נוכח במהלך  ועדת התנועה העירונית והמשטרהעל ידי המאושרים 

 .ביצוע עבודות בכבישים ובצמתים פעילים
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זה לעיל אינו בא לגרוע מהוראות החוזה, לרבות אך מבלי למעט,  00.32האמור בסעיף 
 בעניין החלפת בעלי התפקידים מטעמו של הקבלן, וזאת בהוראות מנהל הפרויקט

 ו/או המזמין.

 וספקים קבלני משנה 300.3
  

 -האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מהוראות ההסכם )נספח ג'( 

העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור מנהל הפרויקט מראש 
ובכתב אולם גם אם יאשר מנהל הפרויקט העסקת קבלני משנה, גם אז יישאר הקבלן 

 דות כל קבלני המשנה והתיאום ביניהם.אחראי בלעדי עבור עבו

, הקבלן הראשי MERחברת  –קבלן המשנה לעבודות תקשורת יהא קבלן התאגיד  
ימשיך לשמש כקבלן ראשי לכל דבר ועניין ובתמורה לכך ישנו סעיף מתאים בכתב 

 הכמויות.

 מנהל הפרויקט רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל
של הקבלן, אשר לפי ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו  ובדאו ע

 באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל תעשה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 כנ"ל לגבי מעבדה מוסמכת או כל ספק.

קבלני מלאכות לאישור מנהל ספקים ותוך ארבעה עשר יום יגיש הקבלן רשימת 
 ן:כדלקמ הפרויקט

קבלני משנה לכל עבודה אותה הוא  3הקבלן יגיש למפקח רשימה שתכלול לפחות  .1
 מבקש לבצע באמצעות קבלן משנה.

 כל קבלני המשנה שייכללו ברשימה חייבים לעמוד בתנאי הסף להלן:  .2

בודות ע קבלן רשום בפנקס הקבלנים, אשר הינו בעל הסיווג הנדרש לביצוע  2.1
ן הראשי לבצע באמצעות קבלן משנה זה באותם בהיקף אותו מבקש הקבל

 מקצועות החייבים ברישום.

 עבודות אותן ל שנים בעבודות זהות או דומות  5סיון של לפחות ינבעל   2.2  
 מבקש הקבלן הראשי לבצע באמצעותם.

 לגבי  להלן, לרשימת קבלני המשנה המוצעים יש לצרף את הנתונים המפורטים   .3
 ד:כל קבלן משנה בנפר

 .קבלן/פרופיל חברה  3.1 

, אשר זהים בחמש השנים האחרונות שביצע הקבלן פרויקטיםשמות   3.2 
 בהיקפם ובמורכבותם לעבודה המפורטת במכרז זה.

אלה, יש לציין את שם המתכנן, שנת התכנון והביצוע, ולצרף  פרויקטיםלגבי 
 רויקטיםבפהמלצות כתובות מבעלי התפקידים הנ"ל ביחס לתפקוד המערכות 

 )כולל מס' הטלפון שלהם(. אלה

לפני אישור קבלן המשנה, מנהל הפרויקט שומר לעצמו את הזכות להיפגש עם   .4
סיון יקבלני המשנה שיוצעו על ידי הקבלן הראשי, על מנת להתרשם מהנ

 והמקצועיות של הקבלנים המוצעים.

א תכלול מודגש כי אם רשימת הקבלנים שתוגש לאישור מנהל הפרויקט ל  .5
להציג קבלן/ים חייב יהיה הקבלן  קבלנים העומדים בתנאי הסף המצוינים לעיל,

שמורה למזמין הזכות למסור את ביצוע  אחרים אשר יעמדו בדרישות כאמור.
וביחס לכך יחולו הוראות ההסכם  העבודות באותו תחום לקבלן משנה אחר

 )נספח ג'(. 

ן מסוים בתנאי הסף המפורטים לעיל, יצוין כי ההחלטה בדבר עמידתו של קבל  .6
מסורה לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט, ועל הקבלן להביא זאת בחשבון 

 לפני הגשת הצעתו למכרז זה.

מודגש כי לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות קבלני המשנה ללא אישור   .7
זה,  בפרויקטבכתב ממנהל הפרויקט, בדבר הקבלן המאושר לעבודות אלה  

 יבחר לפי ההליך המצוין לעיל.שי
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יום  120במקרה של אי תשלום תשלומים שוטפים המגיעים לקבלני המשנה במשך  . 8
לאחר שהקבלן קיבל תשלום מהמזמין, שומר המזמין לעצמו את הזכות לשלם 
ישירות לקבלני המשנה את המגיע להם על בסיס חשבונות חלקיים מאושרים ע"י 

ולמו לקבלני המשנה ינוכו מהכספים המגיעים מנהל הפרויקט. הסכומים שיש
עם זאת אין המזמין חייב בתשלום זה או כל תשלום אחר, למעט לפי  לקבלן.

 זה. הסכםהוראות 

 עבודה, ציוד וחומרים 400.3

שבמפרט הכללי, כל העבודות  0045 -ו 0043, 0003וסעיפים  001בנוסף לאמור בפרק  
י נכון, בכפיפות לדרישות התקנים תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצוע

וככל שלא קיים תקן ישראלי ובכפוף לאישור המתכננים מטעם המזמין  - ישראלים ה
בהתאם לכל דין ותקנים שאינן  -תקנים זרים אמריקאים ו/או מערב אירופאים בלבד 

עבודות אשר לגביהן  מנהל הפרויקט. רשמיים השימוש בהם יהיה על פי הנחיות 
של רשות מוסמכת, תבוצענה בהתאם לאותן  ומהות, תקנות וכדקיימות דריש

. מנהל הפרויקט רשאי קטתאם לקביעתו של מנהל הפרויומה בהדרישות, תקנות וכד
לדרישות, לתקנים, לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות 

 ידרש.של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, באם י  מהודתקנות וכ
באחריות הקבלן להציג למנהל הפרויקט את התקנים, הדרישות התקנות בכל עבודה 

 ולקבל את קביעתו של מנהל הפרויקט לפי איזה מהם לפעול.

י הקבלן למטרת ביצוע העבודה, ל ידהמכונות,  המכשירים וכל ציוד אשר יופעל ע
לגבי טיבה  ויקטמנהל הפר יהיה בהם כדי  להבטיח את קיום הדרישות הטכניות של 

ואיכותה. הציוד יסופק ויוחזק במצב תקין וסדיר, יש להביא בחשבון את חלקי 
החילוף ו/או הכלים הרזרביים הדרושים, במקרים של תקלות מכניות. ענין זה חל 

 במיוחד על ציוד לעבודות המחייבות רציפות של ביצוע.

טיב העבודה בהתאם אין בו כדי להבטיח את  מנהל הפרויקטציוד אשר לדעתו של 
לדרישות המפרט או  קצב התקדמות בהתאם ללוח זמנים שנקבע, או שאינו נמצא 

י הקבלן ועל חשבונו, ויוחלף בציוד ל ידבמצב מכני תקין, יסולק ממקום העבודה ע
 אחר המתאים לדרישות.

לא יוחל בשום עבודה עד שכל הציוד הדרוש לביצוע אותה עבודה יימצא במקום 
 כות הדרושים לפי החוזה ולשביעות רצון מנהל הפרויקט.בכמות ובאי

וככל שלא קיים תקן  - ישראלי חומרים יהיו מאיכות מעולה ויהיו בעלי תווי תקןה
ישראלי ובכפוף לאישור המתכננים מטעם המזמין תקנים זרים אמריקאים ו/או 

 קיים למוצר זה תקן.ככל שו אם -מערב אירופאים בלבד 

קנים, הציוד והחומרים ילוו בתעודות אחריות, בהוראות הפעלה כל ההתקנים, המית 
 ואחזקה ובקטלוגים של הציוד שסופק.

 

הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה  .1
להשתמש רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת 

 המהנדס.

אי אישורו לא תשתמע מהם אחריות המהנדס  אישור המהנדס לציוד כלשהו או
 ביחס לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לביצוע העבודה.

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה  .2
וכדומה על ידי הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה 

 פרד עבור חומרי עזר.לא יהיה תשלום נ

הספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו להגיש לאישור המהנדס את שמות  .3
היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין 
אישור מקור החומרים פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה 

 המבוצעת על ידו.
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יצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת הקבלן כל ההובלות הדרושות לב .4
ייעשו ע"י הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות 

 בכתב הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום בנפרד בגינם.

 
הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצדו כי כל החומרים  .5

ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר  שהתחייב לספקם נמצאים
 העבודות במועד המתאים.

הקבלן יספק קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים לכל הסתעפות, הן לקווים והן  .6
 לחיבורי בתים.

האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה  .7
הספקים/יצרנים יאושרו ע"י  איכות לפי אישור המזמין ו/או המתכנן.-או שוות

 המהנדס ו/או המתכנן.

 

 שם האביזרים ספק/יצרן

 צינורות מים מפלדה  או ש"א "צינורות המזרח התיכון" / "אברות"

 TRSמגופי טריז  או ש"א "רפאל"

  אוגן, מחבר אוגן, מצמד,  או ש"א "קראוס"

 זקף ריתוך, מעברי קוטר                                                                                         
 שסתומי אוויר או ש"א "א.ר.י."

 אביזרים מגולוונים או ש"א "אורדן"

 קשתות מוכנות או ש"א "אברות"

 1" - 2מגופים בקטרים " או ש"א "דורות"

 קווי סניקה לביוב או ש"א "פלסים" / "פלעד" 

אביזרים  או ש"א "פלסאון"
 מפוליאתילן

שוחות בקרה לביוב  או ש"א אקרשטיין" / "ולפמן""
 לרבות אטמים

מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז/חוזה בעניין זה, תוצרת יצרן אחר מחייבת 
 אישור מנהל הפרוייקט אצל המזמין ו/או המהנדס

 קבלת העבודה 500.3

ביצוע  לאחררק בשלמות. מסירת העבודה תבוצע  מנהל הפרויקטהעבודה תימסר ל 
הכנת תכניות "לאחר  ,ידרשויובמקרה לם של כל שלבי העבודה, לרבות תיקונים מוש

, בדיקתן ואישורן ע"י המתכננים, כולל ביצוע תיקונים והשלמות לפי ביצוע"
 .דרישתם

הגשת תכניות אילו הינה תנאי ראשוני לבדיקת העבודה וקבלתה ע"י מנהל  
 הפרויקט.

לותה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של חתימת מנהל הפרויקט למסירת העבודה בכל 
 העבודה. 
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 רתצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חבימובא בזאת לידיעת הקבלן, שבעת ב                  
חברות , יזיה בכבלים, קק"ל, רשות העתיקותו"בזק", חברת טלו רתהחשמל, חב

תאגיד מי (, הדלק )ככל שקיימות תשתיות דלק במתחם העבודות ו/או בסביבותיו
אין הוראותיהם  בשום מקרהוהעירייה. אולם,  , חברת "מקורות"בע"מ הרצליה

מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות מנהל הפרויקט מטעם המזמין 
 בנהלים המקובלים.

 רק הוראות מנהל הפרויקט מטעם המזמין מחייבות את הקבלן. 

ל סיום/גמר בעת קבלת העבודה עלמען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת  
: , כגוןי הרשות הציבורית המתאימהל ידי המזמין, מותנית בקבלת העבודה גם עיד

 .מהודוכ כבלים רת"בזק", חב רתחבתאגיד מי הרצליה בע"מ, עירייה, 

 אום עם מתכנניםית  600.3

 רוט של תכניות והסברים לגביהן יעשויאומים, ההצעות לשינוי, הבקשה לפיכל הת 
אך ורק דרך מנהל הפרויקט. בכל מקום בו קיימת אי התאמה בין התכניות או יוזמה 
של הקבלן לשינוי, יש לתאם את הנושא עם המתכנן באמצעות מנהל הפרויקט 

 ובאישורו.

 התמורה  700.3

התמורה עבור כל התנאים המיוחדים, עבור ביצוע בשלבים, בחלקים, וברצועות,  
קטעים קטנים ו/או בשטחים מוגבלים ציוד מיכאני, ביצוע בביצוע בעבודת ידיים או ב

ו/או צרים, ביצוע במקומות בהם קיימות תשתיות רבות ו/או צמודות, ביצוע עבודה 
והעבודות הנגזרות מתנאי  , ההוצאותעבור כל הקשיים, זהירה או כל קושי אחר

של , תיכלל במחירי היחידה ההסכםובשאר מסמכי  שפורטו לעיל, כפי ההסכם
 הסעיפים השונים ולא תשולם כל תוספת בגין הנ"ל.

המפקח כן יכללו במחירי היחידה כל הוצאות הקבלן בגין תיאומים עם רשויות, עם  
על התעבורה ומשטרת ישראל, וכל ההוצאות הכרוכות במילוי הוראותיהם. כל הנ"ל, 

ים בנוסף לעבודות נוספות שתמורתן כלולה במחירי יחידה של הסעיפים השונ
והמפורטים בהסכם הכללי ובמפרטים הכלליים והכוללים בין השאר עבודות 

 הוצאות מעבדה וכדומה.תכנון, מדידות, התארגנות, ביטוח, 

 התייקרויות 800.3

 .אין התייקרות בחוזה זה 

 הגשת חשבונות 900.3

 וסופי חשבונות חלקיים א. 

רק לאחר ביצוע  לןעל ידי הקב , כחשבונות מצטברים,חשבונות חלקיים יוגשו 
ותשריטים לבדיקתם  חישוב הכמויותמדידה משותפת כאמור לעיל ובצירוף דפי 

, צילומי ותיעוד מפורט של כל החלקים והתשתיות בחתימת מודד מוסמך
, יומני עבודה חתומים של אותו החודש, בדיקות ולוח זמנים מעודכן שכוסו

 .מעבדה חלקיות או סופיות שבוצעו באותו החודש

 החשבונות החלקיים.  לא יאושרוא נתונים אלו, לל

התאריך בו , בנוסף ליתר התנאים בחוזה, תאריך הגשת החשבון, ייחשבב
 תושלם 

 קבלת כל הנתונים כדלקמן:

לתאריך ן מעודכ MS PROJECTSערוך בתכנת  לוח זמנים ממוחשב  . 1
 הגשת החשבון.

  ן .הקבלמודד מוסמך מטעם  ביצוע המדידה על ידי     . 2
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ותשריטים לבדיקתם  על המדידה הנ"ל יםדפי חישוב הכמויות המבוסס  . 3
 .בחתימת מודד מוסמך

 כללי  ב.

י ל ידיערכו ויחושבו במחשב. אופן הגשת החשבון ומתכונתו יקבעו עיהחשבונות 
 מנהל הפרויקט.

פרטי השיטות לחישובים השונים ואופן הצגתם חייבים לקבל את אישור מנהל 
המדידות, השרטוט, חישוב הכמויות לחשבונות החלקיים ולחשבון  הפרויקט.

הסופי וכל יתר השירותים ההנדסיים כמפורט בפרק זה, יבוצעו על ידי הקבלן 
רואים את הקבלן כאילו לקח בחשבון את כל הנתונים, הדרישות  ועל חשבונו.

 וההגבלות שלעיל בעת הגשת הצעתו והתחשב בהם במחירי היחידה שלו.

 ותמרורים שלטיםשלטי אתר,  00.40

בהתאם לדרישות  שלטים ותמרוריםשלטי אתר, על הקבלן לייצר לספק ולהתקין 
ובהתאם לסטנדרטים  ת ישראלומשטר המזמין, העירייה, תאגיד מי הרצליה בע"מ

 שימסרו לו.   מידותו

)גם באזורים שמחוץ לאתר מיקומם , מידותיהם, תמרורים / כמות השלטים
 .המזמיןסח הכיתוב בהם יקבעו על ידי ונוהעבודות( 

ויסלק   CLSMבסיום העבודה יפרק הקבלן את השילוט, ימלא את הבורות שנוצרו ב
 את הפסולת למקום שפך מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

לא ישולם בנפרד ועל הקבלן לכלול  וכל המתואר לעיל מודגש בזאת שבעבור שילוט זה
 יפים השונים.זאת במחירי היחידה של הסע

 

 

 

  מחיר יסוד          .4100

 -לגבי חומר או מוצר  -"מחיר יסוד" בכל מקום שבו צויין במסמך ממסמכי החוזה 
מבלי להביא בחשבון  -פרושו מחיר נטו  במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר 

 הוצאות העמסה, פריקה, הובלה, גזירה, פחת, רווח קבלן, סימון והוצאות אחרות.

במקרה שחל פער זמנים בין המועד שבו סוכם מחיר היסוד של החומר או המוצר לבין 
מועד רכישתו בפועל, יוצמד המחיר למדד )ההצמדה על תנאיה טעונים הסכמה מראש 
בעת סיכום המחיר( וישולם ההפרש הנובע משינוי המדדים בין שני המועדים הנ"ל, 

 אם אמנם יתהווה הפרש כזה.

 חול ההנחה על מחירי היסוד.תלשכר החוזה, לא נתן הקבלן הנחה 

בכל מקרה שבו מצויין בפירוש דגם כלשהוא וגם מצויין מחיר יסוד,   יקבע בעדיפות 
ראשונה הדגם עצמו המצויין ולאחריו מחיר היסוד הנקוב )שלגביו לא תחול הנחת 

 הקבלן הניתנת לכל כתב הכמויות במכרז זה(.

 

 דיוק וטיב העבודה      .4200

רוטים )תוך איסור מוחלט לשינויים יכל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות והפ
ללא אישור בכתב מאת מנהל הפרויקט( ובאופן מקצועי נכון. בכפיפות לדרישות 

במסמכי המכרז אם לאו(  התקנים הישראליים האחרונים )באם הדבר נזכר
קשר לכל שאלה ב ולשביעות רצונו של מנהל הפרויקט אשר יהיה הקובע היחידי

שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה ואשר הוראותיו במשך 
תקופת העבודה תשלמנה כל תאור אשר לא פורט בפרטים, אבל הוא המשך הגיוני 

 והכרחי לביצוע כל העבודה הנזכרת במפרט זה או בכתב הכמויות.
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ם אותה בדיקה לא תפטור העבודה תבדק מדי פעם בפעם על ידי מנהל הפרויקט אול
ודה או בשום פנים את הקבלן מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלו תוך התקדמות העב

לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכו' של רשות מוסמכת לאחר סיומה. עבודות אשר 
תשתיות הטלפון  לגביוחב' הכבלים כגון חברת החשמל לגבי עבודות חשמל, חב' בזק 

, וכו'  לגבי תשתיות המים והביוב וכיוצ"בבע"מ רצליה והתקשורת, תאגיד מי ה
. מנהל , כפי שיאושרו ע"י מנהל הפרויקטתבוצענה בהתאם לדרישות ותקנות אלה

הפרויקט רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אישור בכתב על התאמת העבודות 
לדרישות ולתקנות אלה של אותה רשות והקבלן מתחייב להמציא למנהל הפרויקט 

 ר זה.אישו

בכל השאלות הנוגעות לטיב העבודה, לתנאים הטכניים הכלולים בתאורי העבודה 
ולביצוע העבודות תכריע דעתו של מנהל הפרויקט או ב"כ. הקבלן חייב לתקן על 
חשבונו וללא תשלום נוסף, כל עבודה או חלק ממנה שיפסלו על ידי מנהל הפרויקט 

 ל ה"עבודות".או ב"כ, בכל זמן שהוא, עד לקבלה הסופית ש

    הגנה בפני נזקי אקלים ומי תהום   00.43

 -מבלי לגרוע מיתר הוראות ההסכם )נספח ג'( 

במהלך כל תקופת ביצוע העבודות ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים להגנת 
 ,המבנה/העבודה, הציוד הכלים והחומרים בפני השפעות אקלימיות, לרבות גשמים

ה של תוספת לבניין קיים ינקוט הקבלן, על חשבונו בכל רוח, אבק, שמש וכו'. במקר
האמצעים הדרושים להגנת הבניין הקיים מחדירת מי גשמים או מים מכל מקור 

 אחר.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע הצטברות מי גשמים ו/או מי תהום 
ם של לשטח העבודה וירחיקם במהירות המרבית למקום שיקבל את אישורו המוקד

מנהל הפרויקט. אמצעי ההגנה יכללו כיסוי, אטימה, אספקת משאבות מים והפעלתן, 
הערמת סוללות, חפירת תעלות לניקוז המים, אחזקתן במצב תקין במשך כל תקופת 

 או בכל עת לפי דרישת מנהל הפרויקטביצוע המבנה/העבודה וסתימתן בגמר הביצוע 
מנהל הפרויקט. כל אמצעי ההגנה הנ"ל  וכן בכל האמצעים האחרים שיידרשו על ידי

יינקטו על ידי הקבלן, על חשבונו, והכל באופן ובהיקף שיהיו לשביעות רצונו המלאה 
 של מנהל הפרויקט.

ל כל נזק שייגרם לעבודות, גם אם נקט הקבלן בכל האמצעים הדרושים אשר אושרו ע
וראות מנהל י הקבלן ועל חשבונו בהתאם להל ידי מנהל הפרויקט, יתוקן עיד

 הפרויקט ולשביעות רצונו המלאה.

להסרת ספק מודגש בזה כי עיכובים בעבודה הנגרמים עקב תנאי מזג אויר, לרבות 
 גשמים, לא ייחשבו ככוח עליון.

    גידור   00.44

על הקבלן להקים באתר, על חשבונו, גדרות, מחיצות ושערים סביב העבודות להגנה 
כל בהתאם לחוקי הבטיחות ולפי תקנות משרד העבודה על בני אדם ולהגנת הרכוש, ה

י ל ידהרשות המקומית. בגמר העבודה יפורקו כל הנ"ל ע יה שלובהתאם להנחיות
 יל ידעכמו כן יפורקו גדרות הקיימות שלא  הותקנו  הקבלן ויישארו בבעלות הקבלן.

 יל ידע הקבלן ויפונו למחסני העירייה ו/או לאתרי המזמין ו/או למקום שפך מאושר
המשרד להגנת הסביבה באם אין צורך בהם במחסני העירייה ו/או באתרי המזמין, 

הנ"ל לא ישולם בנפרד ועל הקבלן והכל על פי הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט. 
לכלול את ההוצאות הקשורות בדבר במחיר ההצעה. במהלך העבודה יתחזק הקבלן 

טומות מפחי איסכורית, בצבע לבן הגדרות תהינה א את הגדרות הנ"ל על חשבונו.
 ועליהן שילוט אזהרה כנדרש בחוק.

זכות הפרסום על גבי הגדרות שמורה למזמין בלבד. אין למסור זכות פרסום ללא 
 אישור המזמין.

 סעיפים אלטרנטיביים .4500 
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סוג עבודה מסוים שכמותו הכללית מחולקת לסעיפים אחדים, כאשר בכל סעיף 
חומרים שונה, הרשות בידי המזמין לבצע את כל הכמות לפי  מופיעה העבודה בהרכב

 חלוקה שונה, או גם לפי השיטה האמורה באחד הסעיפים בלבד. 

 הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת מחיר כלשהיא בשל עובדה זו. 

 מנהל הפרויקט יודיע לקבלן על הביצוע שנבחר במועד הסמוך לביצוע.

 תגבור קצב העבודה .4600

בלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי לעמוד רואים את הק
או פיצויים בגין: תגבור הציוד, ו/בלוח הזמנים. הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת 

קרה ובמ אלה,בצא ובימי מנוחה וכיו עבודת שעות נוספות בלילות ,תגבור כח האדם
ועל חשבונו להשגת יהיה על הקבלן לדאוג בעצמו  של שעות נוספות, שעות  לילה

 ההיתרים הדרושים לעבודה בשעות מיוחדות כנ"ל.

אם יהיה צורך, לדעת מנהל הפרויקט בכל זמן שהוא, להחיש את קצב הביצוע של 
המבנה כפי שנקבע תחילה בלוח הזמנים, יפנה מנהל הפרויקט בכתב אל הקבלן 

ידי מנהל  והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע המבנה כמבוקש על
הפרויקט וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות מנהל הפרויקט לצורך זה, בנוגע 

 לשעות עבודה ימי עבודה ושיטות עבודה.

 מהודהוראות הפעלה, ספרי מתקן, רשימת ציוד וכ .4700

הוראות הפעלה ואחזקה, לרבות טבלת תקלות והוראות למזמין הקבלן יספק   .א
  לתוספות יחסו גםיית  ההוראות יצרני הציוד.על ידי ו טיפול מונע כפי שנמסרו ל

שבוצעו על ידו והדרושות לצורך אחזקתה  ולתוספות יצרני הציודעל ידי שבוצעו 
  התקינה של המערכת.

רשימת חלקי חילוף מומלצים, כולל מספרים קטלוגיים כמו כן, יספק הקבלן   .ב
אשר סופק כולל מפרטי  קטלוגים של הציוד, וכן ושם וכתובת היצרן של כל חלק

 התקנה.

  מנוע )לרבות  הציוד המותקן כל   רשימתבנוסף, יספק הקבלן למזמין את   .ג
הקטלוגי של כל  מספרו ציון   עם    ומיסבים(  רצועות  , חשמליים  ואלמנטים

 פריט בצד מספרו הסידורי במערכת ופרטי הפעלתו.

ה והפרטים שהוכנו על ידי כל תכניות העבודכמו כן, יספק הקבלן מידע אודות   .ד
 הקבלן ואושרו על ידי מנהל הפרויקט.

י הקבלן ל ידכל התכניות של שינויים שיוזמו עבנוסף, יספק הקבלן למזמין את    .ה
 ואושרו על ידי מנהל הפרויקט.

 לאכלוס ותעודת גמר 4לחבור מערכות, טופס  2או טופס  4טופס   00.48

מהעירייה )מבלי לגרוע מהיות העירייה עם סיום העבודה על הקבלן לטפל ולקבל 
באמצעות החברה לפיתוח הרצליה בע"מ מזמין העבודה( אישורים על גמר הביצוע, 

לחבור מערכות,  2או טופס  4חתומים על ידי כל הגורמים המוסמכים כולל טופס 
 לאכלוס ותעודת גמר. 4טופס 

אחור בתשלום  קבלת כל האישורים הנ"ל יהיו תנאי לתשלום החשבון הסופי וכל
בעקבות כך יהיה באשמת הקבלן, ולא יוכל לבוא בטענות או בתביעות כספיות מכל 

 סוג בעקבות כך. לא תאושר כל הצמדה לתשלום בעקבות עכוב מסוג זה. 

 00.07משך קבלת כל האישורים הנ"ל כלול במשך הביצוע המאושר כנקוב בסעיף 
 לעיל.

 תאי ביקורת מכסי 00.49

את כל מכסי תאי הביקורת, למנהל הפרויקט ודה ימסור הקבלן עם סיום כל העב
, התקשורת, הרמזורים כאשר הם שלמים שמלקוז, התאורה, החיהמים, הביוב, הנ

ומותאמים לגובהם הנדרש הסופי. על הקבלן לשמור על המכסים השונים במהלך 
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בה העבודה לרבות ביצוע התאמה חוזרת לאחר השלמת הסלילה/הפיתוח ו/או מכל סי
אחרת; ההוצאות בגין האמור יחולו על הקבלן וכלולות במחירי היחידה בכתב 

 של הריסה או גניבה, שבירה לגבי גם יחול האמורהכמויות ולא ישולם עבורן בנפרד. 
. מובהר כי לא ניתן יהיה להשאיר מכסים מוגבהים מעל פני המיסעה, כלשהם מכסים

 יו מאוכלסים.בכל שלב של ביצועה, כאשר האתר או חלקו יה

 חוטי משיכה         00.50

הקבלן ישמור על חוטי המשיכה בתוך השרוולים השונים, כאשר אין שום הפרעה                   
 8לתזוזת חוט המשיכה בשרוול. לא ישולם עבור שרוול שאין בו חוט משיכה כנדרש, 

עת סתימת ממ"ר לפחות, כאשר חוט המשיכה מוגן משני צדדיו של השרוול. למני
 הצינורות יפקק הקבלן את קצוותיהם בפקקים סטנדרטיים.

 העמדת פועלים לרשות מנהל הפרויקט       00.51

לפי דרישתו ביום או בלילה, ציוד מיכני ופועלים  מנהל הפרויקטהקבלן יעמיד לרשות                   
ה. התשלום עבור בלתי מקצועיים בשכר יומי, גם לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוז

 דלעיל.  00.20האמור יהיה בהתאם להוראות סעיף 

 
 תנאים מיוחדים           00.52

 מערכת הביוב .א

. על PVC-לכל אורך תוואי העבודה מותקנים קווי הסניקה הקיימים מפלדה ו
 הקבלן לשמור על מערכת הולכת הביוב פעילה לכל אורך משך העבודה. 

ר דורש הפעלה לסירוגין של קווי הסניקה לאחר על הקבלן לקחת בחשבון כי הדב
 השלמתם. 

 מודגש בזאת כי לא תתאפשר כל הגלשת שפכים.

 עבודה זו הנה על חשבון הקבלן וכלולה במחירי היחידה השונים.

 עבודה בשטחים חקלאיים .ב

מרבית תוואי הנחת הקווים הנו בשטחים חקלאיים מעובדים. כניסה לשטח 
 חלקות והמעבדים בפועל.תהיה בתאום מלא עם בעלי ה

 

 צוות הנדסי מטעם הקבלן-00.53

חובת הקבלן להעסיק באתר מדי יום, מהנדס ביצוע מטעמו }מהנדס 
. מהנדס הקבלן שנים לפחות לעבודות נושא מכרז זה 5הנדסאי{עם נסיון של \

 שבוע יהי נוכח באתר לא פחות משלושה ימים ב

ראי לביצוע כחתום על היתר אחריות מהנדס הביצוע תהיה בין היתר גם כאח
 הבנייה של הפרוייקט.

אשר יהיה נוכח באתר מידי יום במשך כל שעות העבודה מנהל עבודה רשום  
שנים  7}שירשם במשרד הכלכלה כאחראי בטיחות בפרויקט{, עם נסיון של 

לפחות לעבודה נשוא מכרז זה, מודד מוסמך, ממונה בטיחות מטעם הקבלן אשר 
בוע לפחות אשר יערוך סיורים בשטח והוראות לקבלן יגיע לאתר אחת לש

ממונה הבטיחות של הקבלן ימסור דוח בטיחות  בנושאי הבטיחות בעבודה.
 באתר לפיקוח לאחר כל סיור.
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או להמעיט מכלל אין באמור במפרט המיוחד ו/או באופני המדידה כדי לגרוע הערה: 
 יו.התחייבויותיו של הקבלן עפ"י החוזה על כלל נספח

 

 

 

 

 חותמת וחתימת הקבלן: ____________                תאריך: _________                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


