פרק  - 00מוקדמות
 00.01תאור המבנה:
בכוונת אשכול גליל מזרחי ,להקים מאר"ג מבואות חרמון בשטח כולל של כ –  3,600מ"ר;
הקמת מבנה חדש בן  3קומות לרבות תשתיות ,פיתוח ,תשתיות תת קרקעיות ,פירוקים וכל
הדרוש עפ"י המסמכים והתכניות המצורפים לתנאים כלליים לביצוע העבודות ,נספח ב'1
למכרז .כל העבודה נשוא מכרז זה תבוצע בשלמותה ע"י קבלן ראשי אחד.
 00.02הוראות כלליות:
כל העבודות תתבצענה בהתאם למוקדמות (פרק  )00ולפרקים שבמפרט הכללי לעבודות בנין,
למפרט המיוחד לתקנים הישראליים ולמפרטי היצרן .יש לראות את המוקדמות ,המפרט
הכללי ,המפרט המיוחד ,התקנים הישראליים ,מפרטי היצרן ,כתבי הכמויות והתכניות
כמשלימים זה את זה.
אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטויין גם
ביתר המסמכים .על הקבלן לרכוש לעצמו על חשבונו את המוקדמות והמפרט הכללי לעבודות בנין.
 00.03אישורים:
 00.03.1לא ישולם עבור עבודות בין שהינן כלולות בתכולת העבודה ובין שלא ,שתבוצענה ללא אישור
מוקדם ובכתב מהמפקח.
 00.03.2הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר
ובכללם המפקח וקבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות בתחום עבודתו .הקבלן מתחייב
לבצע את העבודות תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת בסביבת המבנה,
ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.
 00.03.3מובא בזאת לידיעת הקבלן כי המזמין ימנה ,מכוח התקשרות ישירה עימו,
קבלנים/ספקים/גורמים אחרים לביצוע עבודות אשר אינן כלולות במסגרת ההתקשרות עם
הקבלן הראשי ,לרבות ומבלי לגרוע :עבודות ריהוט ,הצטיידות ,פיתוח וכיו"ב .הקבלן מתחייב
לשיתוף פעולה מלא עם גורמים אלו ומתן שירותי קבלן ראשי (לרבות :תיאום ,שמירה וביטוח)
וזאת ללא כל תמורה מעבר לנקוב במחירי היחידה של כתב הכמויות.
 00.04בטיחות:
הפרויקט גובל עם מבנים פעילים של הישוב וכן מבני מגורים אשר פעילים בכל שעות היום .
לאור זאת ,מחובתו של הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים כדי להגן על האוכלוסייה
והעובדים כגון :גידור ,שלטים ,שומר ,אביזרי בטיחות ,תאורה ומילוי כל ההוראות והתקנות של
הרשויות ומפקח הבטיחות .הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או פגיעה לגורם כל שהוא
כתוצאה מאי שמירתם ועקב ביצוע לא נכון ולא זהיר של העבודה .על הקבלן המבצע להעסיק
מנהל עבודה מוסמך צמוד לאתר שיהיה ,בין היתר ,אחראי לבטיחות בעבודה.
הקבלן יידרש להציג את תעודת ההסמכה של מנהל העבודה גם לנושא הבטיחות ואת טופס
הדיווח למשרד העבודה.
 00.05אמצעי זהירות:
בנוסף לאמור בסעיפים השונים ינקוט הקבלן על חשבונו בכל אמצעי הזהירות המפורטים להלן:
לא יבוצע שום טיפול בכבלי חשמל ,טלפון מים ,ביוב וכו' (ניתוק ,העתקה וכו') על ידי עובד
הקבלן ,אלא אם כן ניתן אישור בכתב על ידי המזמין או המפקח.
 00.06דרכי ביצוע ולוח זמנים:
הקבלן יגיש לוח זמנים מפורט תוך  15יום מצו התחלת העבודה ,לאישור המפקח.
הלו"ז יהיה ממוחשב על פי הנחיות המפקח.
תכנית שיטת ביצוע העבודות תכלול גם פירוט של הציוד שבדעת הקבלן
להשתמש ביחס לסוגי העבודה השונים ובזמנים שונים .לא יתחיל בביצוע כל עוד
לא אושרה תכנית הביצוע על ידי המפקח ,המזמין והמתכנן.
 00.07סדר עדיפויות לביצוע:
 00.07.1בידי המפקח שמורה הזכות לשנות ולקבוע את סדרי העדיפויות ו/או לשנות מעת לעת,
הכל לפי החלטתו הבלעדית ולהנחות את הקבלן בתחילת עבודה בשלב מסויים לפני
סיום שלב אחר.
 00.07.2לא תהיה לקבלן כל זכות לתבוע תוספות כספיות כל שהן בגין שינוי סדרי העדיפויות
לביצוע שיוכתבו לו על ידי המפקח.

 00.08אחריות לביצוע השלד:
עם תחילת העבודה ידאג הקבלן כי מהנדס מטעמו יחתום בוועדה המקומית/ברשות המקומית
על טופס מתאים בדבר היותו האחראי לביצוע השלד כהגדרתו בחוק ותקנות התכנון והבניה.
 00.09מהנדס ביצוע:
הקבלן יעסיק בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מהנדס ביצוע אשר יטפל באופן אישי בתאום
ובפיקוח על העבודות.
מהנדס זה יהיה רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים .הקבלן יידרש להציג את תעודת
ההסמכה של המהנדס.
 00.10המדידה לתשלום:
כל היוזמה ,הטרחה וההוצאות הכספיות מכל סוג שהוא שנובעות במישרין ו/או
בעקיפין מקיום המדידה לתשלום ,יהיו על ידי הקבלן ועל חשבון הקבלן ולא
ישולם עליהם בנפרד .בנוסף לכך ,לא ישפיעו הדברים הנ"ל והנובע מהם על לוח
הזמנים של הפרויקט .העבודה תימדד נטו ללא תוספת עבור פחת וכדומה,
התשלום יהיה רק עבור חומרים ועבודה שסופקו בפועל .המחיר כולל את כל
חומרי העזר ועבודות לוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו ,במידה ואין
אותם החומרים ו/או עבודות נמדדים בסעיפים נפרדים.
 00.11שטחי התארגנות:
תוך  7ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה ימציא הקבלן למפקח תכנית התארגנות
בשטח .תכנית ההתארגנות תכלול את סימון הגידור ,מקומות איחסון ,משרדי
האתר ,דרכים זמניות ,נקודות כניסה ויציאה מהאתר ,גידור שטחי פעילות
ומעברים לכניסות המוגדרות ,הסדרי תנועה זמניים של רכב והולכי רגל לכל
שלבי הביצוע ,מיקום הזנות חשמל ומים לצרכי עבודה וכיו"ב .כל העלויות בגין חשמל ומים
זמני יחולו על הקבלן במלואם ,כולל עלויות שוטפות במהלך הפרויקט במידה
התכנית כפופה לאישור המפקח.
 00.12עבודה ליד מבנים קיימים ומערכות קיימות:
בכל עת שיבצע הקבלן עבודות כלשהן בסמיכות למבנים קיימים ולקווים קיימים של חשמל,
טלפון ,מים ,ביוב ,תיעול ,תקשורת וכיו"ב ,תבוצענה העבודות בזהירות
המירבית ,תוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של הקוים הקיימים.
בכל מקרה של חפירות על ידי צנרת כנ"ל או קידוחים סמוכים לנ"ל ,תהיה
העבודה בנוכחות המפקח ,ובנוכחות מפקח מטעם הרשות האחראית לקוים
אלה.
הזמנת המפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ותשלום דמי הפיקוח
יהיה על ידי הקבלן ועל חשבונו .בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עלית
כלשהיא עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן ,הוא יתקן זאת באופן מידי
בכפיפות להוראות המפקח וישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג
שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל .אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית.
 00.13התחשבות עם תנאי החוזה:
רואים את הקבלן כאילו התחשב ,עם הצגת המחירים ,בכל התנאים המפורטים
במסמכי ההזמנה לקבלת הצעות מחיר/החוזה על כל מסמכיהם .המחירים המוצגים להלן
יחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם מסמכים על
פרטיהם.
אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו לא תוכר על ידי המזמין כסיבה
מספקת לשינוי המחיר בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג
שהוא.
 00.14מסירת העבודות:
בסיום עבודתו ימסור הקבלן למפקח את כל העבודות נשוא החוזה כשהן
גמורות ,שלמות ,נקיות לחלוטין ומוכנות לשימוש .האחריות לשלמות העבודות,
המוצרים והפריטים כל עוד לא התקבלו על ידי המפקח ,מוטלת על הקבלן לבדו,
וכוללת אחריות על נזקים ,אובדן ,גניבה וכל פגיעה אחרת בעבודות ובשלמותן.
על הקבלן הראשי לספק את כל השירותים למזמין ,לקבלני המשנה ולקבלנים
הממונים או לקבלנים מטעם המזמין עד אכלוס המבנה.

 00.15מחירי היחידה:
 00.15.1מחירי היחידה המוצבים בסעיפי כתב כמויות יחשבו ככוללים את ערך:
( )1כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים
בעבודה ושאינם נכללים בה) והפחת שלהם.
( )2כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה.
( )3השימוש בכלי עבודה ,מכשירים ,מכונות ,פיגומים ,דרכים זמניות
וכו'.
( )4הובלת כל החומרים ,כלי העבודה וכו' ,המפורטים בסעיפים (,)3( ,)1
אל מקום העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים
למקום העבודה וממנו.
( )5אחסנת החומרים ,המכונות וכו' שמירתם וכן שמירת העבודות
שבוצעו.
( )6המיסים הסוציאליים ,הוצאות הביטוח וכו'.
( )7עבודות מדידה וסימון (לרבות פירוקן וחידושן) וכל חומרי העזר
שידרשו.
( )8כל העבודה הדרושה לשמירת חלקי המבנה.
( )9הוצאות כלליות של הקבלן (ישירות ועקיפות) כולל הוצאות
מוקדמות ומקריות.
( )10הוצאות אחרות מכל סוג שהוא אשר תנאי החוזה מחייבים אותן וכל
הוצאה אחרת שהפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.
( )11רווחי הקבלן.
 00.15.2מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות,
המפרטים והתכניות ,חומרים ועבודה ,הרכבה ,עיגונים ,חיבורים ,ריתוכים ,צבע,
חציבה בבטונים להעברת הצינורות בקירות ובכל מקום שידרש ,שימוש בציוד ,חומרי
העזר הדרושים לביצוע העבודה ואינם רשומים במפורש ,הספקה והובלה ,כל סוגי
המיסים (פרט למע"מ) ,בטיחות ,הוצאות ישירות ועקיפות ,הוצאות הנראות והבלתי
נראות מראש ,רווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות
רצונו המלאה של המזמין.
לא יהיה שינוי במחיר היחידה אם בפועל יוגדלו או יוקטנו הכמויות ,הכל כאמור
במפרט המיוחד לעיל ולהלן.
המזמין לא מתחיב שכל העבודות הרשומות בכתב הכמויות יבוצעו בחלקן ו/או
בשלמותן .חלק מהסעיפים ניתן כאלטרנטיבה בלבד ,שינוי או ביטול סעיפים בודדים
לא יוכל לשמש עילה לבקשת תוספת ,כי אם למזמין בלבד הזכות להחליט האם הזכות
לבצע כל אלטרנטיבה ב -100%או בשיעור אחר מבלי שדבר ישפיע על מחירי היחידה.
אופני המדידה מוגדרים בכל פרק של המפרט .באם לא מוזכר אחרת יהיו המדידות נטו.
00.16

אלמנטים עגולים ומשופעים:
ככלל ,לא יימדדו אלמנטים עגולים או משופעים בנפרד ,ולא יימדד גמר שפות עגולות או
גמר משופע ולא תשולם כל תוספת בעבור אלמנטים כאמור – כל ההוצאות והרווח
ייחשבו ככלולים במחירי היחידה של החוזה.
רק האלמנטים המצוינים בכתב הכמויות בסעיפים שיוחדו לאלמנטים עגולים (או
משופעים)  -הם בלבד ימדדו כאלמנטים עגולים.

00.17

פיר מעלית:
אספקת והתקנת המעלית הינה חלק מהעבודות הכלולות בהזמנה לקבלת הצעות
מחיר/החוזה .כל ההכנות הדרושות לביצוע התקנת המעלית כלולות בעבודה זו וכן ריצוף
תא המעלית.
באחריות הקבלן לאפשר למתקיני המעלית לעבוד על פי הלו"ז שיקבע על ידי
המפקח ,לאפשר גישה נוחה ,לספק חשמל למתקינים ולספק חומרי עזר במידה
וידרשו וכל זאת ללא תמורה נוספת.

00.18

שילוט אזהרה:
בהמשך לאמור בסעיפים לעיל ,יצוין כדלהלן :על הגדר יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש
בחוק.
צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק ו/או על פי הנחיות בא כוח המהנדס/המפקח.

 00.19מדידה:
העמדת הבנין ,קביעת קווי בנין ,קביעת מפלסים ומדידה של כל קומה בבנין וכו'
יבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן .לאחר כל מדידה יגיש המודד תכנית
חתומה על ידו המאשרת את ביצוע עבודת המדידה ואת נכונותה .הנתונים יימסרו גם במדיה
מגנטית.
עבור עבודות המדידה לא ישולם שכר נפרד .הוצאות המדידה תיחשבנה ככלולות במחירי
היחידה של הסעיפים השונים שבהצעת הקבלן.
 00.20תכניות עדות ( )AS MADEומסמכים טכניים נילווים:
על הקבלן למסור למפקח עם סיום העבודה שלושה סטים של תכניות חתומות
על ידו ,הכוללות את העבודות הנסתרות והגלויות במערכות כדוגמת :ביוב,
מערכת צינורות אספקת מים ,מערכות צינורות למי דלוחין ,מערכת חשמל,
מערכת מיזוג אויר ,מעליות ומתקנים אחרים זאת במידה שבוצעו על ידו .בנוסף
לנ"ל ימסור שלושה עותקים של קטלוגים ,ספרי הדרכה ,הפעלה ואחזקה מונעת
לכל המערכות שיסופקו על ידו .התכניות יתעדו בצורה ברורה ומדוייקת את
העבודות כפי שבוצעו בפועל .כל ההוצאות על הכנת תכניות העדות כנדרש לעיל,
כלולות במחירי היחידה .חתימה על מסמך קבלה/מסירה ואישור החשבון הסופי לתשלום,
מותנים במסירת תכניות העדות והמסמכים הנ"ל למפקח.
 00.21מוצר "שווה ערך":
המונח "שווה ערך" (ש"ע) ,אם נזכר במסמכי הצעה/הסכם זה פירושו שרשאי
הקבלן להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך ,מבחינת טיבו ומחירו של חברה אחרת.
מוצר שווה ערך וכן כל שינוי במחיר הסעיף של מוצר שהוחלף טעון אישור מוקדם בכתב של
המפקח/אדריכל ,בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם ביוזמת המפקח/אדריכל.
בכל מקום בהצעה/הסכם זה בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של
חומר ,ציוד ,מוצר וכו' נעשה הדבר לצורך תאור הטיב הנדרש מאותו מוצר.
יש לראות את שם המוצר כאילו נכתב לידו "או שווה ערך" והקבלן רשאי להציע
מוצר שווה ערך במשמעו בסעיף זה.
מודגש שהמפקח או האדריכל/המתכנן (באמצעות המפקח) רשאים לא להחליף מוצר נתון
במוצר שווה ערך ללא שום הסברים .החלטה לבצע מוצר שווה ערך נתון ביד המנהל בלבד.
על הקבלן לקחת תשומת לבו כי במידה ויציע מוצר ש"ע מבחינה טכנית אך נמוך
יותר במחירו מהמוצר המוגדר ,הוא יידרש להחזר כספי למזמין בגין ההפרש.
 00.22מחיר יסוד:
בכל מקום במסמכי החוזה בו מוזכר המושג "מחיר יסוד" הכוונה לגבי מחיר
החומר נטו במקום רכישתו של אותו חומר או מוצר .מחיר היסוד לא מביא
בחשבון הוצאות העמסה ,פריקה ,הובלה ,פחת ,רווח קבלן או מימון הוצאות
אחרות .המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן בעצמו על מחיר
החומר עם כל ספק חומר או מוצר .במידה והקבלן ינהל את המשא ומתן על
הספקת החומר או המוצר הוא יהיה חייב באישור המפקח בנוגע למקור
האספקה ,לטיב המוצר ולמחירו.
מחיר היסוד כפי שיצויין בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר יוצמד למדד מועד
רכישתו בפועל .במידה והקבלן נתן הנחה על סעיף המורכב ממחיר יסוד ,לא
תחול ההנחה על מחיר היסוד.
 00.23קבלת האתר:
לפני תחילת העבודה ימדוד הקבלן את האתר ,יבדוק את העבודה שבוצעה על ידי
קבלנים אחרים ויודיע למזמין על כל חריגה מהנדרש בתכניות .לאחר שקיבל
הקבלן לידיו את האתר או את חלקו תהיה האחריות לעבודה כולה על הקבלן
ללא קשר לטיב הביצוע ודיוק הביצוע של הקבלן שעבד לפניו.
 00.24תאום עם מבצעים ונותני שרות אחרים ("גורמים אחרים"):
במידה ובנוסף לקבלן יעבדו במקום גורמים אחרים כגון בזק ,חברת חשמל ,ספקי ציוד שונים,
ספקי מתקנים שונים ,מבצעי עבודות מיוחדות וכו' יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה
ותאום מלאים והדוקים עם גורמים אלה ,והוא מתחייב לציית להוראות המנהל בכל הנוגע
לשיתוף פעולה ותאום.
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו כך שתינתן עדיפות לגורמים האחרים הנ"ל ועבודתם תוכל
להתבצע ללא הפרעות כלשהן .החלטתו של המנהל בכל הקשור לצורך עבודת הקבלן ולמניעת
הפרעות והכרעתו בנדון תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן .הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום
כלשהו עבור התאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים הנ"ל.

 00.25סיוע הקבלן בקבלת תעודת הגמר:
 00.25.1במסגרת חובותיו של הקבלן ,במסגרת הזמנה לקבלת הצעות מחיר/חוזה זה ,יכללו גם
הטיפול והסיוע למזמין בקבלת תעודת הגמר וטופס  4למבנה.
 00.25.2הטיפול והסיוע הנ"ל יכלול ביצוע עבודות תיקונים ,השלמות ובדק כפי
שתידרשנה על ידי נותני תעודת הגמר בהתאם לחוקי תכנון ובניה
לשביעות רצונם המלאה וזאת עד לקבלת תעודת הגמר וטופס .4
 00.25.3בגין חובות הקבלן כנ"ל לא ישולם מעבר לנקוב במחירי היחידה של כתב
הכמויות והמחירים.
 00.26דו"ח קרקע:
 00.26.1בהתבסס על קידוחים שנעשו באזור נערך דו"ח על ידי אינג' ישראל קלר
מהנדס יועץ לביסוס ,המצורף כמסמך ו' למסמכי ההזמנה לקבלת הצעות מחיר/החוזה.
 00.26.2דו"ח זה עומד לרשות הקבלן לשימוש לפי הבנתו .מבלי לחייב את המזמין ומבלי להטיל
אחריות בצורה כלשהיא על המזמין ו/או על ישראל קלר ו/או על מנהל הפרויקט ו/או
המפקח באשר לתוכן הדו"ח והמשתמע ו/או מהמסקנות שבו.
 00.26.3במידת הצורך ולפי ראות עיניו בלבד ,רשאי הקבלן לבצע בדיקות קרקע או אחרות
נוספות (ועל חשבונו בלבד) לצורך השלמת האינפורמציה הדרושה לו,
אימות ועדכון הנתונים.
 00.27הבהרות:
 00.27.1הקבלן יקים על חשבונו גדר היקפית להגנה על בני אדם ורכוש ,הכל עפ"י חוקי
הבטיחות ותקנות משרד העבודה.
הגדר תקיף את שטח האתר כולל שטחי החפירה והגישה.
הגדרות יהיו עשויות מפחי אלפא דגם איסכורית בעובי  0.6מ"מ לפחות מתוצרת
חברת איסכור כולל שלד פלדה (עמודים ומרישים) ויהיו בגובה  2מ' מפני הקרקע
לפחות .מפתח בין העמודים –  3מ' מקסימום .הקמת הגדר תכלול אספקת חומרים,
ביסוס עמודים ע"י יסודות בטון ,תיכנון הגדר והקמתה .צבע הגדר  -לבן.
הגדר תתוכנן לעמידה בפני כוחות רוח לפי ת"י  1414והעומסים שיילקחו בחשבון
יהיו  70%מהמכסימום (בהתאם לדרוש למבנה זמני).
הקבלן יתכנן ויקים את הגדר באחריותו הבלעדית.
הגדרות ילוו בשילוט אזהרה מתאים (צפיפות השלטים וגודלם יהיה כנדרש בחוק
ו/או על פי הנחיות המפקח) ובתאורה (באם תידרש).
הקבלן אחראי לשמירה על תקינות ושלימות כל הגדר עד למועד מסירת העבודה
הנ"ל ישמש תנאי לאישור חשבון סופי.
בגמר העבודה ,או עפ"י הוראת המפקח ,יהיה על הקבלן לפרק הגדר והציוד הנלווה
לה ולפנותה מהשטח .על הקבלן לכלול ההוצאות הנ"ל במחירי הצעתו ,ולא תשולם
עליהן כל תוספת נפרדת.
הקבלן מתחייב להקים במקום האתר מבנה משרד לקבלן ,מוגן מפני השפעות מזג
אויר ,אשר ישמש רק למטרה זו .גודל המשרד יקבע בהתאם להוראות המנהל.
במשרד הקבלן כאמור ,ישמרו כל התכניות ,מסמכי החוזה ,המיפרט וכתב
הכמויות ,יומני העבודה והוראות המפקח בכתב .המשרד יכלול ריהוט מתאים
ובכלל זה שולחנות וכיסאות.
הקבלן יקים על חשבונו ,במקום שיורה עליו המפקח ,מבנה המוגן בפני השפעות מזג
אויר לשימוש המפקח .המבנה יאושר על ידי המפקח מראש ויכלול חדר מפקח חדר
ישיבות וחדר נוסף למפקח מערכות בשטח של  24מ"ר ,יחידת שירותים ומטבחון,
דלת כניסה אטומה הניתנת לנעילה ושלושה חלונות מזוגגים במידות  80X80ס"מ,
ריצוף או חיפוי ריצפה.
המבנה יחובר למערכת המים והביוב ויותקן בו חשמל למאור וכח ,שני מזגנים ,שני
קוי טלפון נפרדים בקו ישיר למרכזיה ציבורית ,מכשיר פקסימיליה לנייר רגיל ,מכונת
צילום כולל חומרים מתכלים כמו :נייר ,דיו וכדומה ,מחשב נייד מהסוג המתקדם
ביותר הנמצא בשוק ,מסך שטוח ,תוכנות , OFFICE XP ,WINDOWS XPבנארית,
חיבור לאינטרנט מהיר ,לצורך ניהול הפרוייקט באמצעות האינטרנט .עלויות החיבור

וכן העלויות החודשיות של חיבור האינטרנט יהיו על חשבון הקבלן לכל אורך חיי
הפרוייקט ,מדפסת הזרקת דיו כולל חומרים מתכלים כמו :נייר ,דיו וכדומה (ע"פ
אפיון הפיקוח) ותוכנת הפעלה " 98SEאו  2000או  " WINDOWS XPולוח קיר
לתליית תוכניות .הריהוט יכלול שלושה שולחנות משרדיים ,שלושה ארונות פח עם
נעילה להחזקת התכוניות ,תיקים ,התכתבויות ,חשבונות וכיוצ"ב ,שתי כסאות
מנהלים ,כסאות ושולחן ישיבות ל –  6-8איש ,אספקה והתקנת מתקן מים קרים
וחמים (מסוג עדן או דומה) כולל אספקת מיכלי המים המינראליים באופן סדיר,
ולרבות אספקת כוסות  /כפיות חד פעמיות לשתיה קרה ו/או חמה (לא תורשה התקנת
מתקן המחובר ישירות למי רשת) .כל האמור לעיל ,כולל אספקת כל המוצרים אשר
הקבלן נדרש לספקם באופן שוטף (עלויות חיבור אינטרנט חודשיות ,אספקת כוסות
וכו') יהיו כלולים בהוצאות הכלליות של הקבלן ולא תשולם עבורם כל תמורה נוספת.
התחברויות לרשת המים והחשמל:
המים הדרושים לביצוע העבודה וכל עבודות העזר ,לרבות כל החיבורים הדרושים
למערכת המים ,יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו .על הקבלן להתקין מונה מים בעת
התחברותו למערכת הקיימת ובכל חודש תימדד כמות המים אשר נצרכה ע"י הקבלן
ותנוקה משכר עבודתו עפ"י תעריפי המים המשולמים לעיריה המקומית .על הקבלן
לעשות על חשבונו את כל הסידורים ולהתקין את כל המתקנים כדי למנוע תקלות
באספקת המים כגון חוסר מים רשת או לחץ בלתי מספק.
איתור מקור החשמל הדרוש לביצוע העבודה וכל עבודות העזר .לרבות חיבור החשמל
לצרכי עבודתו  -יהיה באחריות וע"ח הקבלן ויהיה עפ"י כל תקנות הבטיחות וחוק
החשמל .על הקבלן להתקין מונה חשמל בעת התחברותו למערכת הקיימת ובכל חודש
תמדד כמות החשמל אשר נצרכה ע"י הקבלן ותנוקה משכר עבודתו עפ"י התעריפים
המשולמים לחח"י.
כל ההוצאות הכרוכות בחיבורי החשמל והמים יחולו על הקבלן לבדו ויהיו כלולים
במחירי העבודה ,לרבות פירוק אם ידרש ע"י המזמין בגמר העבודה.
תקלות או הפסקות באספקת מים ו/או חשמל לא תשמשנה עילה להארכת זמן ביצוע
או לתביעות מכל סוג שהוא.
במידה והקבלן יחליט להביא לאתר גנרטור לצורך אספקת חשמל לעבודות וניהול
האתר ,עלות הגנרטור וכל הדרוש להפעלתו יחולו על הקבלן ולא תשולם בגינם כל
תוספת .במקרה זה פטור הקבלן מהתקנת מונה למדידת החשמל .אולם ,עליו לקחת
בחשבון כי במידה והגנרטור יהווה הפרעה כלשהי לפעילות השוטפת של מצפה נטופה,
יחוייב הקבלן בהתחברות לרשת החשמל הקיימת עפ"י המצויין בנ"ל.
00.27.2

בקרת איכות :הקבלן מתחייב במהלך כל שלבי העבודה באתר למלא אחר דרישות
המפקח בכל הקשור ליישום תקן איכות  ISO 9001במסגרת בקרת האיכות
המבוצעת ע"י המפקח.

00.27.3

בכל מקרה של סתירה ,אי-התאמה ,דו-משמעות ,אפשרות פירוש שונה וכיוצא באלה
בין האמור בהוראות המסמך שלעיל להוראות יתר מסמכי ונספחי ההזמנה להציע
הצעת מחיר/החוזה ,ובפרט הוראות מסמך ב' להזמנה להציע הצעת מחיר/לחוזה,
יפנה הקבלן בכתב למנהל מייד עם גילוי העניין בבקשה לקבלת הוראות בנושא.
החלטת המנהל בעניין תהיה סופית ומכרעת ותחייב את הקבלן.

______________
תאריך

_________________________
חתימה וחותמת הקבלן

