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 הזמנה להציע הצעות
 מבוא .א
 
   החלפת יחידת    אספקה והתקנת  לביצוע עבודות( מזמינה בזה הצעות  "העירייה")להלן:    נשרעיריית   1.1 1

 –מכרז זה    רטים במסמכיול בהתאם לתנאים המפ והכ  (,"העבודות"  )להלן:  נשר  -/Roof top  פאקג
 .("הליך "הלהלן:  06/21  מכרז

בסך   1.2 בעד תשלום  לרכוש  ניתן  העברה    600את מסמכי ההליך  ₪( שישולמו באמצעות  )שש מאות   ₪
 בנקאית לחשבון:

 
 עיריית נשר 

 10בנק                               בנק לאומי 
 887                  סניף            

 18060003                    חשבון       
 
  oritg@nesher.muni.ilאל הגב' אורית חידרסקי במייל: התשלום יש להעביר האישור על ביצוע   תא
 

 תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא. 
1.3  

ההתקש  2.1 2 הסכם  תנאי  פי  על  יהיו  זה  בהליך  לזוכה  העירייה  בין  ההתקשרות  נספחיו,  תנאי  על  רות 
 . הזמנה זוהמצורף ל

קבלת הצעות בלבד וייתכנו    נם אמדן לשםלמסמכי הליך זה הי  וכניות וכתבי הכמויות המצורפיםתה 2.2
ו/או במידות ו/או בדרישות טכניות ו/או בהיקף העבודה המופיעים בהם. שינויים,  שינויים בפרטים 

ילה  עלאחר מתן צו תחילת העבודה, לא יהוו  אשר ימסרו לקבלן הזוכה בביצוע העבודות, במועד ו/או  
ו היחידה/ות  ב/לשינוי במחיר/י  עילה לתב תקופת הביצוע  או  וסוג  ו/או  פרט לתשלום    -יעה מכל מין 

 עבור העבודה המבוצעת בפועל לפי המחירים המוסכמים בחוזה שיחתם. 
ותיקונים במסמכי  העירייה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים   2.3

ו, בכתב, לידיעתם של  ובא וי  הליךפרד מתנאי היהוו חלק בלתי נ  יקונים, כאמור,ת. השינויים וה הליךה
 כל המשתתפים בדואר רשום ו/או בפקסימיליה לפי הכתובות שנמסרו על ידם. 

 
 Roof  פאקג     החלפתיחידת    אספקה והתקנת  -  06/21מס'    מכרזאת ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " 3

top/-    נוס  ,נשרהיכל התרבות כיתוב  כל  י  ףוללא  ולהכניס לתיביש להקפיד למסור  אשר  המכרזים    תדנית 
, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  נשר,  20דרך השלום  בבניין העירייה ברחוב    ממוקמת בקומה הראשונה

הש  של את  תציין  וכן  המלא  בשמה  תחתום  המתאימה  המזכירה  כי  לוודא  יש  שהמעטפה העירייה.    עה 
 בי המעטפה.  נתקבלה על ג

. הצעות אשר לא תתקבלנה  0012:עד לשעה    110.08.2  עד ליום  בדבמסירה ידנית בלאת המסירה יש לבצע  
בב אשר  המכרזים  שהוא  העירייה    מנכ"למשרדי  תיבת  טעם  ול  עדמכל  לעילשעה  למועד  לא    -  הנקובים 

   ולא תידונה.  תתקבלנה
 

העב  4.1 4 באתר  קבלנים  יתקייםסיור  יצא    2021/07/25בתאריך    ,רביעי  ביום  ודה  התרבות  הסיור  מהיכל 
 .10:00בתאריך האמור בשעה  נשר 26ם דרך השלו אשר ברחוב , נשר

 תנאי להגשת הצעה בהליך זה. חובה והשתתפות בסיור הקבלנים הינה 

הערותשאלות 4.2 תיקון    ,  ו/או  הבהרה  בקשות  להלו/או  ו/או  לעבודות  הנוגע  ותנאבכל  זה  ניתן  ייך  ו 
   ילימל (הפרויקט" יועץ")להלן:   קאלינור בוכנילידי פנות בכתב בלבד הל

solutions.co.il-elinor_buhnik@eb  מיום יאוחר  לא  המשתתף    .0012:בשעה    2021/08/01  עד  על 
 054-6659673טלפון: ב הדוא"ל הפונה לוודא טלפונית קבלת  

לשאר   םגבכתב  ה במקביל  ברנ תועהפונה בכתב ולמשתתף  על ידי מנהל הפרויקט  מסרנה  יתשובות ת
 המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה. 

ו/או על ידי כל גורם אחר בעיריה למעט מנהל  איננה אחראית לתשובות שתמסרנה בעל פה    העירייה
 וה. א יחייבלוהן הפרויקט 

mailto:elinor_buhnik@eb-solutions.co.il
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   תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

ומים כדין בישראל  דים הרשאו תאגימות  יות רשו, שותפובהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 5
להליך  "המשתתף")להלן:   ההצעות  להגשת  האחרון  כמועד  הקבוע  במועד  העומדים,  התנאים    בכל( 

 המפורטים להלן: 

ניסיון קודם,   5.1 ספקה והתקנת יחידת  של אלפחות  עבודות    2-, בכקבלן ראשיעל המשתתף להיות בעל 
פאקג/ של  בהיקף    ROOF TOPהחלפת  מכספי  יפחת  ל  1,000,000-א  לפחות  מע"מ  בתוספת  כל  ₪ 

 האחרונות.   השנים 3במהלך  ,פרויקט

גופים ציבוריים, התשל"וחוק  ל ב'  2תנאי סעיף    מי שמתקיים בו על המשתתף להיות   5.2   1976-עסקאות 
 בדבר תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין. 

 . עירייהאו חבר מועצת ה /עובד ולהיות נעדר קרבה לעל המשתתף   5.3
 

אחת    תוגש  ההצעה 6.1 6 משפטית  מישות  יותר  שם  על  שתוגש  הצעה  אחת.  משפטית  ישות  ידי  לא    –על 
 תידון. 

 כל המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. 6.2
 

 ההצעה .ג
 

רק את סיכום     -הצעת הקבלן    -  'בלמסמך    עבירהול   כתב הכמויות גבי  על    ועל המשתתף ליתן הצעת  7.1 7
   מע"מ כדין.  לפניניתנה(   עתו, לאחר הנחה )אםהצ

טעות   7.2 של  מקרה  או  בכל  הסופי  המחיר  הכמות  בהעתקת  מכפלת  בחישוב  דהיינו,  הכללי,  בחישוב 
ות, בהפחתת  המחיר הקובע הוא מחיר היחידה כפול הכמות המופיעה בכתב הכמוי  –במחיר היחידה  

 כזו.  הקבלן, ככל שנקבעה הנחה כללית  ה שנקבעה על ידיח ההנ

יראה הדבר כאילו    –יר לגבי סעיף או סעיפים כלשהם בכתב הכמויות  ף לא ציין מחבמקרה והמשתת 7.3
אי   בגין  טענה  כל  תעמוד  לא  ולמשתתף  תמורה,  ללא  סעיף  באותו  המפורט  את  להעניק  הוא  מוכן 

 המצוינות לצידו. ישונו הכמויות   םותו סעיף, גם אתשלום תמורה בגין המפורט בא

 

אחוזים בלבד. נתן המשתתף הנחה או תוספת כאמור לסך כל  ינתן בהצעה ת וספת במחיר הכל הנחה או ת 8
 תחושב ההנחה או התוספת באחוזים לכל אחד ממחירי היחידה שבסעיפי כתב הכמויות.  –הצעתו 

 
 :להלןהמשתתף בהתאם להוראות ש במילוי הצעתו יפעל  9

   ירשמו כשהם לא כוללים מע"מ. הכמויותגבי כתב ל ע המחירים 9.1

המפרטים הטכניים בלבד  למעט    ,בהדפסה או בעט  ואשר ימולא   ים עותקשני  ב  הצעת המשתתף תוגש 9.2
 . י המציעחתום על יד עותק אחד בלבד אשר יוגשו ב

תצהיר   9.3 על  יחתום  סעיף  המשתתף  תנאי  של  קיומם  בדבר  עו"ד  ידי  על  המצורף  בנ  5.3מאושר  וסח 
 למסמכי הליך זה. 2/'בח פכנס

הצהרה 9.4 על  יחתום  לע  המשתתף  קרבה  העדר  המצורף    ובד בדבר  בנוסח  העירייה  מועצת  חבר  ו/או 
 למסמכי הליך זה. 3ב'/כנספח 

 
החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על   10

 ם בהם. לתנאים המופיעי םשרות והוא מסכינספחיהם, לרבות הסכם ההתק

 

לחתום   11.1 11 המשתתף  מעמודי    כלעל  על  ה עמוד  ההתקשרות,  הליךמסמכי  חוזה  נספחיו  לרבות  ,  על 
 בחותמתו ובחתימת מורשי החתימה בשמו. 

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.  11.2

המשתתף   11.3 ההל כל  על    מויחת  תאגיד היה  החתיממסמכי  מורשי  בצי  ה יך  התאגיד  חותמת  בשם  רוף 
 התאגיד.  

זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של  אגיד על  עו"ד הת  ף הצהרה שלהמשתתף יצר
 מסמך הצעת המשתתף ויצרף הוכחה על רישומו של התאגיד.
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חברה   שהינו  השותפמשתתף  או  המניות  בעלי  את  המפרט  החברות  מרשם  עדכני  תדפיס  ים  יצרף 
 בתאגיד.

 שם. ובתו ופרטיו כנדרש ף לציין בסיומו של טופס הצעת המשתתף את כתמשתתהעל  11.4

 

ה  12 במסמכי  מילוי  הטעון  מקום  השלמת  תוספת  הליךאי  ו/או  שינוי  כל  ו/או  ו/או  ,  הערה  ו/או  מחיקה  ו/או 
י או בכל דרך  , בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואהליךשיעשו במסמכי ה הסתייגות  

ול  י שיק הכוללת אותם וזאת פאו לפסול את ההצעה  לא יהיו קבילים והעירייה רשאית להתעלם מהם  רת  חא
 דעתה הבלעדי של העירייה.  

 
 . בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי  13.1 13

 . במסמכי ההליךבהתאם לאמור ביצוע העבודות הצעת המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל 13.2
 

ותנאיה.  לעומת מהות ההצעה    שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה  התחשב כלל בהצעהלרייה רשאית לא  העי 14
 רות ההצעה תבחן ביחס לאומדן ולהצעות האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך. סבי

 
  בנוסף לכל הנספחים המצורפים למסמכי ההליך, לרבות כתבי כמויות מלאים, על המשתתף לצרף להצעתו  15

 ם להלן:  י המסמכים המפורטגם את 

, על  1976-ים,  תשל"וקאות גופים ציבורישומות על פי חוק עסאישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ור 15.1
 שם המשתתף.

 אישור על ניכוי במקור, על שם המשתתף. 15.2

סעי 15.3 כדרישת  קודם  ניסיון  המוכיחות  טופ יללע   5.2ף  המלצות  גבי  על  המצ  ס,  כנספח  ורף  הממליצים 
 למסמכי ההצעה.  1/'ב

ויזכה המשתתף 15.4 היה  כי  ביטוח בישראל  עי  06/21  מכרזב  אישור בכתב של חברת  תהא    נשר ריית  של 
כמפורט   הביטוח  פוליסות  בכל  המשתתף  את  לבטח  מוכנה  גהיא  ההתקשרות    5/'בנספח  להסכם 

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.  
, נוסח אישור הביטוחים  כחלק בלתי נפרד ממנוח ויצורף אליו, ידי חברת הביטו  לשור יהא חתום עהאי

 שרות.להסכם ההתק  5/'נספח ג –
 פח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח. ן לצרף את נס לחילופין נית

דויק ללא  במ  5/'בנספח גלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש  
 "הסתייגות ביטוחית"(.  )להלן:ו תיקון ייגות, שינוי, אתכל הס

הסתייגות הביטוחים  באישור  להכניס  המבקש  ש   מציע  סוג  מכל  בהסתייגות ביטוחית  יפנה    הוא 
 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו. 4.2, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף כתובה

לעיל תותר. הסתייגות   4.2ף  רייה כקבוע בסעייבכתב בתשובת הערק הסתייגות ביטוחית שאושרה  
 אחרת תביא לפסילת ההצעה.

בדבר 15.5 עו"ד  ידי  על  להציע הצעות  5.3  ף קיומם של תנאי סעי  תצהיר מאושר  בנוסח המצורף    להזמנה 
 למסמכי הליך זה. 2/'בכנספח 

המצ 15.6 בנוסח  מועצה  לחבר  ו/או  לעובד  קרבה  נעדר  המשתתף  היות  אודות  ב'/ ורף  הצהרה    3כנספח 
 .למסמכי הליך זה

החברות    ותדפיס עדכני מרשם  אישור על היותו תאגיד הרשום בישראל כדין  -תתף שהינו תאגיד  למש 15.7
 לעיל.   11.3עלי המניות או השותפים בתאגיד, כדרישת סעיף המפרט את ב 

 בלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.ק 15.8

להסתייגויו 15.9 העירייה  תשובות  לבקשות  כל  ו/או  שתהיה ת  ככל  כאלה  הבהרה,  ידי    –ינה  על  חתומות 
 המשתתף.

חתומים על    –ל המשתתף  ככל שהועברו כאלה א תיקונים שהוכנסו על ידי העירייה במסמכי המכרז,   15.10
 ידי המשתתף. 

סיור קבלנים   15.11 העירייה     -סיכום  נציג  ע"י  לוועדת מכרזים  בסיור הקבלנים  אך    –יימסר  השתתפות 
 בהליך זה.  נאי להגשת הצעההינה חובה ות

 להלן.  18ערבות משתתף כדרישת סעיף  15.12

חתום על    5ב'/נספח    –להלן    21  יף למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסע 15.13
 האסמכתאות הנדרשות בו. 
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 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. 
 

תחולנה על המשתתף, אשר  בהליך  ה ובהשתתפות  וכות בהכנת ההצערוסוג שהוא, הכ  כל ההוצאות מכל מין 16
 טעם שהוא. כל מקרה שהוא ומכל לא יהא זכאי להחזרן ו/או לשיפוי בגינן ב

 
יום מהמועד האחרון להגשת   90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  17

 ההצעות בהליך זה. 
 

שהוצאה על ידי בנק    (,₪    אלפים  ששת₪ )  0006,על סך    אית, אוטונומית,קתצורף ערבות בנלהצעת המשתתף   18
 .("ערבות המשתתף")להלן:  2021/11/10 וםעירייה בתוקף עד ליבישראל, לבקשת המשתתף לפקודת ה

הצעה אליה לא תצורף זה.  הליך  למסמכי    4/'ב  להיות בנוסח הערבות המצורף כנספחהמשתתף  על ערבות  
 ן. לא תידו 4פח ב'/סמדויק הקבוע בנערבות בנוסח ה

ו על  יעמוד בהתחייבויותילגביה כל אימת שהמשתתף לא    המשתתף  העירייה תהא רשאית להגיש את ערבות
 .  הליךתנאי ה פי 

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד מהמשתתפים, לאחר   19.1 19
תקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או  ו/או ל   , להשליםשת ההצעות למכרזגמועד האחרון לה ה

נאישור מהמסמכים ו/ בין היתר, לצורך עמידתו    צעתו, דרש המשתתף לצרף להאו האישורים אותם 
 . בתנאי הסף של המכרז

וך הזמן הקצוב  דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים ו/או האישורים, ת
 מעבר לכך.יקבע בה, אך לא ש

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף.  1ס"ק  19.2

 

 זולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. ה עהיבת לקבוע את ההצאין העירייה מתחי  20.1 20

תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה,    העירייה 20.2
 דעתה. פיקים לפי שיקולס ישוריהם אינם מו/או שנוכחה לדעת שכ 

לעומת מהות ההצעה    העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה 20.3
 ת האחרות שיוגשו על ידי המשתתפים בהליך. עה תבחן ביחס לאומדן ולהצעוותנאיה. סבירות ההצ 

 העירייה תהא רשאית לפצל את הזכייה בין מספר זוכים.  20.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטמסעיפי ה  קרשאית לבטל חל העירייה 20.5
לאחר השמטת הסעיפים הזוכה תקבע  העיריי   ההצעה  נשוא  ה להשמיט מההתקשרואותם תחליט  ת 

 הליך זה. 
לזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת העירייה זכות   20.6

 זה.    מזכויותיה לפי סעיף

 

להלן:ידע 21.1 21 כמפורט  מקומי  למשתתף  תינתן  המשתתף    פות  מהצעת  נמוכה  תהא  הזולה  וההצעה  היה 
עירייה רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה  א ה תה  4%בשיעור של עד  המקומי  

השירות   את  לספק  או  העבודה  את  לבצע  יסכים  המקומי  שהמשתתף  בתנאי  וזאת  והזוכה  הזולה 
הבמחיר   הזולה.  המקומי ההצעה  והמשתתף  תחשב  ה  לעיל,  כאמור  הצעתו  את  להוזיל  יסכים  לא  י 

 בהליך. ההצעה הזולה  כהצעה הזוכה 

 מי שהתקיים בו אחד  מן התנאים שלהלן:  הינו לעיל,  21.1ין סעיף ומי"  לעני"משתתף  מק 21.2

פעיל ומשלם  עסק    נשראו מי שמנהל בעיר    נשרבאם אותו יחיד הינו תושב העיר    –"ביחיד"   21.2.1
עס   ןבגי מקום  או  לעירייה   אלה  ו קדירתו  שמועסקים  מעובדי  30%ולפחות    ארנונה  )ככל  ו 

 תושבי העיר.  עובדים( הינם

משרד  –"  ידתאג"ב 21.2.2 התאגיד  באם  של  בו  ארנונה    נשר עיר  הוא  זה  משרד  בגין  משלם  והוא 
 הם תושבי העיר.  תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה  

כי ההליך את המסמכים  קומי" לצרף למסמממהעדפת "משתתף  על משתתף המבקש ליהנות   21.2.3
 ך זה. למסמכי הלי 5ב'/בנוסח ההצהרה המצורף כנספח הנדרשים 
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בהליךל 22 על    זוכה  ותימסר  בפקסימיליה  הודעה  במסמכי  או  /כך  ידו  על  שנמסרה  לכתובת  שישלח  במכתב 
 ההליך. 

 

בכתב. 23 הודעה  כך  על  יקבל  תתקבל  לא  שהצעתו  המשתת  משתתף  משערבות  לידי  תושב  זכה  תף  שלא  תף 
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך.  30-ך לא יאוחר מבהלי

 

 זוכהמחויבויות ה .ה
 

הזוכ  24.1 24 לעל  יהא  תוך  ה  לעירייה,  זכייתו,    5המציא  אודות  ההודעה  מקבלת  חתומים    6ימים  עותקים 
 כמסמך ג'. בחתימות מקוריות ומאושרים כנדרש של הסכם ההתקשרות המצורף להליך זה

",  אישור משטרהימים מקבלת ההודעה אודות זכייתו, "  5על הזוכה יהא להמציא לעירייה, תוך   24.2
החוק  אין מניעה להעסקתם לפי להיות מועסקים על ידו, כי מהעובדים העתידים  לגביו ולגבי כל אחד

 .2001 –למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

הזוכע 24.3 ל ל  להמציא  יהא  על  עה  אישור  המצורף  ירייה  בנוסח  ביטוחים,  לחוזה   5ג'/כנספח  קיום 
ימים מהמועד בו    5  ביטוח מטעמו, תוךחברת    על ידי מקוריות  מות  בחתי, כשהוא חתום  ההתקשרות

 קיבל הודעה על זכייתו. 

,  רים לבנייהצמודה למדד המחי  ("ערבות הביצוע"על הזוכה יהא להגיש לעירייה ערבות ביצוע )להלן:   24.4
בנוסח  מערך חוזה ההתקשרות עמו )כולל מע"מ(    10%בשעור  יום תנאי חוזה ההתקשרות,  טחת ק בלה

ההתלחוז  1ג'/כנספח  רף  המצו העבודות    90עד  שתוקפה    קשרותה  ביצוע  לתום  שנקבע  מהיום  יום 
 ימים מיום שיודע לו על זכייתו.  5וזאת תוך  

 צעתו.משתתף, שצירף לההר לזוכה ערבות עם מסירת ערבות הביצוע לידי העירייה תוחז
 

עם קבלת הזמנת הרכש מהעירי הזוכה   25 מיד  לארץ  היחידות  הזמנת  ו יבצע את  להגלדאו  ובאחריות יה,  עת  ג 
  14תוך  עד  לסיים העבודות  עליו  יהא  ו   הרכש,  ה שבועות מיום קבלת הזמנת  היחידות לארץ לא יאוחר מעשר

ור העירייה בלבד ולאחר  שארכה לתקופת ביצוע העבודות באי  ,מיום הגעת היחידות לארץ  ימים קלינדרים
 פניית הזוכה בכתב לעירייה. 

 

 להלן:   כמפורט נשרהעבודות לתושבי  ליתן העדפה בביצועעל המשתתף הזוכה   26.1 26

 . נשריועסקו בביצוע העבודות יהיו, ככל הניתן, תושבי העיר ובדים שעמה 30% 26.1.1

 . נשרמקבלני המשנה המועסקים על ידי הזוכה יהיו, ככל הניתן, תושבי העיר  30% 26.1.2
 העירייה.  עובר לחתימת ההסכם עם הזוכה יגיש הזוכה רשימה של קבלני משנה לאישור

ניתן, מתושבי העיר  ות ירכשו, ככל הד לשם ביצוע העבוכשו על ידי הזוכה  מרים שירמהחו  30% 26.1.3
 .נשר

 אחד מן התנאים שלהלן: לעניין סעיף זה "תושב העיר" הינו מי שמתקיימים בו  26.2

עסק פעיל ומשלם    נשראו מי שמנהל בעיר    נשרבאם אותו יחיד הינו תושב העיר    –"ביחיד"   26.2.1
מקודירתו  בגין   עס או  לעירייה רנא  אלה  ו קם  ש מעובדי  30%ולפחות    ונה  )ככל  ועסקים  מו 

 תושבי העיר. בדים( הינם עו

משרד  –"  תאגיד"ב 26.2.2 התאגיד  באם  של  בו  ארנונה    נשר עיר  הוא  זה  משרד  בגין  משלם  והוא 
 הם תושבי העיר.  תאגידמעובדי ה 30%ולפחות לעירייה  

 

מסמ 27.1 27 פי  על  בהתחייבויותיו  יעמוד  שלא  העישתתף  תהא  ההליך,  לא מכי  לבטל  רשאית  את  לרייה  תר 
 כתב. בזכייתו בהודעה 

ערבות הבנקאית  ה מכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית העירייה להגיש את    הליך בוטלה הזכייה ב 27.2
למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את    עבודותשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה

 גרם לה בגין כך. העירייה על כל הפסד שי 
 
 

 מסמכי ההליך  .ו
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וקניינה הבלעדי, והם נמסרים למציעים למטרת הגשת הצעות לעירייה  יה  י רכוש העיר  םהינההליך  מסמכי   28
לבמסגרת ההליך בלבד   ו/או  ואין  , מלבד שימוש  שימוש כלשהו  הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף 

   לצורך הגשת הצעה במסגרת ההליך.
 הגשת הצעתו.  ת  שתמש בהם אלא למטריעתיק אותם ולא י  אלהליך מקבל מסמכי ה

 
 
 
 
 
 
 

  _________________________ 
 נשר עיריית        
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 משתתף הצעת ה
 

 
 בזה כדלקמן:  יםם, ומתחייבמי , מסכייםהח"מ________________ ת.ז/ח.פ. ________________ מצהיר  ואנ
 
עיריית  06/21  מס'  מכרזבעיון את כל מסמכי    נוקרא 1 יחידת  ל (  ן""המזמי)להלן:    נשר  של  אספקה והתקנת 

המפורטים מטה והעתידיים כולם יחד    ("עבודות"ה)להלן:    נשרהיכל התרבות    -/Roof topהחלפת  פאקג  
 –את תוכנם ואנו מתחייבים    ו(, הבנ""מסמכי ההצעה:  להוות הסכם על כל מסמכיו ונספחיו המצ"ב )להלן

 ת המוגדרות בהם. ו ישנו בכפיפות לדרלבצע את עבודת – נווהמזמין יבחר להתקשר בהסכם עמבמידה 
 

 הזמנה להציע הצעת מחיר  -מסמך א' 
 משתתף על נספחיה:  הצעת - 'במסמך 

  טופס מילוי ממליצים.  – 1נספח ב'/
 ;לחוק עסקאות גופים ציבוריים 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע'    - 2נספח ב'/
 ; עצהרשות ו/או לחבר המוהצהרה בדבר קירבה לעובד ה  - 3נספח ב'/
 משתתף(. נקאית )ערבות נוסח ערבות ב   - 4נספח ב'/
 הצהרת משתתף מקומי  – 5נספח ב'/

 על נספחיו:    ע"י הקבלן  העבודותתנאי חוזה לביצוע  -' גמסמך 
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(   - 1נספח ג'/
 נוסח ערבות בנקאית )ערבות בדק(  -א'  1נספח ג'/
 דת השלמה עות  - 2נספח ג'/
 כתב ויתור  - 3/נספח ג'

 בוטל  - 4ג'/ פחסנ
 אישור ביטוחים   - 5ח ג'/נספ

 נספח בדיקות ואישורים   – 6נספח ג'/
 

 נפרדבקובץ  –מפרט טכני              - מסמך ד'          
 נפרד בקובץ  – כמויות כתב - 'המסמך 

 
 ים שלהלן: וכן את המסמכ ידינואנו מצרפים לטופס הצעה זה את כל מסמכי ההצעה כשהם חתומים על   2

, על  1976-ונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ותקף על ניהול פנקסי חשבור  שאי 2.1
 שם המשתתף.

 . מנובמקור, על ש אישור על ניכוי  2.2

סעיה 2.3 כדרישת  קודם  ניסיון  המוכיחות  טופס  ל   5.2ף  מלצות  גבי  על  הצעות,  להציע  ילוי  מ הזמנה 
 המכרז.  למסמכי  1/ 'ב כנספח ממליצים המצורף

העומד   2.4 ביטוחים  סעיף    במדויקאישור  ידי    15.5בדרישות  על  חתום  כשהוא  הצעות,  להציע  להזמנה 
 חברת ביטוח בעלת מוניטין בישראל. 

בדבר קיומם של תנאי סעיף  2.5 עו"ד  ידי  על  להציע הצעות  5.3  תצהיר מאושר  בנוסח המצורף    להזמנה 
 סמכי הליך זה.מל 2/'בכנספח 

אוהצהר 2.6 המשתתדוה  היות  קרבה  ת  נעדר  המצורף  ף  בנוסח  מועצה  לחבר  ו/או  ב'/ לעובד    3כנספח 
 .למסמכי הליך זה

כדין  -שהינו תאגיד  למשתתף   2.7 בישראל  היותו תאגיד הרשום  על  סעיף    אישור  למסמך    11.3כדרישת 
 ההזמנה להציע הצעת מחיר. 

 נו. ד קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על י 2.8

 חתומות על ידנו.  –רה, ככל שהיו כאלה לבקשות ההבה ייגויות ו/אולהסת ןמזמי כל תשובות ה 2.9

 חתומים על ידנו.    -במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אלינו  מזמיןתיקונים שהוכנסו על ידי ה 2.10

 חתום על ידנו.   -סיכום סיור קבלנים  2.11

 רז.מכי המכלמס 4'/ב בנוסח שצורף כנספח  (, ₪ששת אלפים ₪ )   6,000ערבות משתתף על סך  2.12

 חתום על האסמכתאות הנדרשות בו.  5נספח ב'/ –המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי למשתתף  2.13
 כל המסמכים הנדרשים מוגשים כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל. 

 



 

 
   06/21מכרז 

 נשר היכל התרבות   -/Roof top  החלפת  פאקגאספקה והתקנת יחידת  

 ' במסמך 
 

 9 

ת,  והמזמין שומר לעצמו הזככי  , וההצעהאין הרשימה דלעיל מהווה רשימה סגורה של מסמכי  ידוע לנו כי   3
ד לפי   המוחשיקול  הלט  עתו  למסמכי  נוספים  להוסיף מסמכים  המסמכים    הצעה והבלעדי,  לשנות את  ו/או 

 הקיימים. 

 

הוברר לנו להנחת דעתנו כי מסמכי ההצעה כוללים את כל התיאורים, הכמויות, התנאים והפרטים האחרים   4
 . ההדרושים על מנת להגיש את הצעתנו זו ולבצע את כל העבודות המתוארות ב

 
ואנו רואים אותו כחלק בלתי נפרד   ,המפרט הכללי לעבודות בנין )"האוגדן הכחול"(',  דמסמך ותנו ברש נמצא 5

 בהתאם לדרישות המפורטות בו.  ותממסמכי הצעה זו, ומתחייבים לבצע את העבוד

 

ביקרנו במקום המיועד לביצוע העבודה, למדנו להכיר את התנאים השורר ל 6.1 6 זו  ם  יפני הגשת הצעתנו 
מ ובסבי  ,עליובו,  והפעילות  מתחתיו  הקיימים  המבנים  אליו,  הגישה  דרכי  את  היטב  בדקנו  בתו, 

   .ותהמתנהלת בהם, וכל יתר התנאים והגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבוד

לנו כי עלינו לדאוג בעצמנו ועל חשבוננו לקבלת כל האישורים מכל הרשויות המוסמכות לביצוע    ידוע 6.1
חברת חשמל לישראל, בזק, חברות הכבלים, רשות העתיקות  רה ועבודה מורי חפי ון: איש גהעבודות, כ

 השונות.מזמין  וכו', וכן ממחלקות ה

 

 המזמין ומכל יתר הגורמים את כל ההסברים אשר ביקשנו לדעת. קיבלנו מנציגי 7

 

ש 8 בחשבון  לאחר  זולקחנו  הצעתנו  במתן  לעיל  האמור  כל  הע,  את  את  לבצע  מתחייבים  בהתבהננו  אם  ודה 
 כמפורט להלן:ם מיסכו צעה זו תמורתשות מסמכי הלדרי

 )במילים: ₪    _________________   :בנשר  ________________________ב
 .כדיןמע"מ  בצירוף  ש"ח( ____________________________ __

הינה הנ"ל  הכמויות  םמחיריהלפי    הצעתנו  בכתב  פירטנו  ה  אותם  התוספות  או  ההנחות  כל  לולות  כולאחר 
 הצעתנו. ב

 
ידה בהצעתנו זו הינם קבועים ומוסכמים מראש ולא ישתנו בעתיד בשל כל גורם או סיבה, לרבות  מחירי היח 9

מלאכות   חומרים,  במחירי  שינויים  השונים,  המחירים  ובמדדי  חוץ  מטבעות  של  החליפין  בשערי  שינויים 
 ו"ב.  י ושכר, שינויים בשיעורי הריבית, הטלת מסים, היטלים, מכסים וכ

 
ידי    שיקבע , או בתאריך  חתימת ההסכם עם המזמיןמיד עם    ותיל בביצוע העבוד הננו מתחייבים להתח  10 על 

   --------תחילת הביצוע בשטח לא יאוחר מ  . (""תאריך התחלת העבודה :המזמין בצו התחלת העבודה )להלן

 

  םתר הגורמיועם כל יהמזמין    םתוך שילוב, תאום ושיתוף פעולה מלא ע  ותלבצע את העבודהננו מתחייבים   11
המפקח, עובדי המזמין וקבלנים אחרים, ובהתאם ללוח הזמנים  המנהל,  הנוגעים בדבר, לרבות המתכננים,  

להגעת    שבו נדאג   באופן   ת לשביעות רצונו המלאה של המזמין ועבודהשייקבע על ידי המזמין, ולהשלים את  
  14תוך  עד  העבודות  ים  לסי ו  נעלי יהא  ו  ש,  הרכה שבועות מיום קבלת הזמנת  היחידות לארץ לא יאוחר מעשר

 . מיום הגעת היחידות לארץ ימים קלינדרים
לשלם    -נוסף לאחריותנו לפי כל דין    -הנ"ל, הננו מתחייבים    התוך התקופ  העבודותאם לא נשלים את ביצוע  

של   בשיעור  החוזית  האחוז(  מחצית)  0.5%למזמין סכום  כל התמורה  לפי    כפי שתקבע,  )כולל מע"מ(  מסך 
ים מראש על כל יום איחור בהשלמת  כפיצויים מוסכמים וקבוע   ור חאי  יוםבגין כל  עו בפועל  דות שיבוצהעבו

 . סכום זה יהיה צמוד למדד הבניה. ותהעבוד
 

ידוע לנו כי המזמין שומר לעצמו את הזכות להורות על ביצוע חלק מן העבודות, ואנו מצהירים בזאת כי אין   12
 ו דרישה בקשר לכך. ולא תהיה לנו כל טענה א

 

 ה כי: ז ננו מצהירים ומאשרים בה 13

הנא 13.1 הידע,  בעלי  הכלולות  ס ינו  העבודות  כל  את  לבצע  מנת  על  הדרושים  והאמצעים  המומחיות  יון, 
זו הכלים,   .בהצעתנו  הציוד,  כל  את  הדרושים(  ובכמויות  במועדים  להשיג,  שבכוחנו  )או  ברשותנו 

וכוח האדם הדרושים על מ ולהשלים אתהמתקנים, החומרים  בהתאם לדרישות    ות העבוד  נת לבצע 
המפורטים  ו ההלתנאים  לבצע  במסמכי  הבחינות  יתר  מכל  ומסוגלים  הנדרש,  הזמנים  ובלוח  צעה 

 ולמלא את כל התנאים וההתחייבויות המוטלות על הקבלן;
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ו  והמחירים הכלולים בהצעתנ   ,תןבשלמו  ותהצעתנו זו כוללת את כל הדרוש לדעתנו לשם ביצוע העבוד 13.2
אחרות,  ה  אוכלליות  הדות,  ללים את כל ההוצאות, המיוחוכ  -ו בכתב הכמויות  ידינ  זו כפי שנרשמו על

העבוד  בביצוע  לדעתנו  הכרוכות  וסוג,  מין  לרבותותמכל  קבלני  ,  מלאהרווח  תמורה  מהווים  והם   ,  ,
ביצוע העבודהוגנת   עבור  ה  ותושלמה  ולהוראות של מסמכי  לדרישות  מילו  הליך בהתאם  כל  ועבור  י 

 פיהם. לינו ת חייבויויתר הת

 

)תשעים(    90קופה של  ועד לת  מזמין ממועד הגשתה ל  ייב אותנו ו תהיה בתוקף ותחכי הצעתנ  םו מסכימיאנ 14
, וכי לא נוכל לבטלה, לשנותה ולתקנה במשך תקופה  להליך זההצעות  ה  להגשתשנקבע  מועד אחרון  היום מ

זו, נפצה    בותנואו לא נקיים התחיי/צעתנו זו. אם נפר וזו גם אם המזמין טרם הודיע לנו כי החליט לקבל ה
  מסכום הצעתנו זו,  10%  -נזקים והוצאות שיגרמו לו בשל כך, בסכום השווה ל  בגיןזמין,  ימים את המ  7תוך  

לתבוע מאיתנו כל נזק נוסף העולה על    מזמיןוזאת מבלי לגרוע בזכות ה  כפיצויים קבועים ומוערכים מראש
 סכום זה. 
 אחרת.  צורפת להצעתנו, או בכל דרךממתוך הערבות הצויים אלה ת לעצמו פישאי לגבוהמזמין ר

 
 אם הצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים: 15

לעיל, ועל כל המסמכים המצורפים אליו בנוסחו המצ"ב    הסכםהעל  העתקים    6-בלחתום   15.1   , כמפורט 
 ממועד שיודע לנו על זכייתנו בהליך.  ימים 5תוך 

ערבות בנקאית בלתי מותנית   ה על זכייתנו בהליךההודע  מקבלת ימים 5תוך  ן להפקיד בידי המזמי  15.2
בשיעור    טובתול דעתו  מע"מ(  מערך    10%ולהנחת  )כולל  בהסכם  הקבוע  קיום  הבטל  -העבודות  חת 

 לחוזה ההתקשרות.  1ג'/כנספח בנוסח המצורף  "("ערבות ביצוע :לן)לה ה תנאי החוז

תוך  ל 15.3 למזמין  ההו  ימים  5המציא  זכימקבלת  על  בהל דעה  המצורף    יךיתנו  בנוסח  ביטוחים  אישור 
 על ידי חברת ביטוח ישראלית.  בחתימות מקוריות לחוזה, כשהוא חתום 5ג'/כנספח 

בטילהזמין   15.4 ע" חתוכנית  שתוכן  בטיחותות  ממונה  ע  י  ולפעול  בטיחות  יועץ  לגרוע  או  מבלי  פיה.  ל 
 .דהלעבוד עפ"י דיני הבטיחות והגהות בעבו -ממחויבותנו זו 

ולא   ה  נפעלבמידה  של  הבטיחות  על  הממונה  הנחיות  להבטחת    יפסקו  מזמיןעפ"י  עד  העבודות 
והגהות לאחר הזה  הבטיחות. ודרישות הבטיחות    ה בכתב והמתנה להסרת הסכנהרחריגה מנוהלים 

ש"ח לכל יום. מוצהר על ידנו כי פיצוי זה נקבע תוך צפיית הנזק    500תחייבנו בפיצוי כספי מוסכם של  
   וב כאמור. ה מעיכ כתוצא מזמיןהצפוי ל

 

אותנו   16 היא תחייב  זו  כי מיום חתימתנו על הצעה  בזה  עם כל מסמכיה    -הננו מצהירים  כאילו היינו    -יחד 
ין להתחיל בביצוע העבודה לפני חתימת ההסכם, או אם נדרש לבצע  ל הסכם, ואם נדרש ע"י המזמעחתומים  

  -בינינו לבין המזמין    לי שייחתם כלל הסכםמב  -על ידי המזמין  את העבודה על סמך הזמנת עבודה שתוצא  
 ותיה. א היתה הסכם חתום ונפעל בהתאם לכל דרישותיה והורתיראה הצעתנו זו על כל מסמכיה כאילו  

 
 ם בזה כי:אנו מצהירים ומאשרי 17

לנו   17.1 נמסרו  והם  הבלעדי  וקניינו  המזמין  רכוש  הם  ההצעה  שמסמכי  לכך  מסכימים  ואנו  לנו  ידוע 
  ם מטרה אחרת כלשהי, ואנו מתחייבים להשתמש בהםהצעתנו זו, ולא לשובהשאלה למטרת הגשת  

 . בלבד למטרה זו

לנו ואנו מסכימים לכך שהמזמין אינו מתח 17.2 ותר או איזה הצעה  יב לקבל את ההצעה הזולה בי י ידוע 
מהעבוד חלק  רק  לביצוע  למסור  רשאי  והוא  לשיעורין,  ,  ות שהיא,  לבצען  לפצלאו  מבי  ןאו  ספר  ן 

כל טענה    מוותרים בזאת עלכלל לביצוע, הכל לפי שיקול דעתו המוחלט, ואנו    ןלא למסרמציעים, או  
 בקשר לכך.

שבשיקו 17.3 לכך  מסכימים  ואנו  לנו  הצעה  לידוע  לדחות  או  לקבל  אם  להביא  יו  המזמין  זכאי  כלשהי 
שהם לגבי שיקוליו,  בעיניו, ואנו לא נהיה רשאים לבקש הסברים כל  הבחשבון כל גורם ושיקול שירא

 ם או לטעון טענות נגדם.האמורילערער על השיקולים 

  המזמין א נגד  ואנו מוותרים מראש ונהיה מנועים מלהעלות כל טענה, דרישה או תביעה מכל סוג שה 17.4
בקשר להצעתנו זו או בקשר להוצאות שהוצאו עבור הכנתה, בין אם    וו/או שליחי  וציגי או נגד מי מנ

ו/או בקשר להליכי    ותין מסירת העבודיבענ  שהמזמין יקבל או בקשר לכל החלטה  תתקבל ובין אם לא,
 הדיון בהצעות.

חיר  כי ההצעה הן "להצעת ממממס  קידוע לנו שהתוכניות המופיעות במערכת התוכניות המהווה חל 17.5
 . ןבלבד" והמזמין אינו אחראי ואינו ערב לדיוק 
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להתווסף    עשויותים ואליהם  לחול שינוי  עשויים  הכמו כן ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שבתוכניות אל
תוכניות נוספות לצורך הבהרה, הסברה והשלמה ו/או לרגל שינויים אשר המזמין או בא כוחו רשאים  

 ל ביצועם בתוקף ההסכם.עלהורות 
בלבד ואין לראותן ככמויות שעל הקבלן    ןאומדכע לנו שהכמויות המופיעות בכתב הכמויות ניתנו  ידו 17.6

למע לפלבצע  יהיה  התשלום  ע"י    ישה.  ו/או  המזמין  ע"י  תיקבענה  ואשר  למעשה  שבוצעו  הכמויות 
ו/או   ו/המנהל  הקבלן  ע"י  שיוגשו  כמויות  חישובי  סמך  על  מטעמו  מדידות  א המפקח  סמך  על  ו 

 בשטח, הכל לפי העניין ובהתאם לחוזה.שתיעשינה 

תב  ה הנקוב בכלשינוי מחיר היחיד  ידוע לנו כי לא תשולם לנו כל תוספת ולא תוכר כל תביעה מצידנו 17.7
ולא  הכמויות לחלוטין  שיבוטלו  או  שהוא,  אחוז  בכל  תקטן  או  תגדל  בהם  הכמות  אשר  בסעיפים   ,

 זמין או המנהל. מיבוצעו כלל על פי החלטת ה 

אנו מסכימים לכך שהמזמין יהיה רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לפי שיקול דעתו, ואנו  ידוע לנו ו 17.8
 הסכם. אלה, בכפוף לתנאי העול בהתאם להוראות  מתחייבים לפ 

באחוזים   17.9 שצוינה  כללית  הנחה  כוללת  הצעתנו  לפני    -אם  ההצעה  של  הכולל  מהסך  ההנחה  תיחשב 
ההנ ואחוז  בחהנחה  וסעיף  סעיף  כל  על  יחול  שצוינה  ה  כללית  הנחה  כוללת  הצעתנו  אם  הצעתנו. 

ה  -סכום בלבד  ב ניתנה באחוזים מהסך  לפניתיחשב ההנחה כאילו  ואחוז    כולל של ההצעה  ההנחה, 
 יף וסעיף בהצעתנו. יחול על כל סע   הנחה

 

פורטו על ידנו( או בשם   םהצעתנו זו מוגשת אך ורק בשמנו ובשם שותפינו )אם שמותיהאנו מצהירים בזה   18
רו"ח  הת או  עו"ד  של  מטה  הרשום  באישור  )כמפורט  זו  הצעה  גבי  על  כדין  לחתום  רשאים  ושהננו    -אגיד, 

 ד(.של שותפות או תאגי  במקרה
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 דוא"ל: _____________________________________________________________ 

 ___________ _ _______מס' טלפון של הקבלן : ____________________מס' פקס: ____

 ____________ _______________________ מורשה : ________________עוסק מספר 

 _____ _________סווג כספי: ____________________ נקס הקבלנים: מס' רישום בפ 

 

 
 אישור עו"ד

 

 _________ הח"מ   של  ____________אני  חתימתו  התאגיד_____________עו"ד  כי  בזה    של ם  /מאשר 

 ________________    -ו ___________ .ז. ________________ ת__________ 
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  , וכימסמכי התאגידעל פי    התאגידדלעיל היא החתימה המחייבת של  המופיעה  ________  _________ת.ז. __ 

 על טופס הצעה זו בפני.  מו /חתםהנ"ל  

 
              + חתימתו  "ד ה עוותמת  תאריך: _____________              ח 
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 תאריך: _________                                         לכבוד 
 נשר ת יעירי 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 1טופס המלצה לקבלןהנדון: 
 

 שם הפרויקט: _____________________________________________________________________ 

הפרויקט:  מיקום 

_______________________________________________ ____________________ 

 תיאור קצר של הפרויקט: 

 __________________________________ _____________________________________________

_ 

 _______________________________________________________________________________

_ 

 _________________________________ __________________ ____________________________

_ 

_______________________________________________ ________________________________

_ 

 מועד השלמת הביצוע:_____________________ 

 משך הביצוע בפועל:______________________ עמד/לא עמד בלו"ז:________________ 

 :_________________________ .ע.מ.פני מסופי המאושר להיקף החשבון ה

שם 

המזמין:___________________________________________________________________ 

__ __ 

 כתובת המזמין:____________________________________________________________________ 

 טלפון:________________________ 

 _ _______ ___________נייד:______ 

 

חברה   שם 

 מנהלת:___________________________________________________________________ 

מנהל   שם 

 ________________________________________________________ הפרויקט:__________ 

 __________ כתובת:________________________________________________________________

 ________________ _______ טלפון:_

 נייד:_________________________ 

 
 וות בסיס לקביעת הניסיון הנדרש. ל אחת מהעבודות המהאישור נפרד לגבי כ . יש לצרף1 1
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 אישור מזמין הפרויקט המתואר לעיל 
 

__________________________________ מאשר בזאת כי הקבלן:____________________   אני הח"מ 

פורט מעלה ואר לעיל וכי כל המ___________________________ ביצע עבורי ובהזמנתי את הפרויקט המת

 הוא הציון הטוב ביותר(:  10, כאשר 10 – 1להלן התרשמותי מהקבלן )במדדים של  .נכון הוא

 עמידת הקבלן בלוחות זמנים: _________________; ת העבודות:_____________;ואיכו טיב

 __;הענות לדרישות תיקונים ושינויים במהלך הפרויקט ללא העלאת טענות: ______

 ____ המזמין: ______שתוף פעולה עם 

 תאריך:___________________                חתימה וחותמת המזמין:_________________ 
 

 
 ₪ לפני מע"מ.  200,000 -. ההמלצה תתייחס לפרויקט בסכום שלא יפחת מ2  
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 _______ תאריך: ______         

           לכבוד 
   נשרעיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 א.ג.נ.,
 

 1976-ל"והתש, ופים ציבורייםלחוק עסקאות ג 'ב2הצהרה בדבר קיום הוראות סע' הנדון: 
 

המשתתף    הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,
 1976-בהליך זה, לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות על פי סע' ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו

 עה האחרונה. ההרשה אחת לפחות ממועד במועד ההתקשרות חלפה שנ ו/או כי 
 

מך ליתן הצהרה זו  הנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל התאגיד והנני מוס
 בשם התאגיד.  

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 

 
 

 _________ שם המשתתף: __________
 

  
 תצהיר: __________________ ותן ה*שם נ

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________ 

 

  
 ______ *מס' תעודת זהות: ____________ 

 
 

 חתימת המשתתף: ________________ 
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________ 

 
 
 
 

 אישור עו"ד
 
 . ("המשתתף"________ )להלן: ת.ז./ ח.פ. _______אני משמש כעורך הדין של _______________,  1
ו/או בעל המניות  הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה   2

התאגיד   בשם  זו  הצהרה  ליתן  מוסמך  והינו  המחיר  הצעות  בהליך  המשתתף  התאגיד  מנהל  ו/או  העיקרי 
 .2______________ ח.פ. _______________ 

כי 3 בזה  מאשר  __________  הנני  במשרדי   ביום  עו"ד,   ______________________ בפני,  הופיע   ___
_____ נושא  _________________________, מר/גב' ___ ____ברח' ________________________ 

וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועיםת.ז. ______________   , ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת 
 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.   כן, אישר את נכונותבחוק, אם לא יעשה 

     
        _________________ 
 חתימה + חותמת עוה"ד       

 
 לאישור עוה"ד ימולא רק על ידי משתתף שהינו תאגיד 2סעיף  2
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 תאריך: _________         לכבוד 

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר הנדון: 

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  רנשת  ירייבזאת כי ע  הנני מצהיר 1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  1.1
על    "חבר העולה  חלק  האמורים  לאחד  שיש  תאגיד  או  שותפו,  או  סוכנו  קרובו,  מועצה, 

י לא  בו,  אחראי  עובד  או  מנהל  מהם  שאחד  או  ברווחיו  או  בהונו  אחוזים  צד  עשרה  היה 
 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."  -זה, "קרוב"  ןלענייסקה עם העירייה; לחוזה או לע

כל12כלל   1.2 בדבר  ההודעה  של  המקומיות  )א(  ברשויות   הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  לים 
 הקובע:  

או   לחוזה  צד  יהיה  לא  המועצה  המקומית;    לעסקה "חבר  הרשות  "חבר   ןלענייעם    זה, 
ו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  ה או קרובחבר מועצ   -מועצה"  

 )ב((."(1) 2-()ב( ו1)1"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

ו  "פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו א
  בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת ו שותפו או סוכנו,  זוגו א -על ידי בן
 למענה." 

 
 ולהצהיר כי:   בהתאם לכך הנני מבקש להודיע 2

או מי שאני לו    ואף לא  שותףאח או אחות  בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת,   2.1
 סוכן. 

מועצה, קרובו, סוכ 2.2 או שותפו, שיש לאין חבר  או    אחד מהםנו  על עשרה אחוזים בהונו  חלק העולה 
 או עובד אחראי בו.  ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל

 העובד ברשות.   מי שאני סוכנו,אין לי בן זוג, שותף או  2.3
 

, או אם  לי קרבה כאמור לעילשל העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש    המכרזיםידוע לי כי ועדת   3
 נה. ה לא נכומסרתי הצהר 

 
 ה זו הינו אמת. אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהר 4
 

( לפקודת העיריות, לפיהן  3א')   122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף   5
ברוב העירייה  שר    2/3  של  מועצת  ובאישור  להתיר  מחבריה  רשאית  סעיף  הפנים  לפי  א')א(  122התקשרות 

 לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות. 
 
 
 
 

 שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף: __________________    
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 תאריך: _________          לכבוד 

 נשר עיריית 
 נשר , 20דרך השלום 

 
 ג.נ.,.א
 

 בנקאיתות ערבהנדון: 
 
 

 ____ בקשת  פי  )להלן:  ת.ז/_______  ____על   _____________ כלפיכם  "המשתתף"ח.פ.  בזה  ערבים  אנו   )
  06/21 מס' מכרזשתתפות המשתתף בהוזאת בקשר עם  "ח(ש ששת אלפים ₪ ) 6,000לסילוק כל סכום עד לסך של 

 . נשר,  כל התרבות יה  -/Roof topאספקה והתקנת יחידת החלפת  פאקג ל
 

בשיעור ההתייקרות בין בניה תשומות ה , צמוד למדד  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
תוך   שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות,  לבין המדד  ת הערבות,ידוע האחרון, נכון ליום הנפקהמדד ה 

אלי   14 שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  מקבלת  עלייום  להטיל  מבלי  אתנו,  לנמק  או  לבסס  דרישתכם   כם 
בתביעה משפטית בתה לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף  או  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  דרך   ליך  בכל  או 

 כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה
 

פר דרישות, שכל אחת מהן  בפעם אחת או במס ומו של הסכום הנ"ל  אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשל
 הכולל הנ"ל. מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

 
 ויה ולא ניתנת לביטול. ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תל 

 
 ועד בכלל.  10/11/2021 קפה עד וערבות זו תישאר בת 

 
 ענה. ת  לא 10/11/2021  אחרידרישה שתגיע אלינו  

 
 נו זו בטלה ומבוטלת. ערבות 10/11/2021לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 רישה לעניין כתב ערבות זה.לא תחשב כדאו בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

          __________________ 
 בנק                                                                                              
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 תאריך: ________          לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר  ,20דרך השלום 
 

   א.ג.נ.,
 

  1הצהרת משתתף מקומיהנדון:     
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:
 

העיר    –ליחיד   □ תושב  מנ   נשרהנני  בע או  והל  פעיל  עסק  בגין  יר  או  משלם  מגורי  ארנונה  אל   יעסק מקום  ה 
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר.  30%ולפחות   לעירייה

 

בעיר  משרדי    -אגיד  תל □ הנכ   נשרמצוי  בגין  משלם  לעירייה  ואני  ארנונה  המשרד  מנוהל  בו    30%ולפחות  ס 
 מעובדי הינם תושבי העיר. 

 
 צ"ב: לשם הוכחת הצהרתי זו מ

 

 עסקי בעיר. מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום  א.   –ליחיד  □
 )ככל שמועסקים עובדים(  ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר   

 

 ם ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר. שובר תשלוא.    –לתאגיד  □
 יר.ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי הע  

 
 

____________ ______     ____________________ 
 חותמת וחתימה      שם המשתתף       

 
 ______________________________________ ______________________________ 

 ן אישור רואה חשבו
 

 (. "המשתתף"____________ )להלן: ___________________ אני משמש כרואה החשבון של __ 
 

דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא הרת המשתתף  יקרתי את הצמשתתף בלבקשת ה
 .לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי

 
מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתי  את  בנתונים ערכתי  התומכות  ראיות  של  בדיקה  כללה  הביקורת   .
בטח  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  לעיל  הנ"המוצהרים  בהצהרה  שאין  מהותיתון  מטעה  הצגה  סבור  ל  אני   .

 שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו. 
 

 המשתתף.  תיות את הצהרתמשקפת באופן נאות מכל הבחינות המהולדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו  
 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________ 
 
 
 

 ____________________________ ___ 
 המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  ידי משתתף  מולא רק על. י1
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 חוזה לביצוע עבודות
 ביום _____  נשרשנערך ונחתם ב

 
 

 נשר עיריית     ב י ן :
 נשר , 20דרך השלום מרחוב    
 04-8212116פקס: ,  04-8299200: טל'   
 ("העירייה" )להלן :   
 מצד אחד           

 
 

 ________ ______________________   ל ב י ן : 
 ת.ז/ח.פ.________________________    
 מרחוב _________________________    
 _____________ פקס:   _,_____________ טלפון:   
 ( "קבלן"ה  )להלן:   
 מצד שני           

 
 

פאקג  יחידת החלפת   אספקה והתקנת  ל(  "ההליך")להלן:    06/21  מס'  מכרז והקבלן הגיש הצעתו ב   :הואיל
Roof top/-   (;"העבודות")להלן: נשרהיכל התרבות 

 
המכרזים    :והואיל העי  וועדת  בישל  על    _______מיום  שיבתה  רייה  כהצעת  המליצה  ההקבלן  זוכה  הצעה 

 ת המכרזים; וראש העיר אישר את המלצת ועד בהליך  
 

ל פי לוח הזמנים שיוגש  ע וחיו  סכם זה על נספבהתאם לתנאי ה  העבודות בביצוע    נתייוהעירייה מעונ     :והואיל
 אושר ע"י העירייה; כפי שי ע"י הקבלן 

 
 הסכם זה. לביצועו הכל על פי תנאי  בקשת למוסרןוהעירייה מ ותת העבודנין לבצע אוהקבלן מעו  והואיל: 

 
 ה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:  וסכם, הותנלפיכך ה

 
 מבוא .א
 
 פרד הימנו. מהווים חלק בלתי נ  המבוא להסכם זה וכל הנספחים לו  1.1 .1

 כותרות הסכם זה הינן לנוחות המשתמש בלבד ולא ישמשו כלי לפרשנותו.  1.2

זה מבטל כל הסכם, חוזה, זכ"ד, מצג, הצעה או התקשרות בין הצדדים אשר קדמו לו, והוא    כםהס 1.3
 ם סופי ומוחלט של כל ההסכמות בין הצדדים.מהווה סיכו

 
  מטרת ההסכם .ב
 
 .עבודותעצמו את ביצוע ה   עלל קב מ קבלן והקבלןזאת לעירייה מוסרת בה .2

 

וללוחות הזמנים המפורטים במסמכים המצורפים    העבודות תבוצענה בהתאם לפרטים, לכמויות, למפרטים .3
 ם זה. להסכ

 

וכי חתימתו על הסכם זה  ואת כל הנתונים הקשורים לכך,   דותהקבלן מאשר כי בדק את תוכניות ביצוע העבו .4
 ת, היקפן וכל הנדרש לשם ביצוען. ותו את דרישות העבודבדיקתו זו ועל הבנ נעשית בהתבסס על

 

וכי לרשותו כוח האדם, הציוד    ותוניסיון הדרושים לביצוע העבוד   , מומחיות כי הוא בעל ידעהקבלן מצהיר   .5
 .ן והחומרים הדרושים לביצוע 
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 אופן ביצוע העבודות   .ג
 

טובים ובעלי  מסוג ומאיכות    להשתמש בחומריםהה,  ברמה מקצועית גבו  ותהקבלן מתחייב לבצע את העבוד .6
 שנקבע בין הצדדים.לוח הזמנים על פי התוכניות המוסמכות ועל פי  תקן, ככל שקיים כזה, 

 

בטיחות 7.1 .7 תוכנית  לנהל  מתחייב  אשר    הקבלן  העבודות,  ע לביצוע  בטיחות  תוכן  יועץ  ו/או  ממונה  "י 
   ולפעול על פיה.

 ם ממועד חתימת הסכם זה. ימי 7תוך  יחות לידי העירייה הקבלן יעביר העתק תוכנית הבט
תוכני  7.2 העברת  בטרם  העבודות  ביצוע  הקבלן  יחל  ידי  לא  על  ואישורה  העירייה  לידי  הבטיחות  ת 

העבודותהתחלת  יה.  העירי  לע  ביצוע  תביא  לעיל  לאמור  ובניגוד  העבודה  הקבלן  צירת  את  תחייב 
של   בסכום  מראש  ומוערך  מוסכם  כספי  בו  500בפיצוי  יום  כל  בגין  ע  ₪  העבודות  אי  תעוכבנה  קב 

תוכניות   זהמצאת  בסעיף  הקבוע  הפיצוי  סכום  כאמור.  תשומה  בטיחות  מחירי  למדד  צמוד  יהא  ה 
)להלן:    –בבנייה למגורים   ידי הלשכה המרכזי"המדד"כללי  על  כל  ( המפורסם  ת לסטטיסטיקה או 

וכמדדמדד אחר שיחליפו. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע במועד ח הקובע  המדד    תימת הסכם זה 
 בעת התשלום בפועל.  הידוע 

ובהקפדה ראויה את הוראות  בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לקיים בדיי 7.3 תקנות הבטיחות  קנות 
 . 2007-בעבודה )עבודה בגובה(, תשס"ז

 

מ  .8 ו/או  אתהעירייה  לבדוק  וכן  ביצוען  על  ולהשגיח  העבודות  את  לבדוק  רשאית  ידה  על  שימונה  טיב    י 
דות. כן רשאית היא לבדוק  ה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבושים בהם וטיב העבודהחומרים שמשתמ

ונהלי    את החוקים  התקנים,  כל  קיום  לרבות  דין,  כל  והוראות  החוזה,  הוראות  הוראותיה,  ביצוע  אופן 
 ך הבדיקות הנ"ל . ות, על ידי הקבלן. על הקבלן לעזור ולספק לעירייה את כל המידע הדרוש לצורהבטיח 

 

  העבודות מתכנון    העירייה רשאית להורות, בכל עת, על הגדלה או הקטנה של היקף החוזה או שינוי של חלק .9
נוספות   עבודות  מהקבלן  להזמין  או  במסגרתו  מהעבודות  חלק  של  בין  או  בו,  למפורט  בשל  מעבר  היתר, 
בודות נוספות  ף החוזה או הזמנת עעבודות שהתגלו לאחר חתימה החוזה, ובלבד שבמקרה של הגדלת היק

 משווי חוזה זה.  25%מור על ההגדלה/השינוי כא, לא יעלה שיעור העבודותכן במקרה של שינוי בתכנון  וכמו 
 

עבודות שלא ננקב לגביהן מחיר    במסגרת הגדלת החוזה כאמור לעיל, ניתן יהא לכלול עבודות חריגות, קרי
 תו.  זה בעת חתימ י חוזהמשוו 25%במחירון, בשיעור שלא יעלה על 

 
בכת .10 הודעה  לכן  קודם  קיבל  בעבודה אלא אם  שינוי  כל  יעשה  לא  ידי  הקבלן  על  נחתמה  והיא  ב מהעירייה 

 מורשיי החתימה שלה. 

 

הכמויות .11 לכתב  מעבר  חריגה  ו/או  נוספת  עבודה  למא  ,כל  בהתאם  "דקל"  תהא  מחירון  ותשתיות  גר  בנייה 
  ר קבלני משנה.ולא תחול תוספת עבו 10%לאחר הנחה של 

 

   –עסקת עובדים זרים ה אי .12

 בסעיף זה:  12.1
ת עזה ואיזור יריחו  שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועלמעט עובדים זרים     -"עובדים זרים" 

 חל עליהם.  1994-)הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
בתקנה      -"מומחה חוץ"  )ני  1כהגדרתו  הכנסה  מס  לתלתקנות  שהיה  הוצאות  חוץ(,  כוי  ושבי 

 חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: , קרי: תושב 1979-תשל"ט
 הוא שוהה בישראל או באזור כדין;   ( 1)
הוא הוזמן מחוץ לישראל בידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח אדם או מתווך    (2)

דם, כדי לתת שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ  כוח א
 ת ייחודית; מומחיו

בתחום  תקופת    בכל (3) שירות  נתן  או  הועסק  הוא  באזור  או  בישראל  שהותו 
 הייחודית;  מומחיותו

על   (4) העולה  בסכום  תמורה  לו  שולמה  כאמור  שירותו  שקלים    10,800בעד 
הייתו בישראל, שנוכה ממנה במקור  חדשים, כשהוא מוכפל במספר חודשי ש 

שהוא מחולק  ושב הסכום האמור, כמס כדין; שהה בישראל פחות מחודש, יח 
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על פי סעיף  הסכום האמור יתואם    וכפל במספר ימי שהייתו בישראל;ומ  30-ב
ויעוגל למאה השקלים החדשים  120 סוציאלית,  הנחה  היה  כאילו  לפקודה  ב 

 הקרובים; 
 צוע העבודות לא יעסיק עובדים זרים למעט מומחה חוץ. הקבלן מתחייב כי לצורך בי  12.2

 

  המועד לתחילת העבודות אשר נקבע בצו התחלת לא יאוחר מ   ותבודביצוע העיב להתחיל  הקבלן מתחי 13.1 .13
 ( .  ________) לא יאוחר מ (."מועד התחלת העבודות"לן: )לה העבודה

מתחייב   13.2 העבודבלהתקדם  הקבלן  בביצוע  שוטף  ה לשביעות    ות אופן  ביצוע    עירייהרצון  את  להשלים 
להגעת היחידות לארץ לא   וחריותאבהרכש מהעירייה, ו  הזמנת היחידות לארץ מיד עם קבלת הזמנת

מעשר הזמנת  יאוחר  קבלת  מיום  שבועות  העבודות  עליו  יהא  ו  הרכש,  ה  ימים    14תוך  עד  לסיים 
 (. "מועד מסירת העבודות")להלן:  מיום הגעת היחידות לארץ קלינדרים 
חול  כולל  כיפור, סוכות )לא    ו', למעט ראש השנה, יום  –ך סעיף זה משמעם ימים א'  דה" לצור"ימי עבו

 ושבועות.  המועד(, פסח, יום העצמאות 

בנוסח   13.3 השלמה  תעודת  העירייה  ידי  על  לקבלן  תינתן  העירייה  רצון  לשביעות  העבודות  השלמת  עם 
 , בה יצוין מועד מסירת העבודות. 2כנספח ג'/המצורף להסכם זה 

 חוזה. יסודית של ה תהווה הפרה חלקן,  ן, כולן אומעיקרי החוזה והפרת ן ינלעיל ה   2-ו  1הוראות ס"ק  13.4
 

יום איח .14 כל  בסעיף  בגין  למועד מסירת העבודות הקבוע  לעירייה מעבר  ומסירתן    9.2ור בהשלמת העבודות 
 מהתמורה. 0.5%לעיל ישלם הקבלן לעירייה פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך 

 

  וגן, גודלן, כמותן, סגנונן, איכותן, ס  שאית להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות שינוי צורתן,רייה רהעי 15.1 .15
מיתארן אחר    גובהן,  למלא  מתחייב  והקבלן  מהן  חלק  כל  של  או  העבודות  של  מימדיהן  ו/או 

 הוראותיה. 

וא או לבטל  העירייה רשאית להגדיל או להקטין סעיפים מסעיפי כתב הכמויות בכל שיעור/אחוז שה 15.2
לבטל   כתב הכמויות,  כמויות מכל אחד מסעיפי  וכליל  עבודות  להוסיף  לבצע את  או  הקבלן מתחייב 

 פי מחירי היחידה ללא כל שינוי מן המפורט בחוזה. הוראותיה על 

את   15.3 המגדילה  להוראה  תוקף  יהא  לא  ולהלן  לעיל  זה  בהסכם  האמור  כל  אף  על  כי  בזאת  מובהר 
ו/או  התמורה ו/או המגדילה כמוי פרטים  ות של עבודות ו/או פרטים קיימים ו/או המוסיפה עבודות 

ע אלא  ידחדשים,  על  כדין  נחתמה  החתם  מורשי  וראש  ימה  י  העירייה  גזבר  קרי:  העירייה,  מטעם 
 העיר.  

לעיל, אלא אם נחתמה   כל הגדלה מההגדלות המפורטות  בגין  זכאי לתשלום כלשהו  יהא  הקבלן לא 
או דרישת  בלן מוותר על כל טענה ו/או דרישה כספית ו/או זכות תביעה ו/כאמור בסעיף זה לעיל. הק

ה ו/או מי מטעמה בקשר להוראת הגדלה שלא נחתמה  דירייה ו/או עובעילה שהיא נגד העי  פיצוי בכל
על ידי מורשי החתימה כאמור לעיל ולפיכך לא שולמה, לרבות טענות בדבר עשיית עושר ולא במשפט  

 טעמה. מצד העירייה או מי מ
 ייה.ס"ק זה הינו מעיקרי החוזה ותנאי לחתימתו על ידי העיר

 
           _ _____________ 
 ת הקבלן חתימ               

 תקופת הבדק .ד
 

ת  ותקופ או  להסכם זה    4שמניינה כנקוב בנספח ג'/לצורך הסכם זה "תקופת הבדק" פירושה תקופה   16.1 .16
, כפי שיקבעו מעת לעת, לפי התקופה הארוכה  1973  –התשל"ג    ,הבדק הנקובות בחוק המכר )דירות(

 . מבין השתיים
לרבות טענה אשר בהתאם לה מדובר  ות(,  המכר )דירולת חוק  נה כלשהי בדבר תחהקבלן לא יעלה טע 

 בחוק החל על מבנים למגורים בלבד. 
או   לעבודות,  ההשלמה  בתעודת  כמצוין  העבודות  השלמת  מיום  יתחיל  הבדק  תקופת  של  מניינה 

העבודות  במ של  שונים  חלקים  לגבי  השלמה  תעודת  של  הש  –קרה  של  מיום  חלקים למתם    אותם 
   עודות ההשלמה.כמצוין בת 

שימוש  נתהווה   16.2 או  לקויה  מעבודה  כתוצאה  נגרם  אשר  פגם  או  נזק  הבדק,  תקופת  תוך  בעבודות, 
הוא הדין לגבי    בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן כל נזק או פגם כאמור, הכל לפי דרישת העירייה.

תיק בכל  הבדק  תקופת  תוך  שנתהווה  פגם  או  ונזק  בעבודות  שבוצע  מעון  כתוצאה  נגרם  בודה  אשר 
 ימוש בחומרים פגומים. לקויה או ש 
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 וביטוח  אחריות .ה

 

ישא בחבות המלאה בגין כל פגיעה, אובדן או נזק אשר ייגרם לגופו  ו/או לרכושו של כל אדם או גוף    קבלןה .17
של הל הוכ  קבלן )לרבות ה  ו/או של מי מטעמו בקבל בא מטעמו( עקב מעשה או מחדל  קשור לביצוע  הכל  ן 

 בודות.  הע
 

או נזק להם אחראי  ו/ת העירייה מיד עם דרישתה הראשונה בגין אובדן, פגיעה  מתחייב בזה לשפות א  קבלןה .18
אשר העירייה    עו"דושכר טרחת    , וכן בגין הוצאות סבירותו/או על פי כל דיןעל פי האמור בהסכם זה    קבלןה

ם  או שחויבה לשלמ,  כאמור  עה ו/או נזק אובדן, פגי  שה בגיןאשר הוגלשם התגוננות מפני תביעה    בהם  נשאה
בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה בגין האמור    קבלן ובלבד שהעירייה מתחייבת להודיע ל לצד ג',  

 ובת האחרונה הידועה לעירייה.  ן להתגונן מפניה. הודעה כאמור תינתן לכתקבל לעיל ולאפשר ל
 

ני מועד תחילת ביצוע  דין, הקבלן מצהיר כי יערוך, לפ  כל   י חוזה זה ו/או לפימבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפ  .19
ביטוח  העבודות פוליסות  מוניטין  בעלת  ביטוח  בחברת  זה,  להסכם  המצורף  הביטוחים  באישור   כמפורט 

 ומסירתן לעירייה. הסופי   ןסיומ  עבודות ועדויחזיקן בתוקף כל תקופת ביצוע ה 5כנספח ג'/
כל תקופת אחריות הקבלן על  מוצר יחזיק הקבלן ביטוח זה בתוקף    ת לעניין ביטוח חבו  על אף האמור לעיל,

 המועד המאוחר מביניהם.   –שנים מתום ביצוע העבודות על פי הסכם זה ומסירתן לידי המזמין  7פי דין ו/או 
 

יורחב  יםהביטוח העירייה    ולויכל  וכאמור  מעשכאת  עקב  עליה  המוטלת  חבות  בגין  נוספת  או  מבוטחת  ה 
 צוע הוראות הסכם זה.פועלים מטעמו בכל הקשור לביהו/או   ןקבלמחדל של ה 

 
 התמורה ולוח תשלומים   .ו
 

זה,   20.1 .20 חוזה  פי  על  הקבלן  התחייבויות  כל  לביצוע  של תבתמורה  סכום  העירייה  לו    שלם 
 ______(  ₪ כדין   בצירוף  _______________ש"ח(_________________  במועד    מע"מ  כשיעורו 

 (.ורה""התמהחשבון )להלן: הוצאת 

וכוללת את כל רכיבי העבודות, לרבות הוצאות הקבלן,    תוסופי ה קבוע הינה 1התמורה הקבועה בס"ק  20.2
 ישירות ועקיפות, הנלוות לביצוע העבודות ו/או לקיום הוראות הסכם זה.  

 .שהןכלהתייקרויות לה  תווספנה  אלהתמורה הינה סופית ו 20.3

 

על ידו, בצירוף    וחשבון בגין העבודות שבוצע   _______ ___________ עבודות  הקבלן יגיש עם סיום ה 21.1 .21
 כתב כמויות המפרט את העבודות שבוצעו. 

 ימים ממועד שהוגש החשבון לבדיקתו.  15נציג העירייה יבדוק החשבון ויאשרו, כולו או חלקו, תוך   21.2

יאני בו  מתום החודש הגרגור   יום  90ישולם תוך    -במידה שאושר על ידי נציג העירייה  ככל ו  -החשבון   21.3
ת או  מחדשהוגש,  והוגש  מבין  וקן  המאוחר  לפי  העירייה,  נציג  להערות  ובתנאי    בהתאם  השניים 

 .3שהקבלן יחתום על כתב ויתור בנוסח המצורף להסכם זה כנספח ג'/

 

 ובכפוף להמצאתה.  מס וניתחשב התשלומים לקבלן יבוצעו כנגד .22
 

תשלום   .23 מכל  לקזז  רשאית  סכום  לקבלן    ולםהמשהעירייה  חכל  מכל  שהקבלן  לעירייה  שהיאעב  בין  ,  ילה 
 מכוח הסכם זה ובין מכוח התחייבויות אחרות.

 
 

 בטחונות )ערבות ביצוע וערבות בדק( .ז
 

  ערבות ביצוע
על 24.1 .24 הקבלן  של  התחייבויותיו  מילוי  ידי  פי  -להבטחת  על  כלשהו  תשלום  לביצוע  וכתנאי  זה  חוזה 

לעיהעי הקבלן  ימציא  החוזרייה,  חתימת  עם  ע רייה  אוטונומית  ה  בנקאית  מותנית  רבות    –ובלתי 
שנקבע   המחייב  ובנוסח  ג'/בתנאים  הביצוע")להלן    1בנספח  של  "ערבות  בשיעור  מהתמורה    10%( 

_______________________ ש"ח(,  )כולל  מע"מ( דהיינו: ________________ ₪ )במילים: __
 יצוע העבודות. יום מהיום שנקבע לתום ב  90עד שתוקפה  
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 הידוע במועד חתימת הסכם זה.  יצוע תהיה צמודה למדד ת הב ערבו
במקרה הצורך, מתחייב הקבלן להמציא למזמין מדי פעם בפעם, כתבי הארכה של ערבות הביצוע כך   24.2

ועד למועד שיהיה מאוחר בחודשיים לפחות    עבודות בפועל שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת בצוע ה
להגדיל את סכום ערבות הביצוע  , וכן מתחייב הקבלן  וזה זהוע העבודות על פי ח ממועד השלמת ביצ

וזאת בכל מקרה בו היקף החוזה יגדל מעבר לסכום אשר מהווה את  עירייה  מיד עם קבלת דרישת ה
 .  הבסיס לחישוב סכום ערבות הביצוע

או בהגדלת היקפה  /אות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו הוצל הכ 24.3
 וישולמו על ידו.   ין, יחולו על הקבלןיפי הענ ל

ערבות ביצוע    עירייהבמקרה של מימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא מיד ל 24.4
 ת סכום ערבות הביצוע. חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבו 

 
וזה ו/או על  מהקבלן על פי הח  השיגיעו לצוי ו/או כל שיפוי  לגבות מהקבלן כל תשלום ו/או פי  תזכאי  עירייהה .25

 פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע. 
 

 ערבות לתקופת הבדק
ימצ 26.1 .26 הבדק,  תקופת  במשך  ובמועדן,  במלואן  הקבלן  של  התחייבויותיו  כל  מילוי  הקבלן  להבטחת  יא 

נית בנוסח  וטונומית ובלתי מות בתחילת תקופת הבדק ערבות בנקאית צמודה, א  הולפקודת   עירייה ל
ג'/  עיםהקבוובתנאים   יהיה  א'1בנספח  הערבות  תוקף  הבדק   14.  תקופת  תחילת  ממועד    חודשים 

 "(. ערבות הבדק )להלן: "
 ל מע"מ(. מערך התמורה הסופית )כול  5%סכומה של ערבות הבדק יהא בשיעור של  26.2
 לתה. וכתנאי לתחי תחילת תקופת הבדק עם  עירייהערבות הבדק תומצא ל  26.3
 ישמש המדד הידוע במועד חתימת הסכם זה.. כמדד בסיס יה צמודה למדדערבות הבדק תה 26.4

 
 הפרת ההסכם וסעדים .ח
 

,  23-21,  16-14,  13.2,  7,  6,  5מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  מבלי לגרוע מקביעות נוספות בהסכם זה   27.1 .27
יסודית    אחד מהם תחשב כהפרההינם תנאים עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל    31-ו  29,  28

 של החוזה. 

הנחת דעתה של העירייה כי הקבלן הסתלק מביצוע חוזה זה, יחשב הדבר כהפרה יסודית של  הוכח ל 27.2
 הסכם זה. 

ואלה לא תוקנו, יחשב הדבר    ביצוע העבודותניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו ב  27.3
 כהפרה יסודית של הסכם זה.

ה 27.4 מן  לגרוע  העמבלי  האחרים  הדים  ומדסעדים  הוראות  מכוח  כל לעירייה  תזכה  זה,  הסכם  ו/או  ין 
לעיל את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך    3  -  1אחת מן ההפרות המפורטות בס"ק  

. כמדד בסיס ישמש המדד הידוע  כשהם צמודים למדד,  אלף חמש מאות ש"ח( בגין כל הפרה)₪    1,500
 דוע בעת התשלום. ד היהמד  –וכמדד הקובע  במועד חתימת הסכם זה

 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לעירייה עפ"י הסכם זה או עפ"י    24לגרוע מהאמור בסעיף  בלי   .28
  הקבלן הסכם זה בדבר אופן התנהגות    כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין כל מקרה בודד של הפרת הוראות 

 ש"ח לכל הפרה.   500מוערך מראש בסך  תהא זכאית העירייה לפיצוי מוסכם ו

 

ן הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה המזכים את העירייה בזכות  מוסכם בי  .29
 או הסכם זה:/לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו

הוצא 29.1 של  כלשהי  פעולה  נעשתה  או  קבוע  או  זמני  עיקול  נכסי  הוטל  לגבי  לפועל  או  קבלןהה  כולם   ,
 ימים ממועד ביצועם.   21קול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  חלקם, והעי

על פירוק מרצון,  , כולם או חלקם, או נתקבלה על ידו החלטה  קבלןניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי ה 29.2
לפי  בקשה  נגדו  שהוגשה  פירוק  או  צו  נגדה  ניתן  או  לפשרהרוק  הגיע  שהוא  סידו  או  נושיו  או  עם  ר 

  233או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף  כולם,  
 . 1983-לפקודת החברות )נוסח חדש(, תשמ"ג

או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או  קבלן  עתה, כי הש בידי העירייה הוכחות, להנחת די 29.3
 או ביצועו.  ה  בקשר עם הסכם זהטובת הנא

שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה אינה נכונה, או שהקבלן לא    קבלןה כלשהי של ההתברר כי הצהר 29.4
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 . גילה לעירייה עובדה מהותית אשר לדעת העירייה היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימה
 

 שונות  .ט
 

 ___ ____מס'  מאושר ההתקשרות לפי הסכם זה מתוקצבת בתב"ר 30.1 .30

בהסכ 30.2 לאההתקשרות  נערכת  זה  שנתקיימו  ם  ההחלטות  חר  כל  לכך  ונתקבלו  התנאים  כל  לכך 
 והאישורים הנדרשים לכך על פי דין.  

 

זכות  הקבלן 29.1 .31 להמחות  זכאי  יהיה  חו   לא  או  לפי  מזכויותיו  מחובותיו  קיבל  בה  אם  אלא  זה,  הסכם 
 הסכמה לכך מראש ובכתב של העירייה . 

חר, אלא אם  , כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה לאעביר ביצוע העבודותהקבלן אינו רשאי לה 31.2
 כן אישרה העירייה מראש ובכתב את ההעברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ידי העירייה, לא יהא   על  בכך כדי לפגוע באחריות הקבלן מכוח הוראות הסכם זה   אושרה ההעברה 
 ו/או מכח כל דין. 

     
למש .32 הצדדים  אחד  הוראה  ויתר  הפרת  על  המנהו  ייחשב  לא  זה,  חוזה  ע   דברהוראות  הפרה כויתור  כל    ל 

שלאחר מכן, בין אם היא הפרה דומה, שונה או אחרת. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הצדדים לא  
 אלא אם נעשו מראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.  יהיו בתוקף

 
על אף חילוקי דעות או    ותעבודמשך ביצוע ה ע בכל צורה אחרת בהלא יאט את קצב עבודתו ולא יפג   הקבלן  .33

 ן, לרבות בגין עיכוב תשלום התמורה. ם במהלך ביצועמחלוקות העשויות להתקיי 
 

ישלח  34.1 .34 זה  הסכם  לעניין  הודעה  או  הפקסימיליה    ומסמך  באמצעות  או  רשום  אישור    בליוויבדואר 
 .  וין במבוא להסכם זהטלפוני או במסירה אישית לפי כתובת הצדדים כמצ

ימי עסקים    3תום  ו אותו כאילו נתקבל על ידי הנמען עם  כל מסמך שנשלח בדואר רשום כאמור, ירא 34.2
יראו   או בפקסימיליה  ידי  מתאריך המשלוח. מסמך שנשלח במסירה אישית  על  נתקבל  אותו כאילו 

  טלפוני לקבלת הפקס   , או במועד קבלת אישור  הנמען במועד מסירתו על ידי השליח בכתובת הנמען
 ידי הנמען, לפי העניין. על 

 
קובע .35 לבית  הצדדים  כי  ב ים  השלום  הבלעדית    נשרהמשפט  הסמכות  תהא  בחיפה  המחוזי  המשפט  ולבית 

 ות. הנובעים מהסכם זה ו/או מביצוע העבודוהייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 

  _________________ ___   _____________________ 
 הקבלן       העירייה 

 
 
 

 חו"ד/רו"אישור ע
 

סכם זה נחתם מטעם הקבלן על ידי ה"ה מאשר כי ה, עו"ד/רו"ח  _______________________אני הח"מ ___ 
הינו/הינם  _________ אשר  ות.ז(,  מלא  )שם   ___________________________________________

שורים הנדרשים על לאחר שנתקבלו לשם כך כל ההחלטות ו/או האיההסכם בשם הקבלן ו   המוסמכים לחתום על
 .  פי דין

 
 

 ________________               ______________ 
 תאריך             חתימה                              
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 הסכם זה מאושר לחתימת העירייה. 
 כדין.  מכרזלהתקשרות קדם  

זכההתקשרו וההסכם מבטיח את  עומדת בדרישות הדין  העירייה  ת  ויות 
 כנדרש.

 
 ________________               ______________ 

 תאריך                                                                         ת יועמ"שחתימ  
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 תאריך: _________            לכבוד 
 נשר יית עיר
 נשר , 20השלום  דרך

 
 א.ג.נ.,

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  "קבלן"הח.פ. _____________ )להלן:  ת.ז/_______  ____על פי בקשת ____
 ביצוע עבודות ש"ח( וזאת בקשר עם    _____________________₪ )______________  של    כל סכום עד לסך

 .נשר ות היכל התרב -/Roof topג ידת החלפת  פאק אספקה והתקנת יחל 106/2מכרז  נושא
 

בניה בשיעור ההתייקרות בין ה   תשומות, צמוד למדד אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
עבו שפורסם  חודשהמדד  סכו  2021  יוני  ר  תשלום  יום  לפני  סמוך  שפורסם  המדד  הערבות,לבין  יום    14תוך    ם 

הראשונהמקב דרישתכם  לבסס  בכת  לת  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בתהליך ב  דרישתכם  את  לנמק  או 
  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי  קבלןכלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת ה

 חיוב כלשהו כלפיכם.בקשר ל  קבלןלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

ב   אתנו תהיו רשאים לדרוש מ אתם   פעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן  את תשלומו של הסכום הנ"ל 
 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 
 בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.  ערבות זו הינה

 
 ועד בכלל.______________קפה עד ואר בת ערבות זו תיש

 
 לא תענה.   ______________  ו אחריה שתגיע אלינדריש

 
 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.____________ לאחר יום 

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 

          __________ ________ 
 בנק                                                                                                  
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 תאריך: _________            לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 ג.נ.,א.
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

ו ערבים בזה כלפיכם לסילוק  ( אנ"קבלן"ה)להלן:  ח.פ. _____________  ת.ז/  ___________על פי בקשת ____
 ב טיב עבודות  ש"ח( וזאת בקשר עם    _____________________₪ ) ______________  כל סכום עד לסך של  

 . נשר היכל התרבות -/Roof topאספקה והתקנת יחידת החלפת  פאקג   06/21מכרז 
 

ם לבניה בשיעור ההתייקרות צמוד למדד המחירי ,  לם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"לתחייבים לש אנו מ
יום   14תוך    לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלום סכום הערבות, _______בין המדד שפורסם עבור חודש  

את   לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי  אלינו,  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם  בתמקבלת  הליך דרישתכם 
בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי    קבלןה  הסכום תחילה מאת  את כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש  

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.  קבלןלטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד ל
 

מהן    ת, שכל אחת אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישו
 ם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. נאי שסך דרישותיכבת מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, 

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 

 
 ועד בכלל.   ____________קפה עד וערבות זו תישאר בת 

 
 לא תענה. ___________   דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 רבותינו זו בטלה ומבוטלת.ע________ __ לאחר יום 

 
 להסבה בכל צורה שהיא. ה ניתנת להעברה וינ ערבות זו א

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 

 
 

           __________________ 
 בנק                                                                                           
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 לכבוד:
____________ ___ 

 
 ___________ ____ 

 
 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 תעודת השלמההנדון : 
 
 

סעיף   הוראות  פי  בינ ל  10.3על   __________ ביום  שנחתם  לבין  יחוזה  כי    ,נשרעיריית  כם  בזה  מאשר  הריני 
המסמ כל  כי  לחוזה,  בהתאם  ונמסרו  בוצעו  בחוזה,  כהגדרתן  הטכניי העבודות  תעודת  כים  האחריות,  כתבי  ם, 

 בוצעו.   עירייהוכי כל ההדרכות המתאימות והנדרשות לאנשי ה ת הדרושים נמסרו,יוהביטוח והערבו
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,           
 
 
 

          __________________ 
 נציג העיריה          
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 לכבוד 
 נשר עיריית 

 נשר , 20דרך השלום 
 

 ג.א.נ.,
 
 

 ב ויתור כתהנדון: 
  

 
כם מהווה את כל היתרה המגיעה לנו מכם,  __ ש"ח שקיבלנו מ__הננו מאשרים בזה שהסך של ___________

ביום  לביניכם  בינינו  שנכרת  בחוזה  כהגדרתן  העבודות  ביצוע  עבור  ומוחלט  סופי  מלא,  לסילוק 
  ._________________ 

 
הנ"ל קבלנו את התמו כי עם קבלת הסכום  בזה  ואנו מצהירים  ולא רה המלאה  לנו  אין  וכי  לפי החוזה  הסופית 

יעה ו/או טענה, מאיזה מין או סוג שהוא, כלפיכם ו/או כל הבאים מכוחכם ו/או מטעמכם, ה לנו יותר כל תבינתהי
 בקשר לחוזה הנ"ל ו/או הנובע ממנו.  

 
 
 
 

 בכבוד רב,          
 
 
 

         __________________ 
 חתימת הקבלן          
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 4נספח ג'/
 בוטל
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 5נספח ג'/

 אישור ביטוח *  נספח
 

 קיום ביטוחים  נוסח אישור על -פח נס
האישור:   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים   הנפקת  תאריך 

  ___________________ 
כתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור  אישור ביטוח זה מהווה אסמ

כולל את   וחריגיה.כל תנא זה אינו  הפוליסה  זה לבין התנאים    י  בין התנאים שמפורטים באישור  זאת, במקרה של סתירה  יחד עם 
 ו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שב

מען הנכס   המבוטח  מבקש האישור 
המבוטח /  

כתובת ביצוע  
 העבודות 

 האישור  מעמד מבקש

)המזמינה ו/או חברות   רנשעיריית 
 בנות ועובדים של הנ"ל( 

 שם הקבלן:
 
 

 מזמין עבודה   

 ת.ז./ח.פ.   ת.ז./ח.פ  
 מען 

 
   מען 

 תיאור העבודות:
 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי  
גבולות  

אחריות או  
 סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 ום סי
)כולל  

תקופת  
  30ה הרצ
 יום ( 

גבול האחריות / סכום ביטוח 
 שווי העבודה  /

כיסויים נוספים בתוקף 
 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 טבעמ סכום

כל הסיכונים  
עבודות  
 קבלניות 

 ביט  
  _______ 

ויתור על תחלוף    309 ₪   _____________  
 לטובת מבקש האישור  

 טבע  כיסוי בגין נזקי 313
כיסוי גניבה פריצה   314

 ושוד
 כיסוי רעידת אדמה  316
מבקש האישור    318

עליו   רכוש 
 עובדים 

 מסכום הביטוח   10%    
 ₪   500,000מיני' 

 ₪ 

 מסכום הביטוח   10%     רכוש סמוך 
 ₪   500,000מיני' 

 ₪ 
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האישור:   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים   הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

 ריסות פינוי ה
 
 

ומתקני   ציוד 
 עזר

 
ישיר   נזק 

ועקיף  
כתוצאה  

לקוי,   מתכנון 
לקויה   עבודה 

וחומרים  
 לקויים 

 
הוצאות תכנון,  
פיקוח   מדידה, 
והשגחה לאחר  

הוצאות  נזק,  
דירה   שכר 
והוצאות הכנת  

 תביעה 
 

אחסנה מחוץ  
 לאתר             

והעברה        
 יבשתית 

 
 רעד ויברציות  

והחלשת         
 משען 

 

 
 

 מסכום הביטוח   10%   
 ₪   500,000מיני' 

 
 מסכום הביטוח   10%

 ₪  500,000מיני' 
 

 מסכום הביטוח   10%
 ₪  500,000מיני' 

 
 
 

 מסכום הביטוח   10%
 ₪  500,000מיני' 
          

 
 
 
 

 מסכום הביטוח   10%
 ₪   500,000מיני' 

 
 
 

 מסכום הביטוח   10%
             ₪  250,000מיני' 

 מבוטח נוסף ₪ 
 ראשוניות   328
מוטב לתגמולי   324

מבקש   –הביטוח 
 האישור 

 צד ג'
 

 ביט  
 _______ 

  4,000,000  ₪ 
 

 אחריות צולבת.  302
קבלנים וקבלני   307

 משנה  
ויתור על תחלוף    309

 לטובת מבקש האישור  
 כיסוי נזק שנגרם   312
 יעות המל"ל תב 315

משימוש  כתוצאה 
 בצמ"ה

מבקש האישור    318
 מבוטח נוסף

מבקש האישור    322
 מוגדר כצד ג' 

 ראשוניות   328
רכוש מבקש    329

 ר יחשב כצד ג האישו
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האישור:   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים   הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

אחריות  
 מעבידים 

 
 
 
 
 

ביטוח אחריות  
 מקצועית 

 
 
 
 
 
 
 
 

חבות   ביטוח 
 מוצר 

 

 ביט  
 
 
 
 
 
 

ביט   כלל 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

 ביט 
 
 
 
 

  20,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000,000   
 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 

₪ 
 
 

 הרחב שיפוי   304
קבלנים וקבלני   307

 משנה  
ויתור על תיחלוף   309

 מבקש האישור 
מבוטח נוסף היה   319

 ויחשב כמעבידם 
 ראשוניות   328

 
 
 

 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
וקבלני    307 קבלנים 

 משנה  
על    309 תחלוף  ויתור 

 לטובת    
 מבקש האישור         
 תביעות המל"ל  315
האישור    318 מבקש 

 מבוטח נוסף
 ראשוניות 328

 
 

 צולבת  אחריות  302
 פוי הרחב שי 304
וקבלני    307 קבלנים 

 משנה  
תחלוף    309 על  ויתור 

 לטובת    
 מבקש האישור         
 תביעות המל"ל  315
האישור    318 מבקש 

 מבוטח נוסף
 תראשוניו 328
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האישור:   ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה  -אישור קיום ביטוחים   הנפקת  תאריך 
  ___________________ 

ירות מתוך הרשימה  : )בכפוף לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור. יש לציין את קוד השפירוט השירותים
 ג':  מפורטת בנספחה

   069    

 ביטול/שינוי הפוליסה* 

שלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום לאחר מ  60ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא 
 השינוי או הביטול. 

 חתימת האישור

 המבטח: 
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 6נספח ג'/

 ורים בדיקות ואישנספח 

שבונו בדיקות ,בניין, של מעבדה מוסמכת ומאושרת וימציא כל האישורים  הקבלן יזמין על ח  -
 הנדרשים  למסירת העבודה, בהתאם לרשימה להלן : 

 אישורי מתכננים ויועצים  .א

 אישור אדריכל תכנון מול ביצוע .  .1

 קונסטרוקטור  כנ"ל .2

 כנ"ל יועץ אינסטלציה.   .3

 כנ"ל יועץ חשמל.  .4

 . כנ"ל יועץ נגישות .5

 "ל יועץ בטיחות. כנ .6

 "ל יועץ מיזוג אוויר. כנ .7

 חתום ע"י המפקח ונציג העירייה.  -אישור מסירה .8
 

 בדיקות מעבדה ואישור רשויות  .ב

 
 שנים.  10תעודת אחריות, קבלן האיטום והקבלן הראשי, לאיטום גג ל  .1

 חיטוי ושטיפת מערכת אספקת מים. אישור ביצוע  .2

 י בלוחות חשמל . כיבואישור מעבדה מוסמכת למערכת גילוי עשן ו .3

 שור מעבדה מוסמכת לארון כיבוי אש לרבות גלגלון וציוד. אי .4

 אישור מעבדה מוסמכת לדלתות אש.  .5

 אישור מעבדה מוסמכת לבדיקת תקרה אקוסטית.   .6

 מוסמך/חברת חשמל למתקן. חשמל אישור בודק  .7

 סילוק פסולת בניין " תעודת הטמנה" ממקו מורשה. אישור .8

 ע"י מודד מוסמך. רוך  "אזמיד לאחר ביצוע", ע .9

 צאת תעודות אחריות לכל המתקנים כגון מזגן, דוד חשמלי, מתקני תברואה וכו' המ .10

 " תיק מסירה "כל האישורים והתעודות יסופקו בשני העתקים.   .11
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 מפרט טכני  – 7נספח ג'/

 תנאים ודרישות כלליות לעבודות מיזוג אוויר ואוורור  - 'פרק א

 

 כללי  .1

להספקה, התקנה, הרכבה, ויסות והפעלה של מערכות     ת במפרט זה מתייחסתתוארהעבודה המ 

 מיזוג אוויר ואוורור, הכל בהתאם למפורט במפרט זה ובתוכניות המצורפות. 

 

 הגדרות .2

 במערכת הקשורה   לקבלן העוסק בכל עבודההכוונה   ",קבלן"בכל מקום המוזכר להלן   -  "הקבלן

 .פותבמפרט זה ובתוכניות המצור  מתוארת

 

מק   -  "היועץ" להלן  בכל  המוזכר  לבא  ",יועץ"ום  של-הכוונה  המתכנן  המשרד  העבודה    כוח 

 .המתוארת במפרט זה ובתוכניות המצורפות

 

על העבודה    כוח המזמינים והמפקח -הכוונה לבא  ",מפקח"בכל מקום המוזכר להלן    -  "מפקח"

 .המתוארת במפרט זה ובתוכניות המצורפות

 

 לתשומת לב הקבלן .3

הלפ כלני  יבדוק  הצעתו  זה  גשת  למפרט  המצורפות  תוכניות  את  התוכניות    את  ,קבלן 

ו  ,הסניטציה  ,הקונסטרוקציה  ,ארכיטקטוניותה או כל  /החשמל והמפרט וכן כל תוכנית נוספת 

העבודה   בביצוע  הקשורות  והוראות  אחר  להלןנתון  כל    .המתוארת  יבדוק  הצעתו  הגשת  לפני 

וחלקי   שטחי  את  הבד  ויעשה  ,םיימיהק  ןהבניי קבלן  כל  כל  את  את  ויכיר  הדרושות  יקות 

הציוד להבאת  והמערכות  שיידרשו    ,אחסנתו  ,המתקנים  וחומרים  בציוד  וטיפול  הכנסתו 

ניות המצורפות  העלולים לנבוע בביצוע עבודתו ומהמפרט והתוכ  לעבודתו ויכיר את כל הקשיים

   .לו

מ והוא  מכיר  הוא  כי  קבלן  כל  יוודא  הצעתו  הגשת  ואופיעודכלפני  להיקף  בקשר  העבודה    ן 

לא תובא בחשבון כל אי הבנה בקשר לחומרים וציוד    .הנדרשת ממנו ויחסה לכל שאר העבודות

  .במהלך העבודה עקב אי ידיעת התנאים  או קשיים בביצוע/ועבודה שיש לבצעה ו  ,שיש לספקם

שר יכול היה  וא  ,או אי הבנה  ,תוספת עבור כל סיבה שהיא לקבלן הזוכה בעבודה לא תינתן כל

 לפני לבררה 

   .מסירת הצעתו

לפני הגשת הצעתו  תכנוןרואים את הקבלן כאילו בדק את   נכון ומתאים    ,המתקן  ומצא אותו 

דבר    יציין  ,' וכו  שינויים  ,תיקונים התכנוןבמידה ולדעת הקבלן טעון    ,למטרה עבורה הוא מיועד

 .ויוגש במצורף להצעתו ,זה על ידו בנפרד
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 מה לכל הסעיפים והתנאים הנזכרים שת הצעתו מהווה הסכי הגידוע לקבלן כ 

 .בתוכניות המצורפות והמצויניםבמפרט זה 

 

 המכרז תכנון .4

בחלקן  בל"מה  תכניות  דיאגרמטיות  הן  שהוצגו  של    ,כפי  הכללי  והמערך  ההיקף  את  ומציינות 

על ידי  פות  תוכניות נוס  במידת הצורך יוצאו  .ואינן מראות בהכרח את כל פרטי העבודה  ,המתקן

הת עם  בצורת  היועץ  העבודה  משלימות "קדמות  בלבד  "תוכניות  הסבר  כוונת    .למטרות 

 .התוכניות היא לתאר את המתקן באופן כללי בלבד

 

 כוונות המפרט והתוכנית .5

המפרט   בא   והשרטוטיםכוונות  המתקן  את  כללילתאר  כלליות    .ופן  הן  המכרז  תוכניות 

מציינות    ,ודיאגרמטיות בהכרח  פואינן  להכל  הדרושים  ופרט  של    פעלהרט  ומושלמת  תקינה 

 .המערכת

התקנת המערכות    הציוד והשירותים הדרושים לשם  ,החומרים  ,על הקבלן לספק את כל העבודה

  ,נת שאלה יהיו מושלמיםעל מ   ,בהתאם למה שיוזמן אצלו  ,או חלקים ממנה  ,השונות בשלמותן

 .רצונו יעותלשב  מוכנים לפעולה תקינה וראויים למסירה למזמין

כנ /אוורור  /מזוג/רוהקירמערכת   ממנה  חלקים  או  מושלמת  "בדוד  תהיה  הקבלן  יספק  אשר  ל 

ידי הקבלן ללא   על  יסופקו  ועבודה הדרושים  וכל תוספת של חומר  בכל המובנים לשם הפעלה 

המזמין מצד  נוסף  או  ,תשלום  במפרט  הוזכרו  לא  אם  הדרושים    ,במפורש  בשרטוטים  גם  אך 

 .ל המתקן נה שלפעולתו התקי 

יתכ פרטי הקבלן  את  וכן  ידו  על  המסופק  הציוד  עבור  הדרושים  הפרטים  כל  את  החיבורים    נן 

אחרות למערכות  ציודו  בין  ידי  ,השונים  על  יבוצעו  לא  אלו  אם  לצנרת    :כגון  ,גם  חיבור  פרטי 

ה  והשרטוטיםהמפרט    '.וכול  חשמ   ,ביוב  ,מים הוצאת  לצרכי  תחילת    ,בלבד  בל"מהינם  לפני 

הביצ להתוע  הקבלן  על  הקיימים  עבודה  לתנאים  הציוד  ,ןבבניי אימן  מיקום  את  לבדוק    ,עליו 

בשלמותו במתקן  הקשור  אחר  פרט  וכל  השונות  האינסטלציה  אי    .מערכות  ותתגלינה  במידה 

יודיע הקבלן על כך למפקח ולא י כך  בכתב    משיך בעבודתו עד אשר יקבל הוראה על התאמות 

 .מאת המפקח

 

 

 לציודמר ותחליפים לחו .6

 .לעשות זאת  הוא רשאי ,יהיה מעוניין להגיש הצעת מחירים לציוד אלטרנטיבי במידה והקבלן 

כל הקבלנים חייבים להגיש קודם כל את הצעותיהם לגבי חומרים וציוד בדיוק נמרץ כפי שנדרש  

ובמפרט או  בתוכניות  במפרט  המוזכרים  היצרנים  לשמות  משמשים    ובהתאם  ואשר  בתוכניות 

   .יבסיסכמכרז 

תיפסל    ,ל"כנ  מבלי לענות על הדרישות המפורטות  ,וגש רק לציוד אלטרנטיביהצעת מחירים שת
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   .ולא תובא לדיון

הבסיסי             למכרז  וכתוספת  בנפרד  מוגשים  להיות  חייבים  התחליפים  ו  .כל  פנים  לא  בשום  אופן 
 יוגשו 

   .במכרז הבסיסידרש שנ תחליפים אלא אם כן הוגשה ההצעה תחילה בדיוק נמרץ כפי

טיפוס החומר או הציוד    ,שם היצרן  ,לן המגיש בהצעתו תחליפים חייב לציין את התחליףהקב

 .הצעתו והסבר למהות השוני וכן את ההפחתה או התוספת מהמחיר הבסיסי של 

 

   קבלני משנה .7

  ,רשאי להעסיק קבלן משנה או למסור לו עבודה מבלי שקבלן המשנה יאושר מראשהקבלן אינו  

   .ידי המפקח על

רשאיםהמזמי עיניהם  ,נים  ראות  אחר  ,לפי  או  זה  משנה  לקבלן  לאשר  או  אפילו    ,להתנגד  או 

בעבודתו התחיל  שהלה  לאחר  גם  נימוקים  נתינת  ללא  כולם  את  רשאי    ואין   ,לפסול  הקבלן 

ה לקבלן משנה זה או אחר אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לגבי חלקו  ההסכמ  .להתנגד לכך

כמו כן אחראי הקבלן    .או חומרים אשר השתמש בהם/שנה וי קבלן המ"בוצעה ע  אשר  בעבודה

 .החלים עליהם  םהסוציאליי עבור ביטוח קבלן המשנה ועובדיו ומילוי כל הדרישות והתנאים

 

 פסילת הצעות .8

ולמסור את    ,או את כל ההצעות גם יחד  ,ות לדחות כל הצעה שהיאהמזמין שומר לעצמו את הזכ

 .י ראות עיניהםז לפעבודת המכר

 

 שיונות ואישורים רי .9

זה שבמפרט  לעבודה  הדרושים  הרישיונות  כל  עבור  וישלם  יספק  כל    ,הקבלן  את  יסדיר  וכן 

השונות המוסמכות  הרשויות  כל  ידי  על  הדרושות  למזמין  ,הביקורות  התע  ויספק  כל  ודות  את 

 .עבודתו כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לכל התקנות החלות על

טעונים יבוא יגיעו    יבוא בכדי להבטיח שכל הציוד והאביזרים  בלן לכל רישיונות הג הקכ ידא"כ

מועד הספקת  .בזמן על  פרטים  ימסור למפקח  ו   הקבלן  אחרים העלולים  /הציוד  פרטים  כל  או 

 .להשפיע על מהלך התקדמות העבודה

 

 דיקת ועבודות תאוםב .10

לתוכניות את מ הקבלן בהתאם  יבדוק  העבודה  ביצוע  ויבטיח קום  לפני  ציודו  התקנ  העבודה  ת 

תנאי המקום ועם כל יתר    החשמל והסניטציה ולפי  ,בתאום מלא עם התוכניות הארכיטקטוניות

 העבודות הנעשות באתר. 

להבטיח סיום העבודה    על הקבלן לתאם את לוח הזמנים עם כל המקצועות האחרים באתר כדי 

 בזמן.
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 אי התאמות  .11

יודיע הקבל ביצוע העבודה  בכלפני  עלן  וליועץ  למפקח  בדרך  תב  המכשולים  חוסר    .הביצוע  כל 

על כל עבודה שתבוצע על    .הודעה מוקדמת מצד הקבלן תיחשב כקבלת תנאי העבודה כנורמליים

ואשר   הקבלן  בביצ  תגרוםידי  והן  לתוכניות  בהתאמה  הן  אחריםלהפרעות  של  העבודות    ,וע 

בכל מקרה    .או המפקח/ת היועץ ווראותחולנה ההוצאות עבור השינויים על הקבלן בהתאם לה 

   .הנדון של אי התאמה בין התוכניות והמפרט תהא החלטת היועץ פוסקת בקשר המובן והתוכן

העבודה לטיב  ביחס  המפקח  לבין  הקבלן  בין  דעות  חילוקי  של  ו  ,במקרה  החומרים  או  /איכות 

  ,פרט טכני אחר  לכל  או ביחס   ,או ביחס לפרוש הנכון של כל המפורט במפרט ובתוכניות  ,הציוד

 .ע החלטתו של המפקח בלבדתקב

 

 תוכניות עבודה, שינויים ואישורים .12

 ,לייעודם ושימושם המוגשים לאישור יהיה מסומנים בהתאם 'דפי קטלוג וכו ,תכניותכל  .א

 .זה לא תתקבל לפרויקט במיוחד אינפורמציה שהיא כללית ולא מותאמת 

לא סומנו במיוחד    םרטי הביצוע אפילו א, ופהקבלן יהיה אחראי לכמויות הנכונות, מידות .ב

לפעולה תקינה וסדירה של   העבודה, אך דרושים  תכניות את   ובאישורעל ידי המפקח 

 המערכת. 

חד יחד עם עליו לסמן שינויים אלה במיו  ,במקרה והקבלן מציע בתוכניות העבודה שינויים .ג

המפקח יחליט לפי   .פקחבאישורו של המ  לא יבוצע שום שינוי אלא .הסיבות להצעת השינוי

עם   ,או יקבע בעצמו את השינוי ויאשרו במקום ,ליועצים אות עיניו אם להעביר שינוי זהר

 .העתק ליועץ

במקרה והקבלן התקין   .אין להתקין חומרים וציוד טרם שנבדקו ואושרו על ידי המפקח .ד

פקח ת המ הוראו יהיה עליו להחליפו לפי ,ומרים וציוד לפני שקיבל אישורו של המפקחח

 .ללא תוספת תשלום ,במקרה ויידרש

כל  מערכת  ושל  ,עבודה מפורטות של הציוד תכניותבדוד להכין  /מזוג/רהקירועל קבלן  .ה

ל ידו או על  על יבוצעו ע  וכן תכניות החשמל ופיקוד בין אם עבודות אלו יבוצעו  ,זוניקוצנרת 

 .ידי אחרים
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 הקטנת ושינויים בהיקף העבודה /הגדלת  .13

או לבצע שינויים בהיקף העבודה אין הוא  /ו   /להקטין/רז יתבקש להגדילה והקבלן הזוכה במכבמיד

   .רשאי לדחות מילוי הדרישה

ה ידי  על  הוצעו  אשר  לאלה  הדומות  נדרשות  נוספות  עבודות  לביצוע  היחידה  מחירי  בלן  ק חישוב 

אם יתבקש    .כמויותכתב הייעשה בהתאם למחירי היחידות אשר יינתנו על ידו ב  ,בהצעתו הבסיסית

הנה הנ"קבלן  בסעיף  המוגדרת  העבודה  היקף  את  להגדיל  במחירי  "ל  שינויים  חלו  ובינתיים  ל 

יהיו    ,החומרים ואשר  ישתמש בהם  אותם החומרים אשר  עבור  בלבד  ייחשבו המחירים הרשמיים 

ויחול שינוי גם בשכר העבודה  .ההודעה על ההזמנה הנוספת  ם מסירת ובתוקף בי ב  ייחש   ,במידה 

חשמלאים ופחחים המופיע בירחון    ,בהתאם למדד שכר העבודה של שרברבים שכר העבודה הנוסף

ביום ההודעה    ,של עבודות בניה  הסטטיסטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בלוח שכר עבודה 

   .ל"הנ

   .הבאים ובפרקים השונים  ,ספת תיעשה בהתאם למפורט בכתב הכמויותו מדידת העבודה הנ

י רק על יסוד הצגת  "תוכר התוספת הנדרשת ע  ,היקף הציוד  ל להגדיל את "בלן הנקש הקאם יתב 

הכוללים את הוצאותיו    20%ובתוספת    מסמכים על מחיר הקרן כולל הצבת הציוד במקום המיועד לו

   .הישירות והעקיפות ורווחו

 .המזמין קרה חייב הקבלן להגיש הצעת מחיר לפני שתאושר לו ההגדלה על ידי מ בכל 

 

 

 יב החומרים והעבודה ט .14

ביותר   הטובה  ומאיכות  חדשים  יהיו  והאביזרים  החומרים  "מכון    בתעודות   ויציידוכל  של  בדיקה 

או ו/  היועץ  ע"י  שיאושר  אחר  מוסד  או  הישראלי",  תקינותם    התקנים  את  המאשרות  המפקח 

 .ם לתקן הנדרשתוהתאמ

 .כל הבדיקות ייעשו על חשבון הקבלן

 .ונו של המפקחגבוהה ולשביעות רצ  ברמה העבודה המבוצעת תהיה

 

חומר פגום ו/    העבודה תבוצע בהשגחה מספקת למניעת הזנחות ושגיאות תוך מהלך העבודה. כל 

המפקח או  ו/  היועץ  הוראת  עם  מיד  יסולקו  לשמו,  ראוי  לא  בצוע  ע"  או  ובצוע    י ויושלמו  חומר 

 .נוסףכל תשלום  בהתאמה לכוונה ולתוכן של התוכניות והמפרט, ללא
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 .שנדרש לספק את החומרים והציוד הטובים ביותר במינם  בחשבון חייק הקבלן 

 

 אחסנת חומרים וציוד  .15

נאות באופן  ויאחסן  יקבל  הדרושים    ,הקבלן  והציוד  החומרים  כל  את  המיועד  למקום  ויציב  יוביל 

כמו   וציוד במקומות  ,ןכלעבודתו  חומרים  להעמיס  וללא הפר  ישגיח שלא  נועדו להעמסה  עה  שלא 

  ללא מבנה לאחסון יוקצה לקבלן על ידי המפקח עבור החומרים   ,מקום בלבד  .תר העובדים במקוםלי

 .והציוד השייכים לו

 

 הגנה על הציוד  .16

ו על המתקן  על הקבלן להגן  כל תקופת הבצוע  פ  /במשך  כנגד  כל חלק ממנו  יעות אפשריות  ג או 

ה ידי  על  המבוצעות  העבודה  תהליכי  כדי  תוך  להגרם  נזק    .קבלןהעלולות  וייגרם  כלשהו  במקרה 

 .הנזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום מצד המזמין ,ההגנה למרות אמצעי

 

 גישה  .17

 :כגון  ,והמותקנים על  יד  על הקבלן להרכיב את המתקן כך שיבטיח גישה נוחה אל כל חלקי הציוד         

   .קוניםה ותיאחזק  ,לשם טיפול 'לוחות בקרה וכו  ,שסתומים ,מנועים          

והגמר הפנימי מונעים גישה חופשית לחלקי הציוד יודיע הקבלן על כך   ן הבניי שר מבנה בכל מקרה א

הציוד את  יתקין  בטרם  ולמפקח  הקבלן  .ליועץ  יעשה  מוקדם    לא  אישור  ללא  מהותיים  שינויים 

   .מהמפקח

בכל עת    ,בקורתלצרכי    חובת הקבלן לאפשר ליועץ ולמפקח גישה חופשית באתר ובבתי המלאכה מ

 .דות המבוצעות על ידוולכל העבו

 

 

 השגחה והתקנה  .18

וכן    ,בקביעות על התקנת המתקן  אשר יפקח  ,ןוניסיועל הקבלן להעסיק מנהל עבודה מעולה עם ידע 

וכו  ,הפעלה  ,התאמה  ,הרכבה  ,סבלותה  הובל  ,צוות עובדים מנוסה הנדרש לפריקה ויסות    'בדיקת 

יימצא במק   .במתקן ישגיח בקביעות על אופן    ,המתקן  בודה כל תקופת בצוע ום הע מנהל העבודה 

העבודה מהמפקח תחייב את    מסר למנהל יכל הוראה שת  .כוחו של הקבלן-הביצוע הנכון וישמש בא

 .הקבלן במסגרת עבודתו אשר קבל על עצמו לבצע

 .ל"את שם מנהל העבודה הנ  ,יע למזמין מראשדעל הקבלן להו 
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 רעש ורעידות  .19

ש ורעידות הנובעים מהפעלת המתקן ובמקרה והפעלת  האמצעים למניעת רע   ט בכל על הקבלן לנקו

יהיה על הקבלן לבצע את כל    ,הציוד תגרום לרעש ולרעידות אשר לדעת היועץ ייחשבו לבלתי רצויים

ממנו   ידרשו  אשר  והשינויים  והמפקח  לע התיקונים  היועץ  נוספות    ,ידי  הוצאות  וללא  חשבונו  על 

 עומד בהוראות סעיף זה די המפקח, יראוהו כעל י   אושר ציוד  .למזמין

 

 

 הגנה בפני חלודה  .20

הקבלן ינקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על מנת לוודא שכל חלקי המתקן יהיו מוגנים  

 .יפריד הקבלן בכל מקרה שהדבר אפשרי בין מתכות שונות ךלשם כ  .בפני חלודה, באופן יעיל

 

 וחסות ובדיקה ניקוי, כיוון,  .21

באופן  על   לנקות  עבודתוהקבלן  כל  את  והמפקח   ,יסודי  היועץ  של  רצונו  מסירת    לשביעת  לפני 

כיוון    שמן וכל חומר זר אחר  ,לחלוטין מלכלוך   תנוקה  'הצנרת וכו  ,האביזרים  ,כל חלקי הציוד  .המתקן

א כגוןב כל  והבקרה  הפיקוד  וכו  ,שסתומים  ,תרמוסטטים  :יזרי  במתנעים  ויסותם ו   'מגענים    כן 

   .והמפקח לן לפני הפעלת המתקן ולשביעות רצון היועץ ם ייעשו על ידי הקב והפעלת

המתקן            חלקי  כל  של  והמדידות  הבדיקות  כל  את  לבצע  הקבלן  התפוקה   ,על  קבלת  לשם    הדרושים 

  ,וכן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים  ,התאם למפרט ולתוכניות בוהתפעול הנכונים  

ש  ותקנות  המוסמכותהוראות  הרשויות  והמדידות    .ל  הבדיקות  תוצאות  את  להמציא  הקבלן  על 

 .מתאימים לאישור היועץ והמפקח על גבי טפסים   ,שנעשו על ידו

 

 סילוק שיירים ולכלוך  .1

העבודה ישאיר את    ם העבודה תוך מהלך עבודתו ועם סיוםוהקבלן ידאג לסילוק שיירים ונפל ממק

 .ןהמקום נקי לחלוטי 

 

 

 תעדכון תכניו .2

ו ע העבודה  סיום  למזמין ם  למסור  הקבלן  על  למזמין,  הסופית  מסירתה  תכניות    לפני  מערכות 

שרטוטים מושלמות ומעודכנות של העבודה כפי שבוצעה למעשה. לצורך זה ישמור לעצמו הקבלן  

  שנוי שיבוצע תוך כדי עבודה.   כניות אחת אשר יסמן עליה כלתבאתר מערכת 
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 ל זרם החשמ .3

אלא אם כן צוין    ,וולט חד פזי  220הרץ, או    50, תלת פזי,  וולט  400בדרך כלל    זרם החשמל יהיה

 . אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן 

 

 מנועים ומתנעים  .4

ללא   בפעולתם  שקטים  הישראלי,  לתקן  בהתאם  יהיו  המנועים  בדרךרכל  מגנטי  יהיו    עש  כלל 

ה, אלא  סיבובים לדק 1400  ו א  900הרץ,    50י,  המנועים מיוצרים לפעולה בזרם חילופין תלת פאז 

 .בתכניות המצורפות  אם כן צוין אחרת במפורש בפרקים הבאים להלן ו/או

במקרה והמזמין    .על הקבלן לקבל את אישור המפקח, לגבי היצרן וסוג המנועים העומדים להזמנה

הקבלן י אין  הקבלן,  ידי  על  המוצע  מאשר  אחר  מקומי  ביצרן  ב  בחר  לבוא  לתוספת  רשאי  דרישה 

 עבורו, כחלק אינטגרלי שלו.  יספק הקבלן את המתנע  ום כלשהו. לכל מנועתשל

 

 

 הדרכה  .5

כל  את  המזמין  מטעם  המתקן  למפעיל  הקבלן  ויורה  ידריך  המתקן  מסירת  לפעולה    לשם  הנדרש 

 והחזקה תקינה של המתקן. 

 

 תיקי הסבר לתפעול ואחזקה  .6

וימסור                יכין  המתקן  מסירת  הסבלפני  למזמין  והחזקהקבלן  לתפעול  מלא  כר  על  המתקן  של  ל  ה 
 חלקיו 

 אחריות על נזקים  .22

יהיה אחראי וישא    הקבלן יפעל כקבלן עצמאי העובד על חשבונו, אחריות וסיכונו העצמי והוא בלבד

חבל הנזקים,  כל  של  ההוצאות  אם ובכל  יגרמו,  אשר  תאונות  עם    ת,  בקשר  או  כתוצאה  יגרמו, 

 לכל אדם ו/או רכוש. עובדיו   ו ו/או ע"י זה, הנעשות על ידהעבודות לפי מפרט 

 נזקים לעובדים  .23

לכל  או  לעובד  דין  פי  על  המגיעים  פיצוי  או  נזק  דמי  כל  לשלם  הנמצא    הקבלן מתחייב  אדם אחר 

 בצוע העבודות.   שהו תוך כדילבשרותו של הקבלן, כתוצאה מתאונה או נזק כ

 

 בטוח  .24

 :יולטובת המזמין יחדהקבלן יבטח על חשבונו הוא, לטובתו ו  .א

לאחר העבודות    בות החומרים, הציוד, המתקנים וכל דבר אחר שהובאאת העבודות, לר (1

אבדן הנובע מסיבה כלשהי  ק או  לצורך העבודה, במלוא ערכם מזמן לזמן, נגד כל נז 
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וקבלת תעודה על השלמת העבודות מאת    בודות עד לסיומהע למשך כל הזמן של ביצוע ה

 .היועץ והמפקח

העבודות, לגופו או   רין או בעקיפין תוך כדי ביצועלולים להיגרם, במישי נזק או אבדן העמפנ (2

אדם אחר הנמצא בשרותו או   לרכושו של כל אדם, לרבות עובדיו ועובדי המזמין, וכל 

 בשירות המזמין. 

בכתב לחברת   ני עשיית כל חוזה ביצוע כנ"ל, את הסכמת המזמין פהקבלן מתחייב לקבל ל .ב

 .הביטוחאי החוזה ולסכום הביטוח לתנ

 יב להמציא למזמין, עם חתימת החוזה, את חוזה הביטוח. הקבלן מתחי .ג

 

 קבלת המתקן  .25

חברת  ע"י  החשמל  מתקן  וקבלת  המערכת  בהתקנת  הכרוכות  העבודות  גמר  יחל    עם  החשמל, 

 .ת של המתקןיהקבלן בהפעלה ניסיונ

 .פקח ולמזמיןלמ לן בכתב ליועץ על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה הניסיונית יודיע הקב 

 :המתקן תעשהקבלת 

 .רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ואחזקה .א

של המתקן לפי   רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו. אין הקבלן רשאי לסרב להפעלת חלקים  .ב

 .האחריות ולפני התחלת תקופת  הפעלה סופית במידה ויידרש לכך, 

 יפות וללא תקלות. המתקן יתקבל לאחר שעבד לפחות שבועיים ברצ .ג

   

 אחריות ושרות  .26

בטיב הבצוע והן    אחריות מלאה כי המתקן שהותקן על ידו משוחרר מכל פגמים, הן ן ייתבלן הק .א

הינם בהתאם לנדרש במפרט זה   באיכות החומרים, וכי אופי הפעולה וההספק של הציוד

 תכניות המצופות. בו

קופה אחרת  ת תב הכמויות, או הקבלן יהא אחראי במשך שנה, או תקופה שונה המוגדרת בכ .ב

לפעולה תקינה של המתקן. באין  -עם המזמין החל מיום קבלת המתקן ע"י המזמין  שהוסכמה 

הקבלה, או כאמור, תקופה אחרת לפי סיכום עם   ציון אחר, האחריות הינה לשנה אחת מיום 

 המזמין. 

ו/או פעולה בלתי תקינה של המתקן מתחייב  בלן לבצע על  הק   במקרה של קלקול, פגם, לקוי 

 חומרים וציוד, וכל חלק מהם.  ושים לרבות החלפת מכונות, הדר םהתיקונינו כל חשבו

 ו/או המפקח.   הקבלן מתחייב לבצע את כל העבודות הנ"ל לפי דרישתו הראשונה של היועץ

שעות מזמן קבלת ההודעה )או לפי סיכום   12יאת שרות תוך רלכל ק ת להיענוהקבלן מתחייב  .ג

ותר תוך הפרעה מינימלית לעבודת  תוך הזמן הקצר בי ןהתיקו , ולבצע את  אחר עם המזמין( 

המתקן. אם הקבלן לא יתקן את הפגמים או הקלקולים תוך זמן סביר ולא יאוחר משבוע  
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על חשבון הקבלן, ולתבוע את   מתאריך הודעת היועץ או המפקח, יוכל המזמין לעשות זאת

 ו/או באופן אחר. "י היועץ והמפקח בהתאם לחשבונות מאושרים ע   םהתיקוניהוצאות 

והפעולות   ם התיקוני עד קבלת המתקן ייחשב כתאריך בו יודיע היועץ בכתב כי בוצעו כל מו .ד

 שהיא.   הנדרשות וכי המתקן ללא כל הסתייגויות מסיבה כל

ק  לאחר  ורק  אך  כי  לקבלן  לתקופת בברור  המתקן  יכנס  הנ"ל  הקבלה  מכתב  האחריות    לת 

הקבל  אם  אפילו  חל הנדרשת,  להפעיל  ידרש  בשלמותו  המת  של   מסוימיםקים  ן  המתקן  או  קן 

 לפני השלמתו באופן סופי. 

 

 כללי  – 'בפרק  

  ותיחיד 2. "איגל תעשיות"  תוצרת  טיפול באוויריחידות 4מותקנות  בניין היכל התרבות נשר על גג  .1

גג מזרחי אשר  בתוך חדר מכונות   ות יחיד2 אולם , ל  אווירת ומספקמכונות גג מרכזי אשר  ר בתוך חד

)כולל תעלות פח    מהאתרולפנות  טיפול באוויר  ותיחיד  4את לפרק   יש  אולם , ל  אווירת ומספק

 . אספקה/חזרה , כולל צנרת מים וריקון מים, כולל צנרת גז( 

ות  חדש   /Roof top  התפשטות ישירה פאקג   חימום / ורר קייחידות מסוג   3במקומן יש לספק ולהתקין  

הקי  תעלות  אל  יחוברו   אשר   והחזרה  לצורך  ימות  האספקה  אספקה  במבנה,  תעלות  התאמת 

חזרה מהיחידות אשר ישבו על הגג  יש לבצע ניסור בטון לפתחי התעלות בגדלים שונים בהתאם  /

והתאמת ה ניסור  , לאחר  יש לבצע איטום מושלם של  תלגודל פתח כניסה/יציאה מהיחידות  עלות 

 הפתחים. 

  תעלותה אל  שות החד  /Roof top  פאקג רשות לחיבור העבודה תכלול את כל ההתאמות הנד .2

 ואל מערכת החשמל, הפיקוד והבקרה הקיימת.   במבנההקיימות 

 למיזוג אוויר   מפרט זה בא לתאר את העבודות הקשורות בהספקה והתקנת המערכת המתוארות .3

  גפאק בכל הקשור לציוד כגון יחידת  ן מיוחד לדרישות וסטנדרטים של המזמיןפיש לשים לב באו .4

Roof top/ ובקרה. , חשמל 

הקיימים, ועל פי המפרט   כי כל העבודות יבוצעו בהתאם לתקנים הישראלים העדכנייםיודגש בזאת  .5

  תהאחרונה, ובהיעדר הנחיות מתאימות במקורו הכללי הבין משרדי של משרד הבטחון במהדורתו 

 . ASHRAE  אילו, יש להסתמך על מדריך 

 טמפ' חוץ ממוצעת לתכנון:  .6

 . )אלא אם מוגדר אחרת( 6°cמדחום לח. בחורף   29°cמדחום יבש,  35°c בקיץ 

כללי הזהירות   על הקבלן להקפיד ולנהוג במשנה זהירות בשימוש באש גלויה, ולקיים את כל .7

 לעת.   והבטיחות הקיימים והנהוגים במקום, וכפי שיעודכנו מעת

 כמו כן הקבלן יידרש לעבוד בתאום מלא עם הקבלנים האחרים במבנה.  .8

ובעל נסיון בביצוע של   שנים לפחות 5על ותק של  ע בכל תחום, יהיה בודגש כי הקבלן המבצמ .9

המשנה חיבים להיות מאושרים ע"י   מתקנים באופי ובהיקף דומה. הן הקבלן והן קבלני
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 המתכנן/המפקח/המזמין. 

 ף בסיור קבלנים במועד שיתואם ע"י המזמין. תעל הקבלן להשת .10

 דר העבודה: ס .11

פירוק ופינוי צנרת המים/גז ,כולל ניקיון כללי של  כולל  ,  יפול באוויר יחידות ט  4ינוי כל  פירוק ופניתוק  

ההנפה, תחילת  לפני  ל    הגג  החדשות  היחידות  יחידה    2-הנפת  של  הנפה  מרכזי  גג    1מוקדים 

4000CFM  הוא שני  מוקד הנפה  יחידה אחת    2גג מזרחי הנפה של    ,  יחידה    4000CFMיחידות, 

פאקג   13000CFMשנייה   חבור   /Roof top  מסוג  לתעלות    ותהחדש   /Roof top  פאקג  3  , 

אספקה/חזרה של הבניין כולל ניסור בטון לצורך העברת התעלות מהיחידות בגג המבנה אל תעלות  

וצע איטום מושלם, העבודה כוללת את  באספקה/חזרה בתוך המבנה , בכל המעברים של התעלות י 

בתעל  למקומם  עשן/דמפרים  גלאי  מושלהחזרת  אספקה/חזרה  עבודות  ות  כל  כולל  החשמל  ם, 

   ובדיקה כי עובד באופן תקין.  ה , הפעל  הנדרשות לצורך הפעלת היחידות

הצ'ילרים  הקבלן והנפת  הורדת  בזמן  נוכח  שיהיה  לפרויקט  עבודה  מנהל  מטעמו  ועבודות    ימנה 

ולקח זאת בחשבון בתמחורנהצ כי הוא מודע לכך  תהיינה לקבלן  עבודתו. לא    רת. הקבלן מצהיר 

   .ת העבודהת בגין זה לאחר קבלתביעו

 

 

 

 

 

 מפרט טכני מיוחד 

 עבודות מזוג אויר 

 

 /Roof top פאקג  –יחידות קירור/חימום   .1

קירורויחיד   3 פאקג  חימום  /ת  ישירה  הבנ  /Roof top  התפשטות  גג  על  בגג    1יחידה  ין  י תותקנה 

 ומפרט זה.   ת לפי כתב הכמויויחידות נוספות בגג המזרחי,   2-המרכזי ו

 כולל בין היתר:  ותיחידאספקה וההתקנה של ההיקף ה  .1

 לאתר .   ןמהנמל והובלת ות שחרור היחיד,  לנמל בארץ  ותהספקה של היחיד

  9  . ותהיחיד  הזמנת   מיום   שבועות   14-מ   יאוחר   לא   המבנה   לגג   ות היחיד  אספקת  זמן

 יריית נשר. שבועות שילוח ימי, שבועיים התקנה כולל תיאום עם ע  3שבועות ייצור, 

 בסיסים לאשור.  יס בתאום עם הפקוח. על הקבלן למסור תכנית על בס  ןוהצבת ות חידהנפת הי

היחיד  ספק  היחיד   ותעל  ובוויסות  בבדיקות  הקבלן  עם  ובמהלך  ותלהשתתף  ההפעלה.    לפני 

למחליפי  לחץ  בדיקות  הגנות   כולל  וכיוון  ויסות  פקוד,  בדיקות  דו"ח    החום,  הגשת  ופריקות, 



 
21/06מכרז    

 נשר  -/Roof top  החלפת  פאקגאספקה והתקנת יחידת  
 

 

 

 

 

44 

 ם. פורט, אישור ביצועיכיוונים מ

 להשתתף עם הקבלן בהפעלת והרצת היחידה, ולהגיש דו"ח הרצה.   ות על ספק היחיד

,    ASHRAE הציוד יתאים למפרט, תכניות, התקנים התקפים בארץ ובהעדרם להמלצות  .2

 נבחר כדוגמה. הולתכונות והביצועים של הדגם 

 : /Roof top פאקג  ותלהלן פרוט דרישות ליחיד .3

 נה חיצונית. ס עיבוי אוויר להתקתהיה מטיפו   /Roof top  פאקגיח'  .א

תהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר ומאושר, ותכלול את כל     /Roof top  פאקגיח'  .ב

 כו'. והנחוצים כולל לוח חשמל, פקוד ובקרה אינטגרלי, אביזרי צנרת, גז,  המרכיבים

 . R-410Aהיחידה תכלול מדחסים מסוג סקרול הפועלים עם קרר . .ג

טכני של   ידו ויצרף דפים קטלוגיים ופרוט יחידות המוצעות על יגיש בחירות מחשב להקבלן  .ד

 הציוד המוצע, כולל דפי תפוקות בתנאים שהוגדרו. 

 לפי התוכניות.  התפוקת קירור של היחיד

 צלזיוס. רמת רעש מקס' לפי המוגדר בכתב  מ"ר לוואט למעלה 0.0002מקדמי זיהום 

 הכמויות/מפרט. 

בתקן    קן ישראלי, או לעמודידות חייב לעמוד בת שמל והפיקוד של היח יודגש כי לוח הח .ה

מנת לעבור   ארץ המוצא עם התאמות הנדרשות ו/או במידה ותידרשנה למקובל בארץ, על

 בקורת של חברת החשמל. 

 חידה לתכניות והצבתה במקום המתוכנן. י על הקבלן לתאם בפרוטרוט את התאמת ה .ו

 ר בטבלאות הציוד. היחידה תהיה עם סוג מדחסים המוגד .ז

 : מעגלי גז לפי המפורט, ותכלול בין היתריחידה תצויד במספר ה .ח

i.  .מנומטרים לקריאת לחצי העבודה 

ii.  .ברזי יניקה ודחיסה למדחסים 

iii.  .הגנת קיפאון למחליף החום 

iv.  .הגנת לחץ הפרשי לצ'ילר 

v. ים נגדיים לצ'ילר. נאוגנים ואוג 

vi.  .מפסק ראשי 

vii.  מתנע אלקטרוני/סידור להתנעה רכה/מודרגת . 

viii.  ,ים". צנרת ואביזרים "קר בדוד מלא לצ'ילר 

ix.  .תאים אקוסטיים למדחסים 

x.  .ציפוי אנטי קורוזיבי אורגינלי לסוללות העיבוי 

xi.  .רשתות הגנה 

xii.  .הגנת חוסר וסדר פזות 

xiii.  תקשורת מלאה לתפעול, פקוד וחיוויים מותאמת-   
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 כולל פרוטוקול תקשורת)מערכת בקרת המבנה                  

 ן. שאצל המזמי ( רים בווכל האביזרים הקשו                 

xiv.  .מערכת בולמי זעזועים להצבת היחידה 

xv.  גז קרור "ירוק" ושמן בכמויות הדרושות 

xvi.  אשורי ביצועים לפי תקןEUROVENT  המתאים ליחידה . 

 

ה של היצרן, ויצרף אליו עותקים של דו"חות ההרצה  נשל ספר מכו עותק הקבלן ימסור למפקח  .4

 והפעלה.  

הבקרה, איתור   יפולים, תפעולהמכונה לגבי שגרת טעל פרוט מלא בספר  יש לשים דגש  .5

 תקלות. 

 הקבלן יכלול גם הדרכה למפעילים באתר.  .6

כולל שרות וטיפול   הקבלן יכלול שרות ואחריות מלאים לשנה אחת החל מיום קבלת המתקן, .7

 לפי יצרן הציוד, החלפת שמנים, מיבשים וכו'.  י תקופת

  , חשמל, פקוד קה/חזרה)תעלות אספהשונות    למערכות  ן לחברו,  ותעל הקבלן להציב את היחיד 

זעזועים קפיציים, להכין   ( וכו' בולמי  להפעלה מלאה  אותה    למלא בגז קירור, שמן, להציבן על 

 .בתאום עם הספק  אותה לאחר גמר ההתחברויות, ולהפעיל 

מוכח, לבקרת  ו  תכלולנה תקשורת מלאה עם פרוטוקול קיים   הודגש באופן מפורש, כי היחידמ*

 .פי תאום עם המזמיןמבנה ל

  בכפוף לעמידה בדרישות המאושרים ע"י המזמין להצעה      /Roof top  פאקג להלן יצרני יחידות  *

 :המפרט והתכניות

YORK, CARRIER, TRANE  להצעתן מזמין הליחידות אחרות דרוש אישור מראש של. 

 : היחידות תהיינה כדוגמת היחידות הבאות

 -Roof top/   YORK, CARRIER, TRANE פאקג ותיחיד 

יחידות )אחת לגג   2כמות  /Roof top פאקג 
 לגג מזרחי(  המרכזי, השניי

 
   kW 42.87  –  קרור  תפוקת
   kW 40.35  -חמום  תפוקת

 cfm4000  –  אספקה  אויר  ספיקת
 1  - מעגלים  מספר

   R410A – קרר
 חימום  C/ 51.56%                27.0 C/46.93% 20.0 קירור         -הזנת טמפרטורת אוויר ולחות יחסית         
 חימום   C/ 86.82 %                35.0 C/54.12% 7.0קירור  - טמפרטורת סביבה חיצונית ולחות יחסית         
    ימוםח 20%                                        20%קירור          -(נליתיאוויר צח )כאחוז מזרימת האוויר הנומ       
         חימום  % C/ 55.98 %               28.6 C 48.61 17.4קירור    -   בת ולחות יחסית מפרטורת אוויר מעורט         

 חימום  C                                37.2 C 14.9ר וקיר         )ללא חימום עזר(טמפרטורת אוויר אספקה                   
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 Volt 3 Phases 50Hz 400  חשמל  הזנת

 33.9Kw  חשמל  הספק

 69A  קרור  מכסימלי  זרם 

 73A  חימום   מכסימלי  זרם 
 

 מדחסים 
   2  –  כמות

 סקרול   הרמטי  –  סוג 
 רכה   –  התנעה

 אקוסטי   תא  –  השתקה  

 נצילות  

COP  3-לא פחות מ -קירור 

COP  3.4-לא פחות מ  -םוחימ 

 

 שונות 
 עיבוי   סוללת  להגנת   מתכת  רשת

 .חרקים  נגד  שת ור   צח  לאויר  ממונע  דמפר  עם  ערוב  תא
  .מעגלים  לפי  ומפוחים  סוללות   הפרדת   עם  משנה  תאי  לשני  מעבה  תא  ת חלוק

 התעלות  לתנאי ההצבה מול  היחידה ויתאים  של  התחתון מפוחים יהא בחלק  תא
 IP55  אטום  חשמל  לוח

 יחידה )לגג מזרחי(  1כמות  top/ fRoo פאקג 
 

 kW 162.7  –  קרור  תפוקת
 kW    170  -חמום  תפוקת

 cfm19700  –  אספקה  יראו  ספיקת
 2  - מעגלים  מספר

   R410A – קרר
 חימום  C/ 51.56%                27.0 C/46.93% 20.0 קירור         -הזנת טמפרטורת אוויר ולחות יחסית         
 חימום   C/ 86.82 %                35.0 C/54.12% 7.0קירור  - סביבה חיצונית ולחות יחסית תטמפרטור          
    חימום 20%                                        20%קירור          -(כאחוז מזרימת האוויר הנומינליתאוויר צח )       
         חימום  % C/ 55.98 %               28.6 C 48.61 17.4קירור    -   טמפרטורת אוויר מעורבת ולחות יחסית          

 חימום  C                                 37.2 C 14.9קירור          מום עזר( )ללא חייר אספקה טמפרטורת אוו              
 
 
  

 Volt 3 Phases 50Hz 400  חשמל  הזנת

 33.9Kw  חשמל  הספק

 

 

 154A  רקירו   מכסימלי  זרם 

 144A  חימום   מכסימלי  רם ז 
 

 מדחסים 
   4  –  כמות

 סקרול   הרמטי  –  סוג 
 רכה   –  התנעה

 וסטי אק  תא  –  השתקה  

 נצילות  

COP 3-לא פחות מ -ירור ק 

COP 3.4-לא פחות מ  -חימום 

 

 שונות 
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 עיבוי   סוללת  להגנת   מתכת  רשת
 .חרקים  נגד  ורשת   צח  לאויר  ממונע  דמפר  עם  ערוב  תא

  .מעגלים  לפי  ומפוחים  סוללות   הפרדת   םע  משנה  תאי  לשני  מעבה  תא  חלוקת 
 התעלות  הצבה מוללתנאי ה   ידה ויתאיםהיח   של  התחתון מפוחים יהא בחלק  תא

 IP55  אטום  חשמל  חלו

 

 תעלות אוויר  .2

 

 אויר   תעלותהקבלן יספק ויתקין את כל  
 

 :כדלקמן  בעובי   מגולוונת   פלדה   מפח   תהיינה   האוויר  תעלות    1.

 

 
 )מ"ס  (מרובעת  להעת  רוחב )מ"מ  (מגולוון  פח  עובי

 עד 45 0.7
 עד  75 0.8
 עד  135 0.9
 עד  210 1.0

 ומעלה  210 1.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  ו  ASHRAE  של  האחרונות   ההוצאות   להנחיות   בהתאם   תעשה  לות התע  עבודת     2
SMACNA          לא   באם .  התעלה  לרוחב  השווה  פנימי  ברדיוס  יבוצעו  בתעלות   קשתות 

  .זרימה  במכווני  שמלהשת   יש,  הדבר  מתאפשר       
 במרק   איטום   תקבלנה )'  'וכו  סנים , מח טכניים  , חדרים משירותים  (אויר   יניקת   תעלות     3.

  .בכל החיבורים וההסתעפויות וללא תוספת במחיר       
 חדירת   מפני   מיוחד   איטום   , תקבלנה חוץ  אויר  למזג         , החשופות לבניין  מחוץ  תעלות    4.

 .עבורו  מחיר  תוספת   תשולם   ולא '  70C  ' בטמפ  מידע   יהיה   האיטום   חומר  .מים      
 ידי   על  יהיו   התעלות  ורי חיב.  מ"מ  1.3  בעובי   מגולוון  מפח  היינה ת   עשן   לסילוק   תעלות    5.

 .לפחות   שעתיים   במשך  צלסיוס  מעלות   250של  בטמפרטורה  העומדים  ואטמים   אוגנים        
 . מחיר האוגנים והאטמים יהיה כלול במחיר תעלות הפח      
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 ת של      התנגדו  מקדם   עם   לפחות   "1 בעובי   פיברגלס  י"ע  מבודדות   תהיינה  גמישות   תעלות    6.
       /HR BTU  F  FT² 4 R=  מינימום. שכבת הבידוד תצופה מבחוץ על ידי מחסום 

  .שחור   בצבע  חלקה  פולימרית  שכבה  י "ע  מבפנים  ותצופה  ספירליים   חיזוקים  עם  אדים
 יהיו   שלא  כזה  בצורה   יהיה  ההתקנה   ואופן   ם ימטר   2  על  יעלה   לא  התעלות  אורך

 .מ"ס  5 וברוחב  מ"ס  0.6 בעובי   מתלים   ייד   על  תתמכנה  תעלות ה.  בתעלה  חדים   כיפופים        
 . 5678 לתעלות יהיה תו תקן       

 צדדיה  בכל  מרותכת   מ"מ  2 בעובי  שחור  מפח  תהיינה  מטבח  מנדפי  ליניקת   תעלות    7.
 כולל   התעלה  מחיר  6  חלק  1001לתקן   ובהתאם   בלבד   ךבריתו  תעלות   לקטעי  ומחוברת       
 .סופי  וצבע  יסוד   בצבע   צביעה  לכול  המחיר,  בנוסף  .ונקיון  גישה  פתחי      

 .תליה ומוטות   יוניסטרט   פרופיל  ידי   על   יתלו  והאביזרים  התעלות     8.
 

 מוטות  בין  מקסימלי  מרווח )אינטש (  תליה  מוט  קוטר
 )  מטר(

 )מ"ס  (תעלה  רוחב

 עד  90 2.5 3/8
 90  מעל 1.8 1/2

 :  -שלבים   4  ב   תעשה  התעלות   צביעת   9.

 .ומאבק   משומנים   שטח מ   ניקוי      •

 .מיקרון  8  של  בשכבה  " PRIMER  WASH  "  ב  שטח  הכנת     •

 מיקרון   60  של  בשכבה  יסוד   צבע     •

 האדריכל   י"ע  שיאושר  בגוון   עליון   צבע    •
 

 .החשמל   חברת   י"ע  כנדרש  לתעלות   הארקות   יבצע  הקבלן
 .תלים המ וצביעת   ,לתעלות  מתלים ,  הארקות ,  יכללו יציאות למפזרים  מחירי היחידה

 

 לתעלות  תרמי  בידוד  .2 
 V  .3.3  שלהם  האש   וסווג   NFPA  תקנות   לפי   אש   בפני  יעמדו   והאביזרים   הדבקים ,  בידוד ה   חומר 

 755  ישראלי  בתקן  ועומד   לפחות 
 

 3.    בידוד  תרמי  אקוסטי  פנימי 
 "  1  בעובי  מוקשה   זכוכית   ר מ מצ  בידוד  יספק  הקבלן 
  3FT/LBיפות החומר תהיה צפ.ר האווי   זרימת  צדב   תותקן   אשר   שחורה   נאופרן   שכבת   תהיה  לבידוד

2 
 F° 75  -ב 0.25ק עם מקדם מעבר חום "מ/ג"ק 32
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  להמלצות   בהתאם   תהיה   וחיבורים   התקנה   צורת 
  )  לתעלה   ים כמרות   פינים   או  (  ברגים   עם   ויחוזק   התעלה   לדופן   יודבק  הבידוד  .היצרן 

 פח   לוחיות   ועם 
 .הבידוד   חתיכת  למניעת  אשר תכופפנה

 ,  תעלות  בין  בחיבור  הבידוד   קצוות .)  לדופן  דאח   מינימום  (מ"ס  40  של  במרווחים   ותקנו י   הפינים 
 Z  .בצורת  מ "מ  0.6  בעובי  מגולוון פח   י "ע  שני מזרונים יחוזקו  בין   ובחיבור  למפזרים   ביציאות

 

  חיצוני  תרמי  בידוד
 )  ק"מ/ג"ק  FT³  LBS  1.5  )  24/  של  בצפיפות   "  1  בעובי  זכוכית   צמר  מזרוני  יהיה  ידוד בה  חומר

OWENS אלומיניום  בנייר  החיצוני  בצד  ציפוי  עם  חברת   מתוצרת  מיקרון  150  בעובי  משוריין  
CORNING   מאושר  ערך  שווה  או 

 .לפחות  מ "ס  5  של  אלומיניום  נייר   חפיפת   י"ע  תעשה  לזה   זה   הבידוד  מזרוני  קצות   הדבקת
 . הרצועות  בין  מ "ס  30  של  ובמרווחים   מ "ס  15  ברוחב  דבק   ברצועות  לתעלה   יודבק   הבידוד 

 
 לבנייןא מחוץ "תעלות מ

 
בצפיפות   2“תעלות מ"א אשר תותקנה מחוץ  לבניין תקבלנה בידוד אקוסטי פנימי בעובי  

עלות צלזיוס  מ 70המתוארת לעיל ותקבלנה איטום מיוחד בחיבורים העומד בפני טמפרטורה של 
 ובפני מים. 

 
 עשן /גילוי אש

  .עשן של הבניין/ות ממערכת גילוי אשק פעולתה עם קבלת א תכלול ממסר לניתו 'יחידת הפקאג
במקרה ונחוץ יהיה לפרק את דמפרי   .יש לתאם הפיקוד עם מחלקת החשמל של המכון הטכנולוגי

 ם מחדש ולוודאנעשן המותקנים בתעלות לצורך התאמתן יהיה על הקבלן להתקי /האש
 .המכון הטכנולוגייש לתאם עם מחלקת האחזקה של  .תפקודם באותו אופן שפעלו

 
 חשמל ופיקוד  .1

לוחות אלה וגם   לל ביחידות שהן מוצר מוגמר, הלוחות הם אינטגרליים. יש להקפיד כי גםבדרך כ
ל אישור  לבדרישות חברת החשמל, כו  לוחות בציוד מיובא, יותאמו לדרישות מפרט זה וכן יעמדו

 .בודק מוסמך
ציוד, יבוצע   חידותנליות והן מבחינת אבאם למזמין מפרטים ודרישות ספציפיות, הן פונקציו

 .המפקח בעניין- הציוד בהתאם לכך. במקרה של אי התאמת דרישות כלשהי, יחליט
 .לא יסופק לוח לאתר, אלא אם אושר ע"י נציג המזמין/מפקח

קבלת ההזנות   בתוכניות ובסכמות, אשר מראות את גבולות רוהחיווט יבוצע כמוגד הזנותמערך 
 ל.נות חשמ ראה תכנית סכמת הז -ללוחות השונים  

כל הציוד   יקוד תבוצע כמוגדר בתוכניות לקבלת פעולה אוטומטית מושלמת שלמערכת הפ 
 .ממערכת גילוי אש/עשן במערכת, כולל מגעים יבשים בכל לוח להפסקת הציוד ע"י סיגנל

 .יוד יותקן לוח בקרה והפעלה במקום שיסוכם ויתואם עם המזמיןצלכל צרכן/
ונורת ריכוז    ווי למצבי העבודה השוניםוהפסקה, ונורות חי לה יהיו מצבי הפעלהבלוח ההפע 

 .תקלות
פני הלוח יהיה   כל לוחות ההפעלה יהיו אטומים למים וגם אופן התקנת המפסקים והנורות על

 .אטום למים
תקן ישראלי, ותקנות ודרישות   של המפרט הכללי, 08בוצעו על פי פרק י. כל עבודות החשמל 

 מתאים, ויאושר פרטנית ע"י המזמין.   ןיוריש ת יעשה ע"י בעל החשמל. תכנון לוחו חברת
 .על הלוחות לכלול קבלים לשיפור מקדם ההספק של הציוד

 .על הלוחות לכלול הכנות למערכות גילוי וכיבוי לפי התקנים המחייבים
 .לפי הנחיות/המלצות היצרן אוורורהלוחות לכלול מערכות  על

 גרליות. ת עבור משאבות אינטל אמפרמטרים למשאבועל הלוחות לכלו
 .והמהדקים יש להקפיד על חיווט מסודר בלוחות ואל הציוד ועל סימון של כל הגידים 

, שהוא תוצר  'פקג  ומקוריים של ציוד םאינטגרליי לוחות חשמל המיוצרים עבור המתקן (לוחות 
ו עם ות של המפרט ויסופק הפונקציונלי  קטלוגי מוגמר של מפעל, יותאמו גם הם לדרישות



 
21/06מכרז    

 נשר  -/Roof top  החלפת  פאקגאספקה והתקנת יחידת  
 

 

 

 

 

50 

 בדרישות הבאות: אושר ע"י הפקוח) יעמדורכיבי ציוד שמ
עשויים   חרושתיים מודולריים םתעשייתיי לוחות חשמל מתח נמוך יהיו מיוצרים מתאים 

לאבק ויצבעו בצביעה   מ"מ אטומים  2.0של  פרופילים ומפח דקופירט בעובי ת מקונסטרוקציי
 מבפנים ומבחוץ. ביעה תיעשה במלואה הצ מיקרון. 80פחות אלקטרוסטטית. עובי הצבע יהיה ל

 
וסוגי הזנות שונים. מידות לוחות החשמל   בלוחות יהיו שדות נפרדים למתחים .א

 ראשיים יהיו עם גישה מלפנים ומאחור.  יתאימו למקום התקנתם. לוחות
 פי שצוין לעיל, יבוצעו אצל יצרן מוכר ומאושר ע"י המפקח. כהלוחות  .ב

                  ידה עד כמה שהדבר ניתן, יותקנו בהם אביזריםוצרו לפי מתכונת אחהלוחות יי                     
וצורת הרכבה   מסוג גודל (ומפסיקי זרם  מאמתיםלדוגמא: מכשירי מדידה, )תוצרת זהה 

 גים אצל המזמין. וובהתאם לסטנדרטים הנה 
ם  בהתא פורטות ללוחותעל הקבלן להגיש לאישור המתכנן והמפקח תכניות ייצור מ .ג

פסי צבירה  ים של המזמין שתכלולנה: מידות מדויקות, מיקוםלסטנדרטים המקובל
רשימת   וגודלם, חתכים, חיבורי יציאות וכניסות כבלים, סוג ותוצרת הציוד,

 לייצר את הלוחות.   שלטים. רק לאחר קבלת האישור ניתן
  ם עם הגנה טרמיתא' יהיו קומפקטיי 1250 המאמ"תים עד וכולל   -מאמ"תים  .ד

  NC מרלן ג'רן דגם, S ISO (MAX)כגון: תוצרת סצ'ה דגם  גנטית הניתנת לכווןומ
קבועות    . עם ידיות K , J , F, ווסטינגהאוז דגם   NZM , NZMHקלוקנר מילר דגם 

 להחלפה.  רמית ומגנטית מתכוונת והניתנתטבלתי מתפרקות ומסדרה עם הגנה 
  . IEC 947ת לפי תקן צר כמצויין בתוכניוהיו מיועדים לזרם קמאמ"תים י                    
   אלקטרוניות. (לזרם יתר ולזרם קצר)א' יכללו הגנות  250מאמ"תים מעל                    
                      עם הגנה טרמית ומגנטית BREAKER AIRא' יהיו מסוג  1250מאמ"תים מעל                    

 או  , IZM קנר מילר דגםדגם מסטרפקט או קל ן: תוצרת מרלן ג'רןאלקטרונית. כגו
 . SPWאו ווסטינגהאוז דגם   H2Fסצ'ה דגם מגאמקס      

  מ"מ מותקנים על גבי 18מ"מ או  17.5 -מא"זים מא"זים יהיו מודולריים ברוחב  .ה
קלוקנר   תוצרת IEC  974 - 2קילו אמפר לפי תקן  10דים לזרם קצר של עמסילה ומיו

 270Sדגם  ABBאו  4SX5סימנס דגם  או  N60 - Cרן דגם או מרלן ג' AZדגם  מילר
250S  א' לזרם קצר   250. בתנאי שהם יהיו מתאימים להגנה עורפית ע"י מאמ"ת עד

 ק"א. 30של 
  א' יהיו קומפקטים 60ר מילר, מעל נא' פקט קלוק 60מפסיקי זרם בעומס יהיו עד   .ו

 טית.כמו המאמ"תים אך ללא הגנה טרמית מגנ
או   או ארדו IMEמ"מ לפחות, אנלוגים תוצרת  96x96יהיו במידות  מכשירי מדידה  .ז

CELSA  דיגיטליים תוצרת ,SATEC  או   -, משני זרם יהיו יצוקים מתוצרת מד נע
 אלקו. 

מילי   30מיועדים לזרם פחת של  (יםזכדוגמת המא")ממסרי פחת יהיו מודולריים   .ח
 . אמפר תוצרת מרלן ג'רן

לדרגת   מילר או טלמכניק  וולט תוצרת קלוקנר  230עם סלילי הפעלה מגענים יהיו  .ט
 . 3ACעבודה 

  מ"מ תוצרת קלוקנר מילר, 22.50לחצנים ומנורות סימון יהיו בקוטר של לפחות  .י
 ברטר, טלמכניק.

עם דסקית קפיצית כדוגמת תוצרת   ייהיו להתקנה על פס סטנדרט   - מהדקים .יא
 או פניקס.  SAKווידמילר דגם 

 
  או פניקס,DENH 280VGA תוצרת 65KA  -דים ל ק בלוחות יהיו מיועפורקי בר .יב

POWERTRABFM  או בטרמןB - 25OBOV . 
   E170בלוחות ראשיים דגם HD 290דגם  SATECרב מודד דיגיטלי יהיה מתוצרת  .יג

PM - המתאמים ו/או   יו עם תקשורת למחשב לרבותה בלוחות אזוריים רבי מודד י
 פלגים הדרושים לזאת. 

  -יאשר זיהוי מהיר וחד משמעי ילוט מפורט וברור שימון יבוצע לצורך ששילוט וס .יד
הקיימת   לצורך תפעול ואחזקה. השילוט והזיהוי, הגודל, גוון וכד', יתאים למתכונת 

 ין. מאצל המזמין וייעשה בתיאום מוחלט ובאישור מראש של המז
  ם יהיועל יד הציוד. השלטיהשילוט יהיה על פנלים, על דלתות ובתוך הלוח                     
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מ"מ. כמו כן יסומנו כל החוטים בתוך הלוח, כל   2סנדויץ בעובי                          עשויים  
 השדות וכו'.   המהדקים

 הציוד בלוחות יהיה מותאם למתח העבודה ותדירות המיועד לו. .טו
 
 

 בקרה ובקרת מבנה  .3

 

קשורת  ולת  ( וכו'  ר, משאבה כגון יח' צ'יל)קצה  מודגש כי בפרק זה יש להתיחס רק לבקרה של יחידות ה

 אצל המזמין.  עם בקרת המבנה המרכזית. מערכת הבקרה המרכזית עצמה, קיימת 

 

  שרותי בקרת המבנה   על הקבלן להתקשר לצורך ביצוע העבודה עם החברה המספקת למזמין את 

 .מתחםב

 . הבקרה הקיימת  חברת  כל עבודות הבקרה יבוצעו לפי הסטנדרד הקיים אצל המזמין ובאמצעות

 

 ת אינסטלציה חשמלי .4

החדש  המים  קרור  יחידת  בין  חווט  יבצע  הקיים  ה הקבלן  החשמל  לוח  למנתקי    לבין  ויתחבר 

 .הזרם הקיימים

סול או  תעלות  בתוך  או  מיכסים,  עם  פלסטיות  בתעלות  יעשה  החווט  פחמכל  מובילי    ות  מגולבן. 

  NYY.לים מטיפוסחשמל בקירות יהיו מטיפוס "מריכף", ויבוצע עם כב

 .לוחות יהיו מוגנים ממגע מיקריהחיבורים לציוד ול  כל

החשמל,   חברת  דרישות  ועפ"י  הישראליים  התקנים  לפי  תבוצע  הקבלן העבודה  את   על  להעביר 

 .המתקן בביקורת בודק מוסמך של חברת החשמל

 .יוד החשוף, יותקן גגון מעל לוח החשמל, בתאום עם המזמיןצ לכל ה

 משאבה וכו'. סקי בטחון  צ'ילר, יש להתקין מפ 

ה כולל  היקף  החשמלעבודה  ללוחות  ההזנה  קבלת  משלב  ופיקוד  לכוח  ומושלם  מלא  כולל  חווט   ,

 הזנות לציוד, אביזרים ומכשירים.  

 .כל מנוע יצויד בהגנה טרמית ומגנטית

 אחרות.  והפיקוד לא יהיו רגישות להפרעות מגנטיות או סביבתיות  מערכות החשמל 
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 ותהערות לכתב הכמוי  –פרק ד' 

 

 ל את מחיר התקנתו, חיבורו וכו' )אלא אם צוין אחרת(. . כל סעיף כול 1

 . כליו וציודו, הובלה והתקנה, שימוש בסולמות ופגומים לאחסון הקבלן אחראי  . 2

 .העובדים וצד שלישי ,ת הבטיחות באתר ובעבודה, ולביטוח העבודהוהקבלן אחראי למלא את כל דריש . 3

רכל   . 4 את  יכללו  המיהמחירים  וכל  הקבלן,  שחלים   ם ההיטליסים,  ווח  אם  )עליהם    וההוצאות    צוין אלא 

 (. אחרת

ולאחר תקופת הרצה    ,שנת אחריות תחל מיום קבלת המתקן ע"י המתכנן לשביעות רצונו ורצון המזמין . 5

וקה עם אחרים,  מושלמת ומלאה ולא ניתנת לחל   ם לפחות. אחריות הקבלן לעבודה תקינה הינה י של שבועי

 .לה במחיריםוכלו 

הן המ . 6 מערכותיו,  כל  על  מושלם  מתקן  לקבלת  עד  הנדרש  כל  את  כוללים  והן    חירים  מכנית  מבחינה 

 .', הדרכת המשתמש וכול סימון, הנחיות תפעו,מבחינה חשמלית ופיקודית, כולל וויסותים, כיוונים, שילוט

 .כנןמאושר בכתב ע"י המתבכל מקום אשר מוגדר ש"ע, הכוונה לשווה ערך  . 7

לצרף להצעתו אישור של רשם הקבלנים על עמידה בסיווג המתאים הן מבחינת מקצוע והן  על הקבלן   . 8

 .מבחינת היקף כספי

 .הכמויות פיע בסוף כתבועל הקבלן חובה למלא את טבלת הציוד העיקרי שהינו מציע, והמ . 9

 . רויקט הפביצוע  שך כל משך צועי צמוד מטעמו במעל הקבלן לדאוג שיהיה באתר מנהל עבודה מק  . 10

 אופני מדידה: . 11

ההערות בסעיפים    של המפרט הכללי ובנוסף יחולו  15א. אופני המדידה יהיו על פי המוגדר בפרק  

 .הבאים

 .מתלכאשר היא גמורה ומוש  ד תימדב. כל עבודה 

 .ג. כל סעיף כולל גם את התקנת הציוד ואת כל הקשור בהתקנה זו

 .ם עם כל הגורמים הנחוציםם את כל הקשור בתאו חירי העבודות כולליד. מ

המתאימים ובמידה    ה. במידה וידרשו דוגמאות כלשהן לציוד וחלקים, מחירם כלול במחירי היחידה

 .ולא יאושרו להתקנה, לא ישולם בעבורם

צנרת ורק  ו.  מקוריים  אביזרים  לגבי  רק  תהיה  בנפרד  האביזרים  מדידת  ק- פלדה  שתות  עבור 

 .כלולים במחיר הצנרת'( מעברים וכד)זרים אחרים ל אביזרי העזר ואביוהסתעפויות. כ 

הדרושים. כל אלה לא  - ז. צנרת נחושת המחיר כולל את כל הקשתות, ההסתעפויות ואביזרי העזר

 .ימדדו בנפרד

 .בהתאם לצינור אותו הוא מבודד דיימד   תח. בידוד צנר

 עלות. מ  45רך לקשתות מעל הפח בתוספת מטר או ט. תעלות אוויר ימדדו לפי מעטפת
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 .צווארון למפזר ימדד כשטח תעלה על פי היקפו

כולל כוללים את כל החומרים והאביזרים הדרושים להתקנתם,  תמיכות, חיזוקים,    מחירי התעלות 

רוש  מיישרי זרימה, כנפי כיוון, מכסים וכל הד   ,זר, פרופילים, מכווני זרימהעמתלים, חיבורים, חומרי  

 .תוכניותעל פי ה לות מושלמתלקבלת מערכת תע 

בידוד תעלות   חומרי  דיימד י.  כל  יכלול את  ומחירו  למדידת שטחי התעלות  פינות    בהתאם  העזר, 

עלות מושלמת על פי  ת מערכת    הגנה, דבקים, חיזוקים, וכל הדרוש להתקנה מושלמת עד לקבלת 

 .התוכניות

חיר הציוד  מושלמת. מ   ש לעבודה ו וכולל את כל הדרויא. ציוד ימדד כשהוא מושלם ומותקן במקומ

 .ופעולתו  כולל את כל חיבוריו, בולמי רעידות, וכל הדרוש להצבתו

  ובתוכניות, כולל  יב. לוחות חשמל ימדדו כלוח מושלם מותקן במקומו ומתאים לכל הנדרש במפרט

לול גם מקום רזרבי  מחיר לוחות החשמל יכ   .כל החיבורים החשמליים הדרושים וכולל חיבור הזנה

 .מגודל הלוח 25% ידי בשיעור של לציוד נוסף ו/או עת

כבלים, מובילים,    כמערכת קומפלט כולל כל הדרוש להתקנה וכולל   דתימדיג. אינסטלציה חשמלית  

העזר הנדרשים ולמערכת מושלמת של    זרים וחומרי יצינורות, סולמות, תעלות, הארקות, וכל האב

 .חיווט חשמלי

מערכת   ובקרה  יד.  קומפל  דתימדפיקוד  מו   טכ  מרכיבילמערכת  כל  על  ומותקנת  הפיקוד    שלמת 

 .הנדרש לפעולתם הנדרשים, כולל כל חומרי העזר הדרושים להתקנה ולפעולה וכל החיווט 

שהוסמך על ידו, ועל    תב על ידי המפקח או מי כטו. כל המדידות יהיו תקפות רק לאחר שיאושרו ב

 המפקח.  על פי דרישת  ך ו/או מפורטות בהתאם לצורמדידה   תכניות הקבלן להגיש 
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         החלפת יחידות קירור –נשר   –היכל התרבות         

מחיר  סה"כ 
 יחידה 

 סעיף  תאור                יחידה  כמות 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

1 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 'קומפ

 
 
 

 'קומפ 

 פרק 15 מיזוג אויר 
  

 תת פרק 15.1 ציוד
 
 

צנרת  ות טיפול באוויר + יחיד 3ופינוי ירוק פ
מים + צנרת גז + תעלות בתוך המבנה + 

 ניקיון המעברים מכל גורם מפריע,
לאתר גריטה מוסדר  הפסולת והעברה של
 אישור גריטה. כולל הגשת

 
לגג   1ה מספר ד: יחיאספקה, הובלה, הנפה 

מרכזי והנפה יחידה נוספת לגג מזרחי   
,  Rooftopפאקגים/רור  קי ותשל יחיד התקנה

 , גבוהה ות עם נצילותיחיד
 : לתפוקה של 

כדוגמת   4000CFM 1יחידה מספר  •

 טריין, קרייר ויורק. 
כדוגמת   19700CFM 2יחידה מספר  •

 טריין, קרייר ויורק. 
 

ותו אהספק/קבלן מחויב באישור יורובנט ל
 .דגם

 העבודה כוללת בין היתר: 
 א. תאי השתקה למדחסים.

  "2 דות לשקיעה סטטיתב. בולמי רעי
 עם מפסק ראשי כוללג. חיבור לחשמל 

 התחברות לכבל הזנה קיים.
 יחידת בסיס , התאמת תוכנית בסיסים ד.

 .ליחידה חדשות הקירור
 כרטיס תקשורת ה. 
 כרטיס תקשורת ו. 
     

 
 
 
 

 
15.1.010 

 
 
 
 
 

15.1.020 
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חידות קירורהחלפת י   –נשר  –היכל התרבות                        

חיר מ סה"כ 
 יחידה 

דה יחי כמות   סעיף  תאור                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא לסיכום
 
 

 לא לסיכום
 
 
 

 לא לסיכום

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.00 
 
 
1.00 

 
 

1.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 'קומפ

 
 

רמט  
 
 

 'יח

 
 
 

 
 

 

  
 
 
 

מבודדת    תעלות אספקה/חזרה  15.2תת פרק  
 ואביזריה 

 
מסוג  הת יחידה  של  חום    'פקגקנה    .משאבת 

קיימת ה קונסטרוקציה  התאמת  כולל  מחיר 
 מפלדה כתושבת ליחידה לרבות הסרת 

 .הקורוזיה הקיימת וצביעתה בשלוש שכבות
 (  .התאמת קטעי תעלות פח מבודדות קיימות

 חווט  )ים ומפוח לסילוק עשן רכולל עבור דמפ
הבנין עם  כנדרש  ואינטגרציה  פיקוד   .חשמלי 

 ולה אויר וכל הנחוץ לפעהפעלה וויסות כמות 
 .באופן מושלם ובהתאם למפרט הטכני

 
 

ל תעלות אוויר  אספקה והתקנה ש 
 .  מ"מ  1אספקה/חזרה  פח מגולוון עובי 

 
 ".2בידוד תעלות פח עובי של 

 
 
 

 ה מושלמת דמעברים, גמישים, עבו
  

 
ביצוע ניסור בטון לייצור פתחים להעברת 

היחידות  3 -זרה לתעלות הפח אספקה/ח
הפתחים יהיו בגובה  התאם לפתחי היחידה,ב

, כולל איטום הפתחים לאחר העברת 
 התעלות, מושלם.

 
 
 
 
 
 
 
15.2.010 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.2.020 

 
 

15.2.030 
 
 
 

15.2.040 
 
 

15.2.050 
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מחיר  סה"כ 
דה יחי  

ף סעי                תאור יחידה  כמות   

 
 
 

 

  
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 'קומפ

 
 
 
 
 
 
 
 

 'קומפ

 

 
 

 חשמל פיקוד   15.3תת פרק 
 

היחידות מלוחות חשמל   2-ל חיבור הזנות
תוך  בראשיים כולל כבל הזנה נגש אש, 

תעלות רשת בגובה לפי התקן, כולל קופסאות  
 . חידהחיבורים וברייקרים לכל י

, כבל  חשמל תעלות התאמת תכולל העבודה
 .הנדרשת וכל האינסטלציה חשמל
 מושלמת.  עבודה

 
 

על הקבלן לבדה התאמת מפסק חשמלי 
החשמל, עבודה ולבצע חיבור לפי תקנות 

 מושלמת. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15.3.010 

 
 
 
 
 
 
 
 
15.3.020 
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כ סה" מחיר  
 יחידה 

 סעיף  תאור                יחידה  כמות 

 
 
 
 כלול במחיר 

 
 

 כלול במחיר 

  
 
 

1.00 
 
 

1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 'קומפ

 
 

 'קומפ

 

 שונות 15.4תת פרק 
 
 

 יוד החדשצעל ה ההפעלה, הרצה אחריות לשנ
 
 

ה  אישור קונסטרוקטור על הצבת היחיד
 געל הג החדשה

 
 
 
 
 
 

 
 
 
15.4.010 

 
 
15.4.020 

 

 סה"כ  

 מיזוג אויר 15פרק 
 פירוקים וציוד חדש   15.1תת פרק 

 
 מבודדת ואביזריה  תעלות אספקה/חזרה 15.2תת פרק 

 
 חשמל ופיקוד   15.3תת פרק 

 
 שונות 15.4תת פרק 

 
 מיזוג אויר  15סה"כ 

 

 סה"כ  

 סה"כ כללי 
 
 מע"מ  17% 

 
 סה"כ כולל מע"מ 

 

 

 

 

 


