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רשימת מסמכים
מסמך

פירוט

מסמך א'

הזמנה להציע הצעות

מסמך ב'

הוראות למציע

מסמך ג'

מסמכי ההצעה

מסמך ד'

חוזה

מסמך ה'

מפרט טכני מיוחד

מסמך ו'

רשימת סטנדרטים

מסמך ז'

כתב כמויות ומחירים

הערה:
בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאות הועדה
המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון ומשהב"ש ,או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון
ולצה"ל.
המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ואשר לא צורפו לחוזה ניתנים להורדה בכתובת:

http://www.online.mod.gov.il/ConstructionSpec/pages/manageSpec.aspx
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מסמך א'  -הזמנה להציע הצעות
.1

המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מזמינה בזאת קבלת הצעות מחיר למתן שירותי
תחזוקה והחלפה של קווי מים בתחומי המועצה (להלן" :השירותים" או "העבודות") ,הכול על-פי
ההוראות והתנאים כמפורט במסמכי המכרז.

.2

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו באתר האינטרנט של המועצה .www.b-y.org.il

.3

את חוברת המכרז ניתן לרכוש במחלקת הגבייה ,בקניון באר יעקב ,ברח' שא נס ( 17קומה  ,)2באר
יעקב ,תמורת תשלום סך של  ,₪ 1,500אשר לא יוחזרו בשום מקרה .רכישת מסמכי המכרז כאמור
לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.

.4

ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ליום  27/11/2019בשעה  ,15:00למייל  .rinat@b-y.org.ilיש לוודא
קבלת המייל בטלפון  .050-6502004תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה ,בהתאם
להוראות המכרז.

.5

סיור קבלנים ייערך ביום  ,20/11/2019בשעה  .10:00נקודת המפגש :במוקד העירוני ,רח' הרב עוזיאל
(במתחם המתנ"ס) .השתתפות בסיור היא חובה ,ומהווה תנאי להגשת ההצעה.

.6

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז ,במסירה ידנית לתיבת המכרזים
המוצבת בלשכת מנכ"ל המועצה בבניין המועצה ,ברח' ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב ,לא יאוחר מיום
 15/12/2019שעה  14:00בדיוק.

בברכה,
ניסים גוזלן ,ראש המועצה
מועצה מקומית באר יעקב

עמוד  3מתוך 135

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

מסמך ב'  -תנאי המכרז והוראות כלליות למשתתפים
.1

המועצה המקומית באר יעקב (להלן" :המועצה") מבקשת בזה הצעות לביצוע עבודות תחזוקת קווי
מים במועצה המקומית באר יעקב (להלן" :העבודות") הכל כמפורט במסמכים המצורפים למכרז זה
ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.2

העבודות מתוארות בהרחבה במפרט המיוחד ,בכתב הכמויות ובמסמכים הנלווים ,ובעיקרם של דברים
צפויות לכלול עבודות לאחזקת רשת המים ,וכן עבודות קטנות ברשת המים ,לרבות הנחת/החלפת
צנרת ,החלפת/התקנת מגופים ,הידרנטים ,חידוש חיבורי צרכנים ,תיקוני פיצוצים בצנרת בכל
הקוטרים ,צביעת הידרנטים ,צילום קווים ,ניקוי שוחות וכל הנדרש בכתב הכמויות המצורף.

.3

ההתקשרות על פי מכרז זה היא לתקופה בת  12חודשים ,שתחילתה במועד מתן צו התחלת עבודה ע"י
המועצה .למועצה תהיה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעד  5תקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת ,לפי שיקול דעתה.

.4

התמורה למציע הזוכה (להלן "הקבלן") תהיה בהתאם לכתב הכמויות ,ובכפוף להוראות החוזה.

.5

מובא לידיעת משתתפי המכרז ,כי למועצה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים ,וכי כל התחייבות
כספית ,שאינה חתומה ומאושרת מראש ובכתב על-ידי החשב המלווה ,בנוסף על חתימות מורשי
החתימה במועצה (ראש מועצה ,גזבר) ובצירוף חותמת הרשות המקומית ,הינה בניגוד לדרישות הדין,
ואין לה תוקף חוקי מחייב כלפי קופת המועצה ( .)voidצד ג' שיבחר לבצע עבודה או לתת שירותים
למועצה ו/או מי מטעמה ,ללא שבידו התחייבות חתומה ומאושרת כדין ע"י החשב המלווה ,גילה דעתו
בכך שהוא נוטל על עצמו סיכון מודע לבצע עבודה ללא קבלת תמורה.

תנאי סף
.6

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים.
.6.1

המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין ,ומחזיק בכל האישורים הדרושים לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-

.6.2

המציע הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט,1969-
בסיווג -260ב 1-לפחות.
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.6.3

המציע ביצע עבודות תשתית לקווי מים בהיקף כספי מצטבר של ( ₪ 600,000לא כולל מע"מ)
לפחות ,במהלך התקופה שמיום  1.6.2017ואילך.

.6.4

המציע הוא בעל ניסיון בביצוע עבודות לתחזוקת קווי מים עבור  3רשויות מקומיות או תאגידי
מים וביוב לפחות ,בכפוף לתנאים הבאים:
.6.4.1

.7

תקופת מתן השירותים לכל אחת מהרשויות  /תאגידי מים וביוב היתה לפחות 3
שנים ,במהלך התקופה שבין .2012-2019

.6.5

המציע הוא בעל ניסיון בביצוע עבודות תחזוקה או שיקום ופיתוח של רשת מים ,ביוב או ניקוז,
בהיקף של  5מיליון  ₪לפחות (לא כולל מע"מ) ,בכל אחת מהשנים .2018 ,2017 ,2016

.6.6

המציע ,מנהליו ושותפיו נעדרים קרבה לעובדי המועצה ו/או חבר מועצה.

.6.7

המציע רכש את מסמכי המכרז.

.6.8

המציע השתתף בסיור הקבלנים.

.6.9

המציע צירף להצעתו ערבות בסך של  ,₪ 50,000ערוכה בהתאם להוראות המכרז.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף ,יצרף המציע להצעתו את המסמכים הבאים:
.7.1

תעודת עוסק מורשה  /תעודת התאגדות ,לרבות תעודות שינוי שם (לפי העניין).

.7.2

אישור בתוקף על ניהול ספרים.

.7.3

אישור בתוקף על ניכוי מס במקור  /פטור מניכוי מס במקור.

.7.4

במקרה של תאגיד בלבד:
.7.4.1

תדפיס עדכני מהרשם הרלוונטי.

.7.4.2

אישור מורשי חתימה ,בנוסח המצ"ב כטופס .3

.7.5

רישיון קבלן על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,כשהוא בתוקף במועד הגשת
ההצעה.

.7.6

פירוט עבודות קודמות ,בנוסח המצ"ב כטופס .9
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.7.7

אישור מזמיני העבודות הקודמות ,בנוסח המצ"ב כטופס .10

.7.8

ערבות מכרז בנוסח המצ"ב כטופס .11

.7.9

תצהיר על העדר קרבה לחברי המועצה ועובדיה ,בנוסח המצ"ב כטופס .8

 .7.10קבלה על רכישת מסמכי המכרז.
.8

אי עמידה באיזה מתנאי הסף צפויה לגרום לפסילת הצעתו של המציע ,בהתאם להוראות הדין .לפיכך,
על המציע לוודא באחריותו כי להצעתו צורפו כל המסמכים והאסמכתאות המעידים על עמידתו
המלאה והמדויקת בכל אחד מתנאי הסף המפורטים לעיל .היה והמציע סבור כי הטפסים שצורפו
למסמכי המכרז אינם מספיקים או אינם מתאימים להוכחת עמידתו בתנאי הסף ,עליו לצרף באחריותו
את המסמכים הנדרשים .ככלל ,הצהרתו של המציע לבדו לא תהווה הוכחה לעמידתו באיזה מתנאי
הסף ,ועל המציע לצרף להצעתו אסמכתאות אובייקטיביות.

ערבות
.9

להבטחת קיום התחייבויותיו ,יצרף המציע להצעתו ערבות אוטונומית בסך של  ,₪ 50,000שניתנה ע"י
בנק או חברת ביטוח בישראל.

 .10הערבות תיערך בנוסח המצ"ב כטופס  .11כי כל סטייה מהנוסח עלולה להביא לפסילת הצעתו.
 .11הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום  .15/3/2020המועצה תהא רשאית לדרוש מן המציעים להאריך את
תוקף הערבות לתקופה או לתקופות נוספות ,ככל שיידרש ,עד לחתימת הסכם עם המציע הזוכה,
והמציעים יעשו כן על חשבונם.
 .12המועצה תהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה המועצה למציע ,כי
הצעתו זכתה במכרז ,אך הוא חזר בו מהצעתו או לא ביצע את כל המוטל עליו על-פי התחייבויותיו.
 .13ערבות המכרז תוחזר למציעים שלא זכו ,בסמוך לאחר חתימת החוזה עם הזוכה .ערבות המכרז תוחזר
למציע הזוכה בסמוך לאחר המצאת ערבות ביצוע על ידו ,והגשת כל המסמכים הנחוצים לתחילת
ההתקשרות.
שאלות הבהרה
 .14שאלות הבהרה בעניין המכרז ניתן להגיש עד ליום  27/11/2019בשעה  15:00למייל .rinat@b-y.org.il
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 .15בשאלתו ,יפרט המציע את הסעיף המדויק במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה ,וינסח את השאלה
באופן ברור ותמציתי.
 .16תשובות המועצה לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה עד ליום  8/12/2019בשעה .15:00
בתשובותיה ,תחזור המועצה באופן תמציתי על נוסח השאלה ,ללא ציון שמו של הפונה .על המציעים
להתעדכן בתשובות שבאתר באחריותם ,ובהגשת הצעתו ,מאשר המציע כי עיין בכל שאלות ההבהרה
ובתשובות שניתנו להן.
 .17במסגרת שאלות ההבהרה ,על המציעים להביא לידיעת המועצה ללא דיחוי כל טעות ,שגיאה ,סתירה
או אי דיוק אשר הם סבורים כי קיימים במסמכי המכרז .מציע שלא הביא לידיעת המועצה כל טעות
או שגיאה כאמור ,יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה בגין ובקשר עם כך.
 .18המועצה לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למציעים בעל פה ,ואין להם
תוקף מחייב כלפיה.
סיור קבלנים
 .19סיור קבלנים ייערך ביום  ,20/11/2019בשעה  .10:00נקודת המפגש  -במוקד העירוני ,רח' הרב עוזיאל
(במתחם המתנ"ס).
 .20ההשתתפות בסיור היא חובה ,ומהווה תנאי להגשת הצעות במכרז .על המציע לוודא כי נציג מטעמו
משתתף בסיור וכי נוכחותו נרשמה.
 .21פרוטוקול סיור קבלנים יועבר לכל המציעים שנכחו בסיור ,זמן סביר לפני המועד האחרון להגשת
הצעות .האמור בפרוטוקול ,והוא בלבד ,יחייב את המועצה .תשובות או הודעות שניתנו בעל פה במהלך
הסיור לא יחייבו את המועצה בשום מקרה.
 .22בשאלתו ,יפרט המציע את הסעיף המדויק במסמכי המכרז אליו מתייחסת השאלה ,וינסח את השאלה
באופן ברור ותמציתי.
הכרת האתר ,סביבתו ותנאי העבודה
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 .23על המציע לסייר באתר העבודה לפני הגשת הצעתו ,להכיר היטב את דרכי הגשה לאתר ,את תנאיו של
האתר ,את סביבתו וכן את תנאי העבודה .כן על המציע ללמוד להכיר ולהבין על בוריים את כל מסמכי
המכרז/החוזה.
 .24מבלי לגרוע מן האמור ,על המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו ,ולהיוועץ
באחריותו ועל חשבונו עם מומחים מטעמו ,על-מנת שיהיה בידו כל המידע הדרוש לו לשם הכנת ההצעה
והגשתה .בהגשת הצעתו מאשר המציע כי בידו כל המידע הרלוונטי לצורך כך ,לרבות מידע בנוגע
לכדאיות כלכלית ,סיכויים וסיכונים ,ועל המועצה לא תחול כל אחריות בעניין זה.
הצעת המחיר
 .25הצעת המחיר תוגש ע"ג טופס .2
 .26בהצעתו ,ינקוב המציע באחוז ההנחה המוצע על ידו על כתב הכמויות המצ"ב כמסמך ז' .במקרה של
זכיית המציע במכרז ,יחול אחוז ההנחה המוצע על כל הפריטים שבכתב הכמויות ,במהלך כל תקופת
ההתקשרות.
תכולת ההצעה ואופן הגשתה
 .27הצעת המציע תכלול את המסמכים הבאים:
 .27.1כל מסמכי המכרז ,כשהם חתומים ע"י המציע בשולי כל עמוד ,ומאומתים לפי העניין והצורך.
 .27.2מבלי לגרוע מכלליות האמור  -כל הטפסים שצורפו למסמכי המכרז ,לרבות הצעת המחיר,
אחרי שמולאו ע"י המציע בדייקנות.
 .27.3הודעות הבהרה שפורסמו למשתתפים במכרז ,כשהן חתומות ע"י המציע.
 .27.4פרוטוקול סיור קבלנים חתום ע"י המציע.
 .27.5ערבות מכרז מקורית ,בנוסח המצ"ב כטופס  ,11כשהיא חתומה ע"י הבנק או חברת הביטוח.
 .27.6אישור ביטוחים חתום ,בנוסח המצ"ב כטופס  .12בשלב הגשת ההצעה אין צורך בחתימת
חברת הביטוח ,והאישור יוגש כשהוא חתום ע"י המציע בלבד.
 .27.7פרופיל המציע.
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 .27.8כל מסמך אחר שהמציע סבור כי נחוץ לצורך דיון בהצעתו ובדיקת עמידתה בתנאי הסף ,ובלבד
שלא יועבר חומר בעל אופי שיווקי או פרסומי.
 .28הצעת המציע תוגש בשני עותקים כרוכים נפרדים (מקור  +העתק) .שני העותקים יוכנסו למעטפה
חתומה ,עליה יירשם "הצעה במכרז מס'  20/2019לתחזוקה והחלפה של קווי מים" ,ללא כל רישום
נוסף.
 .29ההצעות יוגשו במסירה ידנית לתיבת המכרזים בלשכת מנכ"ל המועצה ,בבניין המועצה ,ברח'
ז'בוטינסקי  ,2באר יעקב ,עד לא יאוחר מיום  15/12/2019שעה  14:00בדיוק .הצעות שתגענה באיחור,
ולו איחור קל שבקלים ,לא תתקבלנה כלל ,לא תוכנסנה לתיבת המכרזים ותוחזרנה לידי המציע.
 .30אין לערוך כל שינוי ,מחיקה או הסתייגות באיזה ממסמכי ההצעה ,אלא אם אושר הדבר במפורש
ובכתב ע"י המזמינה .כל שינוי שלא אושר כאמור ,עלול להביא לפסילת ההצעה כולה .מבלי לגרוע מן
האמור ,תהיה המועצה רשאית להתעלם מכל שינוי ,מחיקה או הסתייגות ,לפי שיקול דעתה.
פתיחת ההצעות ובדיקתן
 .31פתיחת תיבת המכרזים תתקיים במשרדי המועצה ,במועד עליו תודיע המועצה מראש .המציעים
רשאים (אך לא חייבים) לשלוח נציג מטעמם למעמד הפתיחה.
 .32בסמוך לאחר פתיחת ההצעות ,הן תועברנה לבדיקה ע"י ועדת המכרזים או ועדת משנה שהוסמכה על
ידה.
 .33בתום הליך הבדיקה ,ובכפוף לאמור בסעיפים  44-41להלן ,תוכרז ההצעה הזולה ביותר שעמדה בכל
תנאי הסף וביתר הוראות המכרז ,כהצעה הזוכה .במקרה של הצעות זהות שהן הזולות ביותר ,תהיה
ועדת המכרזים רשאית להורות על עריכת הגרלה לקביעת ההצעה הזוכה ,או לחלופין לחלק את ביצוע
השירותים בין שני זוכים או יותר ,לפי שיקול דעתה.
 .34בעת הדיון בהצעות ,רשאית המועצה:
 .34.1להתחשב בכושרו של המציע למתן השירותים או ביכולתו לעמוד בתנאי המכרז ,כפי שהדבר
נובע ממתן שירותים קודמים שניתנו על ידי המציע עבור המועצה ,ככל שהיו כאלו ,ו/או בעבור
אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיון ,הכול על-פי אמות המידה שפורטו לעיל.
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 .34.2לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות ו/או ניתוחי מחיר ,גם לאחר פתיחת
ההצעות ,על מנת לבחון את המציע והצעתו .המציע יהא חייב למסור למועצה ו/או למומחים
מטעמה את כל ההסברים והניתוחים כאמור לעיל .אי מסירת פרטים כנדרש עלול להביא
לפסילת ההצעה.
 .34.3לתקן טעויות אריתמטיות או טעויות טכניות קלות שנפלו בהצעה.
 .34.4לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה ,או הצעה המותנית בתנאים ו/או בהסתייגויות לעומת תנאי
המכרז ,או ה צעה שאין בה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המועצה מונע
הערכת ההצעה כדבעי.
החלטה על הזוכה ועיון במסמכים
 .35הודעה על תוצאות המכרז תימסר בכתב לכל המשתתפים זמן סביר לאחר שהתקבלה.
 .36לאחר קבלת ההודעה ,יהיו מציעים המעוניינים בכך רשאים לעיין במסמכים שונים ,לרבות מסמכי
ההצעה הזוכה ,פרוטוקולים של ועדת המכרזים והתכתבויות עם משתתפים ,בהתאם ובכפוף להוראות
הדין.
הוראות לביצוע ע"י המציע הזוכה
 .37המציע שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה ,יידרש להעביר לידי המועצה בתוך  15ימים מהמועד בו קיבל
הודעה על זכייתו ,את המסמכים הבאים:
 .37.1הסכם חתום.
 .37.2ערבות ביצוע אוטונומית ע"ס  ,₪ 50,000בנוסח המצורף להסכם.
 .37.3אישור ביטוחים בנוסח המצ"ב כטופס .12
 .38אי עמידה בהוראות שלעיל עלולה להביא לביטול הזכייה ולחילוט ערבות המכרז.
 .39הודעת המועצה על זכיית המציע במכרז לא תיחשב כשלעצמה כקיבול הצעתו ,והחוזה שבין הצדדים
ישתכלל רק לאחר ובכפוף לחתימת המועצה ע"ג ההסכם ,וקבלת כל האישורים הנחוצים לצורך כך.
שונות
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 .40המועצה רשאית לשנות איזה מהמועדים המפורטים במסמך זה ,לפי שיקול דעתה.
 .41המועצה רשאית לשנות את המכרז או לבטלו לפי שיקול דעתה ומכל סיבה ,בכל מועד שהוא לפני הגשת
ההצעות ,ובכפוף להוראות הדין  -גם לאחר הגשת ההצעות.
 .42המועצה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחשב בהצעה אשר
לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 .43ביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים .מובהר ,כי המועצה רשאית בכל שלב לבטל את
המכרז ,מכל סיבה שהיא ,לרבות משיקולים תקציביים ולמציעים לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בשל כך.
 .44המועצה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ,והיא רשאית לבטל את
המכרז כולו או חלקו ,בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז.
 .45בוטל המכרז כאמור לעיל ,לא יהיה זכאי אף מציע ,לרבות המציע שהוכרז כזוכה ,אם הוכרז ,לפיצוי
או שיפוי כלשהו מהמועצה בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל השתתפותו במכרז ו/או אי קבלת
הצעתו ו/או כל הוצאה ו/או נזק אחרים בקשר עם השתתפותו במכרז.
 .46בחתימתו על ההצעה ובהגשתה ,מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי המכרז ובתנאיו ,וידוע
לו כי יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כלפי המועצה או מי מטעמה כל טענה שעניינה הוראות המכרז או
תוקפן.
 .47המציע יישא על חשבונו בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז ,ובשום מקרה הוא לא יהיה זכאי
לקבל החזר בגין עלויות אלה ,בין אם זכה במכרז ובין אם לאו ,בין אם הסתיים המכרז ובין אם בוטל.
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מסמך ג'  -הצעת המציע
טופס

פירוט

טופס 1

ריכוז פרטי המציע

טופס 2

מכתב פנייה ,הצהרת המציע והצעת מחיר

טופס 3

אישור מורשי חתימה

טופס 4

תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

טופס 5

תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

טופס 6

תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות

טופס 7

תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

טופס 8

תצהיר בדבר העדר קרבה לנציג הרשות

טופס 9

פירוט עבודות קודמות

טופס 10

אישור מזמין העבודה

טופס 11

ערבות מכרז

טופס 12

אישור ביטוחים
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טופס 1
ריכוז פרטי המציע

שם המציע ומס' ח.פ.
כתובת המשרד הרשום
טלפון
פקס
מייל
שם איש קשר  +טלפון נייד ומייל
שמות מנהלים בכירים
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טופס 2
מכתב פנייה והצהרת המציע
תאריך____________ :
לכבוד
המועצה המקומית באר יעקב
א.ג.נ,.
הנדון :הגשת הצעה במכרז מס'  20/2019לתחזוקה והחלפה של קווי מים
.1

אנו הח"מ _______________ ,ת.ז / .ח.פ ,______________ .מתכבדים להגיש בזאת את הצעתנו
במכרז שבנדון.

.2

אנו מצהירים ומאשרים בזאת כדלקמן:
.2.1

קראנו את מסמכי המכרז בעיון רב .הוראות המכרז ברורות ומובנות לנו ,אין לנו כל הסתייגות
מהן ,ואנו מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענת טעות או אי הבנה.

.2.2

הצעתנו עומדת במלוא תנאי המכרז לרבות כל תנאי הסף ,ומצורפים לה כל המסמכים הנחוצים
להוכחה מלאה ומדויקת של העמידה בתנאי הסף.

.2.3

עובר להגשת הצעתנו ,ערכנו באופן עצמאי וללא הסתמכות במצג כלשהו של המועצה ,את כל
הבדיקות הנחוצות להגשת ההצעה ,לרבות בדיקות בדבר כדאיות כלכלית ,סיכויים וסיכונים
הכרוכים בהצעה ובהשתתפות במכרז.

.2.4

אחוז ההנחה המוצע על ידנו על כתב הכמויות המצורף כמסמך ז' ,הוא:
( ____________ %במילים ____________________________ :אחוזים)

.2.5

אנו מאשרים ומצהירים כי אחוז ההנחה שלעיל הוצע על ידנו לאחר שלמדנו בקפידה את
מסמכי המכרז ,ובכלל זאת את כתב הכמויות ואת המחירים הנקובים בו .ידוע לנו כי אחוז
ההנחה הנקוב לעיל יחול על כל פריטי כתב הכמויות במהלך כל תקופת ההתקשרות ,תהיינה
הכמויות שיוזמנו אשר תהיינה ,ואנחנו לא נעלה כל טענה או דרישה כלפי המועצה בגין
ובקשר עם כך.

.2.6

הצעתנו לא תואמה עם מציע אחר במכרז ,או אם מציע ששקל להשתתף במכרז.
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מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
.2.7

למיטב ידיעתנו ,אין כל ניגוד עניינים בין הגשת הצעתנו למכרז או מתן השירותים על פיו לבין
עיסוקינו האחרים ,ואנו מתחייבים להודיע למועצה מיד עם היוודע חשש לניגוד עניינים שכזה.

.2.8

ידוע לנו כי המועצה אינה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ,או כל הצעה כלל.

.2.9

היה והצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה ,אנו מתחייבים להמציא למועצה את כל המסמכים
הנחוצים בהתאם להוראות המכרז ,ובהם ערבות ביצוע ,ולבצע את השירותים בהתאם ובכפוף
להוראות ההסכם.

בכבוד רב,
________________

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי מכתב זה נחתם ע"י ______________ ,ת.ז___________ .
וכן ______________ ,ת.ז ,_____________ .וכי חתימתם מחייבת את ______________ ,ת.ז / .ח.פ.
_____________ לכל דבר ועניין.
______________,

תאריך ______________
עו"ד
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המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
טופס 3
אישור מורשי חתימה

(יש למלא טופס זה אם המציע תאגיד בלבד)
לכבוד
המועצה המקומית באר יעקב

ג.א.נ,
הנדון ,__________________ :ח.פ"( ________________ .המציע")
כיועצו המשפטי של ______________________________ (להלן" :המציע") ,אני מאשר בזאת לאשר
כי מורשי החתימה מטעם המציע הינם כדלקמן:
 .1שם _____________ :ת.ז; ______________ .
 .2שם _____________:ת.ז._________________ .

מורשי החתימה הנ"ל מוסמכים לחתום בשם המציע וחתימתם מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

בכבוד רב,
________________
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
טופס 4
תצהיר בדבר אי תיאום מכרז
אנו הח"מ _____________ ,ת.ז ,___________ .ו _______________ -ת.ז,_______________ .
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת ,וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
מצהירים בכתב כדלהלן:
.1

אנו מורשי חתימה ב ,_________________ :ת.ז / .ח.פ"( ___________ .המציע") ,ומוסמכים
לתת תצהיר זה מטעמו של המציע.

.2

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם
המציע ,כדלקמן:
.2.1

המחירים המופיעים בטופס ההצעה הכספית למכרז שבנדון הוחלטו על ידי המציע באופן
עצמאי ,ללא התייעצות ,הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר.

.2.2

המחירים בטופס ההצעה הכספית למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או
תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.

.2.3

המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.

.2.4

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למציע אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת
המציע.

.2.5

המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.

.2.6

הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם
מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.

.2.7

המציע לא נמצא עד למועד הגשת ההצעות במכרז תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז – נכון /
לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
אם לא נכון ,נא פרט__________________________________________________ :

.2.8

המציע לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים ,לרבות
עבירות של תיאומי מכרזים – נכון  /לא נכון (יש לסמן בעיגול את התשובה).
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
אם לא נכון ,נא פרט__________________________________________________ :
.2.9
.3

אנו מודעים לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל.

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו.
_____________

_______________
אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי ______________ ,ת.ז ___________ .וכן
______________ ,ת.ז ,_____________ .חתמו בפניי על תצהיר זה לאחר שהזהרתיהם כי עליהם לומר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמרו את האמת.
______________,

תאריך ______________
עו"ד
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
טופס 5
תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אנו הח"מ _____________ ,ת.ז ,___________ .ו _______________ -ת.ז,_______________ .
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת ,וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
מצהירים בכתב כדלהלן:
.1

אנו מורשי חתימה ב ,_________________ :ת.ז / .ח.פ"( ___________ .המציע") ,ומוסמכים
לתת תצהיר זה מטעמו של המציע.

.2

(יש לסמן את ההצהרה הרלוונטית ,ולמחוק את המיותר) המציע או בעל זיקה אליו* לא הורשעו**
ביותר משתי עבירות***  /המציע או בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות ,אך במועד האחרון
להגשת הצעות במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה"– כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
** "הורשע" – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום .31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א –  1991ולעניין עסקאות לקבלת שירות כהגדרתו
בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב –  ,2011גם עבירה על הוראות החיקוקים
המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

.3

יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
□ חלופה א' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח – ( 1998להלן" :חוק
שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
□ חלופה ב' – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.

.4

למציע שסימן את חלופה ב'  4לעיל – יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:
□ חלופה ( – )1המשתתף מעסיק פחות מ 100 -עובדים.
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
□חלופה ( – )2המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה ,והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד
העבודה הרווחה ,והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ( )2לעיל ,ונעשתה עמו התקשרות שלגביה
הוא תחייב כאמור באותה חלופה ( – )2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום
חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
.5

למציע שסימן את חלופה ( 5 )2לעיל  -המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד
העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם המועצה (ככל שתהיה
התקשרות כאמור).

.6

ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו.
_____________

_______________
אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי ______________ ,ת.ז ___________ .וכן
______________ ,ת.ז ,_____________ .חתמו בפניי על תצהיר זה לאחר שהזהרתיהם כי עליהם לומר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמרו את האמת.
______________,

תאריך ______________
עו"ד
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
טופס 6
תצהיר בדבר העדר הרשעות קודמות
אנו הח"מ _____________ ,ת.ז ,___________ .ו _______________ -ת.ז,_______________ .
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת ,וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
מצהירים בכתב כדלהלן:
.1

אנו מורשי חתימה ב ,_________________ :ת.ז / .ח.פ"( ___________ .המציע") ,ומוסמכים
לתת תצהיר זה מטעמו של המציע.

.2

לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז ,הרינו מצהירים ומתחייבים בזה בשם
המציע ,כדלקמן:
.2.1

במהלך  10השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז ,הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית ,לא
מתנהלים נגדו הליכים פליליים בקשר עם עבירה פלילית ולמיטב ידיעתנו לא מתנהלת כנגדנו
חקירה בקשר עם עבירה פלילית.

.2.2

"עבירה פלילית"  -כל עבירה למעט :עבירה פלילית מסוג חטא ,עבירה פלילית מסוג ברירת
קנס ,עבירות מכוח חוקי עזר מקומיים (להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור ,רישיון או
הסכמה) ,עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),
התשנ"א 1991-ו/או לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז.1987-

.2.3

הח"מ מאשר ומסכים כי המציע ו/או ועדת המכרזים ו/או כל הפועלים מטעמן יהיו רשאים
ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה
ורשויות אכיפת חוק אחרות.

.2.4

במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע
כאמור ,מתחייב הח"מ למסור ,לבקשת ועדת המכרזים ,אישור כנדרש ,חתום ע"י הח"מ ,תוך
הזמן הקבוע לכך בבקשת הועדה.
_____________

_______________
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

אישור
אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי ______________ ,ת.ז ___________ .וכן
______________ ,ת.ז ,_____________ .חתמו בפניי על תצהיר זה לאחר שהזהרתיהם כי עליהם לומר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמרו את האמת.
______________ ,עו"ד

תאריך ______________
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
טופס 7
תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים
אנו הח"מ _____________ ,ת.ז ,___________ .ו _______________ -ת.ז,_______________ .
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת ,וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
מצהירים בכתב כדלהלן:
.1

אנו מורשי חתימה ב ,_________________ :ת.ז / .ח.פ"( ___________ .המציע") ,ומוסמכים
לתת תצהיר זה מטעמו של המציע.

.2

אנו מתחייבים להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד את המציע במצב של ניגוד עניינים
או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המזמין .אנו מתחייבים להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב
שבגינם המציע עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לנו עליהם.

.3

היה והצעתו של המציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ,יימנע המציע במהלך כל תקופת ההתקשרות
מפעילות  /עבודה  /התקשרות אחרת שעלולה להעמידו בניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים.

.4
_____________

_______________
אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי ______________ ,ת.ז ___________ .וכן
______________ ,ת.ז ,_____________ .חתמו בפניי על תצהיר זה לאחר שהזהרתיהם כי עליהם לומר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמרו את האמת.
______________,

תאריך ______________
עו"ד
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
טופס 8
תצהיר בדבר העדר קרבה לרשות או לנציג הרשות
אנו הח"מ _____________ ,ת.ז ,___________ .ו _______________ -ת.ז,_______________ .
לאחר שהוזהרנו כי עלינו להצהיר את האמת ,וכי אם לא נעשה כן נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
מצהירים בכתב כדלהלן:
.1

אנו מורשי חתימה ב ,_________________ :ת.ז / .ח.פ"( ___________ .המציע") ,ומוסמכים
לתת תצהיר זה מטעמו של המציע.

.2

הננו מצהירים בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתנו את הוראות הסעיפים הבאים:
.2.1

סעיף  103א' (א) לצו המועצות המקומיות (א) ,תשי"א 1950-הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה
אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד לחוזה או
לעסקה עם המועצה ,לעניין זה" ,קרוב" – בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות".

.2.2

כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות
המקומיות הקובע" :חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית :לעניין
זה" ,חבר מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו (ראה
הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף ( )1( 1ב) ו( )1( 2 -ב)".

.2.3

סעיף ( 174א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) הקובע כי:
"פקיד או עובד של מועצה לא יהיה נוגע או מעוניין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או על
ידי בן-זוגו או שותפו או סוכנו ,בשום חוזה שנעשה עם המועצה ובשום עבודה המבוצעת
למענה".

.2.4

צו (מס'  )2תשכ"ד1964-
(א) חבר מועצה שיש לו ,במישרין או בעקיפין ,בעצמו או על ידי קרובו ,סוכנו או שותפו או על
ידי קרוביהם ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה ,למענה או בשמה,
או כל ענין העומד לדיון בכל ענין העומד לדיון במועצה או בועדה מועדותיה ,פרט לחוזה בדבר
קבלת שירות מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים -
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.3

בהתאם לכך הננו מבקשים להודיע ולהצהיר כי :
.3.1

בין חברי מועצת המועצה אין לי בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן
או שותף.

.4

אין חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או
ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

.5

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

.6

ידוע לנו כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעת המציע אם יש קרבה כאמור לעיל ,או אם נמסרה
הצהרה לא נכונה.

.7

אנו מצהירים בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו אמת,
וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/או לאחר זכייתי במכרז ,הננו מתחייב לדווח למנכ"ל
המועצה ו/או ליועמ"ש המועצה בדבר כך.

.8

אנו מתחייבים להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר שיעמיד את המציע במצב של ניגוד עניינים
או חשש לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המזמין .אנו מתחייבים להודיע באופן מידי על כל נתון או מצב
שבגינם המציע עלול להימצא בניגוד עניינים כאמור ,מיד עם היוודע לנו עליהם.

.9

היה והצעתו של המ ציע תוכרז כהצעה הזוכה במכרז ,יימנע המציע במהלך כל תקופת ההתקשרות
מפעילות  /עבודה  /התקשרות אחרת שעלולה להעמידו בניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים.
_____________

_______________
אישור

אני הח"מ ___________ ,עו"ד מאשר כי ______________ ,ת.ז ___________ .וכן
______________ ,ת.ז ,_____________ .חתמו בפניי על תצהיר זה לאחר שהזהרתיהם כי עליהם לומר
את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יאמרו את האמת.
______________,

תאריך ______________
עו"ד
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טופס 9
פירוט עבודות קודמות

יש לפרט בטופס זה את כל העבודות המוצגות לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המקצועיים
שם הלקוח

מהות השירותים

תקופת ביצוע

שסופקו

השירותים

היקף כספי
לא כולל מע"מ

שם איש קשר מטעם
מזמין העבודה ומספר
טלפון נייד

(במקרה של עבודה
מתמשכת  -היקף
שנתי ממוצע)
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טופס 10
אישור מזמין העבודה

יש לשכפל עמוד זה ,ולהגישו ביחס לכל אחת מהעבודות הקודמות הנזכרת בטופס ,9
כשהוא מלא וחתום ע"י נציג מוסמך מטעם מזמין העבודה.

תאריך ________________
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :אישור על מתן שירותים וחוות דעת
אני החתום מטה מאשר בזה כי __________________________ ("המציע") ,ביצע עבור
_________________ (שם הלקוח) את העבודות הבאות:
תיאור העבודות:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
תקופת העבודות____________________ :
היקף כספי לא כולל מע"מ (במקרה של עבודה מתמשכת  -היקף שנתי ממוצע)_________________:
התרשמות מהמציע:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________
שם

_____________

_____________

טלפון נייד
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טופס 11
ערבות מכרז
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :מכרז פומבי מס'  20/2019לתחזוקה והחלפה של קווי מים
ערבות מס'_______________
.1

לבקשת _____________ ("המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך
כולל של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף שקלים חדשים) בלבד"( ,סכום הערבות") ,בקשר הצעתו
של המבקש במכרז פומבי מס'  20/2019לתחזוקה והחלפה של קווי מים ,ולהבטחת התחייבויותיו של
המבקש כלפי המועצה.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות באופן מיידי עם קבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה
ע"י ראש המועצה ו/או גזבר/ית המועצה/או החשב המלווה ,וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם
כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות
מאת המבקש .אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על
הסך הכולל הנ"ל.

.3

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.4

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום  15/3/2020אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על פיה
צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה
ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.

.5

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.

.6

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,
_______________
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טופס 12
אישור קיום ביטוחים

בשלב הגשת ההצעה למכרז ,אין צורך בחתימת חברת הביטוח על מסמך זה ,והמסמך ייחתם ע"י המציע
בלבד
לכבוד:
מועצה מקומית באר יעקב
(להלן" :הרשות")

אנו הח"מ ___________________ ,חברה לביטוח בע"מ ,מאשרים בזאת כי הפקנו עבור
____________ (להלן" :הספק") פוליסות ביטוח כלי רכב ( חובה  +מקיף ) ביטוח צד שלישי,
חבות מעבידים אשר כוללות את הסעיפים והתנאים המפורטים להלן  .תנאי הכיסוי לא יפחתו מתנאי ביט
הרלוונטיים במועד תחילת הביטוח.
הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
.1

ביטוח כלי רכב (חובה  +מקיף):
ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים (ביטוח חובה) וכן מפני חבות
בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול
אחריות שלא יפחת מ₪ 1,000,000 -
מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח צד שלישי:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :
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ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור .גבול האחריות לתובע הוא לא פחות מסכום של  4,000,000ש"ח
לאירוע ולתקופה של  12חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.1.1

יצוין במפורש בפוליסה כי הרשות ,כל הבאים מכוחה ,נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה
זו כצד שלישי.

.1.2

הפוליסה תכלול סעיף האומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת
המבטחת את הרשות כנגד אותה חבות.

.1.3

סייג אחריות מקצועית בפוליסה לא יחול בגין נזקי גוף.

.1.4

כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'.

.1.5

הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד הרשות.

.1.6

הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ,למעט כלפי
מי שגרם לנזק בזדון.

.2

ביטוח חבות מעבידים:

מס' פוליסה_____________________ :
תאריך תחילה _________ :תאריך סיום_________ :

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים ,קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע העבודות/השירותים,
בגבולות אחריות של  6,000,000ש"ח לתובע ולסך של  ₪ 20,000,000לתקופת ביטוח של ( 12שנים עשר)
חודשים.
על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
.2.1

לא תחול כל מגבלה בקשר עם העסקת נוער כחוק.

.2.2

הביטוח חל על כל עובד של הספק ,קבלן משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה כאמור ,בין אם
קיבל שכר מהספק ובין אם לאו.

.2.3

הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד הרשות ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
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.3

הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח:
.3.1

כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י הספק אצל מבטח אחד בלבד (הח"מ).

.3.2

המבוטח בכל הביטוחים שערך המפעיל בהתאם להוראות החוזה ,הורחב כך שהוא כולל גם
את הרשות ,עובדיו ,נבחריו ,המפקח ,וקבלני משנה של הספק.

.3.3

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת
הודעה מהספק וגם או הרשות אלא אם כן נודיע לרשות על כוונתנו שלא לחדש את הביטוחים
במכתב רשום ,לפחות ( 60שישים) יום לפני כניסת הביטול לתוקף.

.3.4

הביטוחים שערך הספק כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או לצמצם
היקפם ,אלא אם כן מסר המבטח לרשות הודעה ,במכתב בדואר רשום ,על כוונתו לעשות כן,
לפחות ( 60שישים) יום מראש.

.3.5

בכל הביטוחים שערך הספק בהתאם לחוזה זה בטלים ומבוטלים :כל חריג או הוראה בפוליסה
– למעט תביעות המוגשות נגד הספק לבדו – המפקיעים או המגבילים את הכיסוי ,כאשר
התביעה נובעת מ :אש ,התפוצצות ,אדים ,גז ,שיטפון ,בהלה ,חומרים רעילים או מזיקים או
כימיים ,מכשירים סניטריים פגומים ,זיהום תאונתי מכל סוג ותיאור שאינו חלק מתהליך
מתמשך ,עבודות נוער כחוק ,הוצאת דיבה ולשון הרע ,הרעלה במזון או במשקה.

.3.6

כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של
המבטח על זכותו לתחלוף ( )SUBROGATIONנגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף
שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו ,או הקשור להפעלה ולמעט כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.

.3.7

כל הביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות
הרשות מחמת אי מסירת הודעה על נזק ,איחור בהגשת תביעה ,וכיוצ"ב ,אלא אם המקרה היה
ידוע לרשות ,שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל הרשות ,גזבר הרשות או האחראי על הביטוח ברשות.

.3.8

כל הוראה בביטוחים שערך הספק בהתאם להוראות החוזה ,המפקיעה ו/או מקטינה ו/או
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל
כלפי הרשות .כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס לרשות הינו "ביטוח
ראשוני" ,המזכה את הרשות במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו ,מבלי שמבטחי
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הרשות האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי
החוזה.
.3.9

הספק מתחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן
השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה .כ"כ חובות ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסות
תחולנה על הספק בלבד.

 .3.10המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם
לקיום ההתקשרות בין הספק לרשות  ,ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור ביטוחים הרשות לא
הייתה מתקשרת עם הספק ,אף במחירים אחרים.
 .3.11הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה.

ולראייה באנו על החתום:

_____________

_____________

_________

_______________

שם המבטח

שם החותם

תאריך

חתימה וחותמת
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מסמך ד' – חוזה
שנערך ונחתם בבאר יעקב ביום ____________
 בין -המועצה המקומית באר יעקב
מרחוב ז'בוטינסקי  1באר יעקב
להלן" :המועצה"
מצד אחד
 לבין -____________________
____________________
להלן" :הקבלן"
מצד שני

הואיל :והמועצה פרסמה מכרז מס'  20/2019לתחזוקה והחלפה של קווי מים (להלן" :המכרז");
והואיל :והקבלן השתתף במכרז וזכה בו;
והואיל :וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע השירותים
נשוא הסכם זה;
אי לכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:
מבוא
.1

המבוא לחוזה זה מהווה חלק אחד ובלתי נפרד הימנו.

מהות החוזה
.2

המועצה מוסרת לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו ,בתמורה כהגדרתה להלן ,לבצע על חשבונו את כל
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עבודות תחזוקת קווי מים בבאר יעקב (להלן" :העבודה").
.3

ביצוע העבודה יעשה על פי הוראות חוזה זה על נספחיו ,ובהתאם להוראות ,להנחיות ולביאורים שינתנו
על ידי מנהל מחלקת ביוב ומים במועצה  -בין בתחילת העבודה ובין מעת לעת.

.4

הקבלן יבצע את העבודה בטיב ובאיכות מעולים .הקבלן ישתמש בחומרים מאושרים לפי התקן שנקבע
ע"י מכון התקנים הישראלי ,ובהעדר תקן כזה ,בחומרים מטיב מעולה.

.5

הקבלן יעמוד בכוננות לביצוע מיידי של העבודות ,יהיה זמין לקריאה ויתחיל את עבודתו לכל המאוחר
בתוך שעתיים מקריאה ע"י המוקד העירוני או גורם מוסמך אחר מטעם המנהל ,בכל ימות השבוע,
כולל ימי שישי ושבת (ממועד כניסת השבת עד צאתה) וחגי ומועדי ישראל (ממועד כניסת החג ועד
צאתו).

.6

אם הקבלן לא יהיה זמין לביצוע עבודתו תוך המועד כאמור ,תהא המועצה רשאית לשכור לשם כך את
שירותיו של קבלן אחר במקום הקבלן ,ולחייב את הקבלן בעלות הזמנתו .במקרה כאמור ,יחויב הקבלן
בסך של  ₪ 2,000כפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בגין הוצאותיה של המועצה ,והמועצה תהיה רשאית
לנכות סכום זה מכל תשלום העומד לזכות הקבלן.

נספחים לחוזה
.7

המסמכים המפורטים מטה מצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.7.1

מפרט טכני מיוחד  -מסמך ה';

.7.2

רשימת סטנדרטים – מסמך ו';

.7.3

כתב כמויות ומחירים -מסמך ז';

.7.4

המפרטים האחידים של הועדה הבין משרדית הרלוונטיים לעבודות שונות בתחום הביוב
והוראות הל"ת  -נוסח מעודכן (לא מצורפים ומחייבים את הקבלן).

מועדי ביצוע
.8

הקבלן יתחיל את העבודה במועד שיהא נקוב בצו התחלת העבודה שינתן לו על ידי מהנדס המועצה או
מי מטעמו מעת לעת.
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.9

הקבלן מתחייב בזאת לבצע את העבודה במהירות ,לסיימה ולמוסרה לידי המועצה בהקדם ובהתאם
להוראות מנהל מחלקת ביוב ומים במועצה.

 .10העבודה תימסר במצב גמור לשביעות רצונו של מנהל מחלקת ביוב ומים במועצה ולאחר ניקוי שטח
העבודה מחומרים ומאדמה מיותרים שימצאו באתר העבודה.
 .11איחר הקבלן במסירת העבודה למועצה ישלם סך של  ,₪ 2,000עבור כל יום איחור .סכום זה יהא צמוד
למדד המחירים לצרכן ביום חתימת חוזה זה ועד למועד תשלומו בפועל .למען הסר ספק יודגש כי אין
באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות הקבלן לנזקי המועצה שיגרמו עקב איחור בסיום העבודה.
תקופת ההסכם
 .12הסכם זה הינו למשך  12חודשים החל ממועד חתימתו על ידי המועצה.
 .13המועצה תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,להאריך את תקופת ההסכם בעד  5תקופות נוספות בנות 12
חודשים כל אחת .הודעה על הארכה כאמור תינתן לקבלן  60יום לפני תום תקופת ההסכם  /תקופת
ההארכה לפי העניין.
התמורה
 .14תמורת ביצוע העבודה על פי חוזה זה ונספחיו ,תשלם המועצה לקבלן סכום כמפורט בכתב הכמויות,
בניכוי אחוז ההנחה שהציע הקבלן במסגרת הצעתו במכרז.
 .15הסכומים ישולמו אך ורק בגין כמויות שבוצעו בפועל ,ובכפוף למדידה.
 .16התמורה כאמור היא התמורה הסופית והמלאה שתשולם לקבלן בקשר עם ביצוע העבודות ,והיא
כוללת בין השאר את מחירי החומרים ,העבודה ,רווח הקבלן וכל סכום ו/או הוצאה אחרים הקשורים
לביצוע העבודה.
 .17חשבונות ותנאי תשלום
 .17.1מדי חודש קלנדרי ,עד ה 9-בכל חודש ,יגיש הספק למועצה חשבון מפורט של העבודה שבוצעה
בחודש שקדם לו ,בצירוף יומני עבודה חתומים.
 .17.2החשבון ייבדק ע"י המועצה ,אשר תהיה רשאית להעביר לספק הערותיה .הועברו הערות
כאמור  -יתקן הספק את החשבון בתוך  7ימים.
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 .17.3חשבון שאושר ישולם ע"י המועצה ,בצירוף מע"מ כחוק ,בהתאם לתנאי התשלום הנקובים
בחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז ,2017-כנגד חשבונית מס כדין שתונפק ע"י הספק.
 .17.4חשבון סופי:
.17.4.1

בתוך  30יום ממועד סיום ההתקשרות על פי הסכם זה ,לרבות במקרה של סיומה
המוקדם ,יעביר הספק לידי המועצה חשבון סופי בגין כלל השירותים שבוצעו על
ידו בכל תקופת השירותים.

.17.4.2

לא הוגש חשבון סופי במועד כאמור  -ייחשב החשבון האחרון שהוגש ע"י הספק
כחשבון הסופי.

.17.4.3

לחשבון הסופי ,יצרף הספק הצהרה בזו הלשון" :אני מאשר שהחשבון הסופי
המצ"ב משקף את כלל דרישותיי ותביעותיי מהמועצה .בכפוף לקבלן הסכומים
המפורטים בחשבון ,אין לי ולא יהיו לי דרישות ,טענות או תביעות כלשהן כלפי
המועצה או מי מטעמה בקשר עם ביצוע השירותים על פי ההסכם או בקשר עמו".

.17.4.4

החשבון ייבדק ע"י המועצה ,אשר תהיה רשאית להעביר לספק הערותיה .הועברו
הערות כאמור  -יתקן הספק את החשבון בתוך  7ימים.

.17.4.5

חשבון שאושר ישולם ע"י המועצה ,בצירוף מע"מ כחוק ,בהתאם לתנאי התשלום
הנקובים בחוק מוסר תשלומים לספקים ,התשע"ז ,2017-כנגד חשבונית מס כדין
שתונפק ע"י הספק.

 .17.5אישור החשבונות או תשלום לקבלן לא יהוו כשלעצמם אישור מטעם המועצה או הסכמתה
לטיב העבודה שנעשתה או לאיכותם של החומרים ,ולא יגרעו מזכותה של המועצה לדרוש
מהקבלן לתקן או לבצע שינויים בעבודות שכבר אושרו ו/או לדרוש ממנו החלפת החומרים
ו/או המוצרים.
ערבות לביצוע
 .18בעת חתימת חוזה זה יפקיד הקבלן בידי המועצה ערבות אוטונומית בסך של  ,₪ 50,000בנוסח המצ"ב
כנספח א' ,שתעמוד בתוקפה בחלוף  90ממועד סיום ההסכם .במקרה של הארכת תקופת העבודות או
תקופת ההתקשרות ,יאריך הקבלן את תוקף הערבות בהתאמה ,באחריותו ועל חשבונו.
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 .19בכל מקרה שבו יפר הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות,
מבלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לרשותה על פי כל דין.

ערבות לשנת הבדק
 .20עבור עבודות שהיקפן גדול או שווה ל ₪ 500,000-ולפני קבלת התשלום האחרון יפקיד הקבלן בידי
המועצה ערבות בנקאית בסך  ,₪ 50,000בנוסח המצ"ב כנספח א' ,אשר תעמוד בתוקפה במשך שנה
מיום סיום ההסכם (להלן "תקופת הבדק") .לחלופין ,יהא רשאי הקבלן לבקש מהמועצה לעכב לו
למשך תקופת הבדק יתרת חשבון מאושר בגובה .₪ 50,000
 .21המועצה תהא רשאית בכל עת במשך תקופת הבדק לחלט את הערבות ,אם הקבלן לא יעמוד
בהתחייבויותיו לגבי טיב העבודה כאמור בהוראות חוזה זה על נספחיו.
השגחה ,נזיקין וביטוח
 .22הקבלן יישא באחריות על פי כל דין לביצוע ו/או אי ביצוע של כל פעולה ו/או מחדל שינקטו ע"י הקבלן
ו /או כל הפועל מטעמו.
 .23הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על פי הדין ו/או הנהוג ו/או המקובל לשם שמירה על
ביטחונם ו/או רכושם של הציבור ,עובדי הקבלן ,המועצה ,המוסדות ,עובדיהם וצדדים שלישיים
כלשהם.
 .24לענין זה ,יודגש כי על הקבלן לתאם כל חפירה שיבצע במסגרת העבודות עם חברת החשמל ,חברת
"בזק" ,כל חברות התקשורת ,הסלולר והאינטרנט וכן עם משטרת ישראל .תיאומים כאמור ייעשו על
ידי הקבלן ועל חשבונו.
 .25הקבלן מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות בשלמות את המועצה ומי מטעמה ,על פי דרישת המועצה ,על
כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כל תביעה או דרישה ,מכל עילה שהיא ,שתוגש על ידי אדם כלשהו
ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נגד מי מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה ,לרבות בגין נזק לכל
אדם ,לגוף ו/או לרכוש ,לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין ו/או בעקיפין למעשיו
ו/או מחדליו של הקבלן.
 .26מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי בהתאם
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לחוזה זה ,ו/או על פי הוראות כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים
באישור הביטוחים (טופס  12לחוברת המכרז) המצ"ב כנספח בלתי נפרד מחוזה זה ,ולהחזיקם בתוקף
במהלך כל תקופת ההתקשרות.

העדר יחסי עבודה
 .27הקבלן הוא ישות משפטית עצמאית ואין בינו ו/או מי מטעמו לבין המועצה או מי מטעמה יחסי עובד
מעביד .בכל מקרה בו ייקבע אחרת יפצה ו/או ישפה הקבלן את המועצה ו/או מי מטעמה בכל
הוצאה/חיוב שייגרמו מתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כאמור לעיל.
 .28הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה
הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאה של הקבלן ,והוא
יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם על פי כל דין.
 .29הקבלן יספק את העובדים הדרושים למתן השירותים האמורים לעיל .הקבלן מתחייב להעסיק כח
אדם בעל הכשרה מקצועית במספר הדרוש לשם מילוי כל התחייבויות הקבלן ,תוך הקפדה על לוחות
הזמנים שיקבעו.
 .30הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על תנאי העסקתם של עובדיו ,ובכלל זאת ישלם לעובדיו שכר ותנאים
סוציאליים נלווים כנדרש על פי דין.
 .31הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על הענקת תנאי עבודה הולמים וראויים לעובדיו ,ובכלל זאת יוודא
באחריותו ועל חשבונו כי תינתנה להם הפסקות ראויות למנוחה ולאכילה ,ויוודא כי לרשותם מי שתייה
קרים ללא הגבלה.
 .32הקבלן יקפיד הקפדה יתרה על בטיחות וגהות במקום העבודה ,ובכלל זאת יוודא באחריותו ועל חשבונו
כי עובדיו מצוידים בציוד בטיחות ובבגדי בטיחות ,לרבות נעלי עבודה ,כובעי מגן ומעילי גשם בחורף.
 .33הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המועצה בדבר הרחקתו של אדם המועסק מטעמו ,אם לדעת המועצה
התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות .הורחק אדם כאמור ימנע הקבלן
מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין.
איסור הסבה ואיסור העסקת קבלני משנה
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 .34הקבלן אינו רשאי להעביר ו/או להסב לאחר ,לרבות על דרך השעבוד ,את זכויותיו ו/או חובותיו לפי
חוזה זה ,כולן או חלקן ,במישרין או בעקיפין ללא הסכמה בכתב ומראש של המועצה .הסכמה כאמור,
אם ניתנה ,לא תיצור יחסי חוזה כלשהם בין המועצה לבין הנעבר והקבלן יהא אחראי כלפי המועצה
לביצוע השירותים.
 .35הקבלן מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן השירותים נשוא הסכם זה ,כולם או חלקם אלא
לאחר קבלת הסכמת המועצה מראש ובכתב .למועצה שיקול הדעת הבלעדי ,ללא צורך בהנמקה ,לסרב
לאשר העסקת קבלן משנה .בכל מקרה ,תהא האחריות לקיום הוראות חוזה זה ולטיב השירות על
הקבלן בלבד.
ביטול החוזה
 .36הופר החוזה ע"י הקבלן הפרה יסודית ,תהא המועצה זכאית לבטל החוזה ,בכפוף למתן הודעה בכתב
וארכה לקיום בת  21יום לפחות.
 .37מבלי לגרוע מן האמור ,תהיה המועצה רשאית להודיע על ביטולו המיידי של החוזה ,בכל אחד
מהמקרים הבאים:
 .37.1הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן ,כולם
חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך שלושים יום ממועד
הטלתם.
 .37.2נגד הקבלן ניתן צו פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים לגבי נכסיו,
או מונה בעניינו של הקבלן בעל תפקיד לרבות כונס נכסים ,מפרק או מנהל מיוחד ,או התקבלה
על ידי הקבלן החלטה של פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק.
 .37.3הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה.
 .37.4הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חוזה זה אינה
נכונה או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן כלשהו על
ההתקשרות עמו.
 .38מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הקבלן ע"פ חוזה זה ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות המוקנות
למועצה על פיהם ,הקבלן ישא בכל הוצאה שנגרמה למועצה עקב הפרת החוזה ,לרבות בגין הפרש עלות
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ההתקשרות עם גורם אחר.
 .39בנוסף לאמור לעיל ,במקרה של הפרת החוזה יעמדו לרשות הצדדים לחוזה ,כל הסעדים והתרופות
המוקנים על פי דין.

כללי
 .40חוזה זה בא במקום כל חוזה אחר שבין הצדדים בעניין השירותים ,ככל שקיים ,עובר לחתימת חוזה
זה .עוד יובהר כי תנאי החוזה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו וכי המועצה
לא תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל
פה ,שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
 .41המועצה זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לקבלן על פי חוזה זה ,כל חוב ,בין קצוב ובין שאינו קצוב,
המגיע לה ממנו ,בין על פי חוזה זה ובין על פי כל חוזה ,התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין .סעיף
זה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז ולא תישלח הודעה נוספת בעניין .הקבלן לא רשאי לקזז כל חוב
נטען של המועצה כלפיו ,מכל סכום העומד לרשות המועצה.
 .42כל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם המועצה נהגה על פיהם ,אלא אם הותנו והוסכמו
ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב.
 .43ה קבלן מתחייב להישמע להוראותיהם ולהנחיותיהם של הממונים מטעם המועצה ולספק להם לפי
דרישותיהם כל מידע ודו"חות הנוגעים לפעילותה במסגרת חוזה זה.
 .44כתובות הצדדים לחוזה זה הן כקבוע במבוא לו .כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן הכתובות
הנ"ל תחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הצד הנמען בתוך  3ימים ממועד שגורה ואם נמסרה ביד – בעת
מסירתה.
 .45כל ויתור על שימוש בזכות ,אורכה ,הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כויתור מצד כל שהוא
ולא יפגעו בזכויות ,בטענות ,בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או לפי כל דין.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
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המועצה באמצעות
מורשי החתימה מטעמה:

הקבלן באמצעות
מורשי החתימה מטעמו:

__________________
ראש המועצה

_____________________
הקבלן

__________________
גזבר המועצה

_____________________

_________________
חשב מלווה

_____________________

_________________
חותמת המועצה
שימו לב -למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; הסכם ו/או התחייבות כספית יהיו
בעלי תוקף משפטי מחייב ויחייבו את המועצה רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה לצד יתר מורשיי החתימה
במועצה (ראש מועצה ,גזבר) ובצירוף חותמת מועצה; ללא חתימת החשב המלווה אין להסכם תוקף מחייב כלפי
המועצה והוא בטל ()void

אישור יועמ"ש המועצה
אני הח"מ מאשר/ת בזאת ,כי קראתי את ההסכם שבנדון ,ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת
למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.
_____________________
היועץ המשפטי למועצה
אימות חתימה (ב"כ הקבלן)
אני הח"מ עו"ד _____________ ,ב"כ הקבלן ,מאשר/ת ,כי הסכם זה נחתם כדין על-ידי
ו-
__________________
ת.ז.
מס'
ה"ה_________________________,
_______________________ ,מס' ת.ז ,________________________ -.מטעם הקבלן ,המורשה/ים
על-פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את התאגיד לעניין
הסכם זה.
__________________
עו"ד
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אימות חתימה (ב"כ המועצה)
אני הח"מ עו"ד _____________ ,ב"כ המועצה ,מאשר/ת ,כי הסכם זה נחתם כדין על-ידי
ו-
________________
ת.ז.
מס'
ה"ה_________________________,
ו-
__________________
ת.ז.
מס'
_______________________,
_________________________ ,מס' ת.ז _____________________ .מטעם המועצה ,המורשה/ים
על-פי דין לחתום על התחייבות זו ובחתימתו/ם יש בכוחו/ם לחייב את המועצה לעניין הסכם זה.
__________________
עו"ד

אישור תקציבי
הרינו לאשר בזאת ,כי :
נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _______ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב
בלתי רגיל מס' ______.
_____________________
ראש המועצה

_______________________
גזבר המועצה
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נספח א' להסכם
ערבות ביצוע  /בדק
תאריך___________ :
לכבוד
מועצה מקומית באר יעקב
הנדון :הסכם לתחזוקת והחלפת קווי מים
.1

לבקשת _____________ ("המבקש") ,אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום שהוא עד לסך
כולל של ( ₪ 50,000במילים :חמישים אלף  )₪בלבד ("סכום הערבות") ,בקשר עם ההסכם שבנדון
ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי המועצה.

.2

סכום הערבות יעלה בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בתנאי ההצמדה שלהלן:
"המדד הבסיסי" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד בגין חודש _____ שנת ____ ,שהתפרסם ביום
__________ (או בסמוך למועד זה).
"המדד החדש" – לעניין ערבות זו ,יהא המדד הידוע במועד קבלת דרישת התשלום על פי כתב ערבות
זה.
במקרה בו המדד החדש יהיה נמוך מהמדד הבסיסי ,לא ישתנה סכום הערבות.

.3

הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד באופן מידי ,עם הגיע
אלינו דרישתכם הראשונה בכתב ,חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה ו/או החשב המלווה,
וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו
חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש .אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו
של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד,
בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

.4

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.5

תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום _________ אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה ,וכל דרישה על פיה
צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו ,לא יאוחר מהמועד הנ"ל .לאחר תאריך זה הערבות תהיה בטלה
ומבוטלת אלא אם הוארכה כמפורט לעיל.
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.6

ערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של המועצה או מי מטעמה.

.7

ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא.
בכבוד רב,

____________
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 00.07.09עבודה ליד מכשולים ,חציית מתקנים והחזרת השטח למצבו הקודם
 00.07.10אמצעי זהירות
 00.07.11מים ,חשמל ודרכי גישה
 00.07.12עודפי חומרים ופסולת
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המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
 00.08מסירת עבודה 61 .................................................................................................................
 00.08.01קבלת עבודה עם השלמתה
 00.08.02תקופת בדק
 00.08.03תכנית לאחר ביצוע )(As Made
 00.08.04אספקת חומרים ע"י המזמין
 00.08.05טיב החומרים ,בדיקות שדה ומעבדה
 00.08.06בונוסים וקנסות
פרק  57עבודות מים 66 .........................................................................................................
 57.01עבודות עפר 66 .....................................................................................................................
 57.01.01עבודות חפירה ומילוי בהנחת צינורות
 57.01.02הנחת קווים מתחת לכבישים ,מדרכות ודרכי מצע
 57.01.03עבודות עפר למבנים
 57.02כבישים ,מדרכות ודרכי מצע 70 .............................................................................................
 57.02.01חציית דרך ע"י תעלה לצנרת
 57.02.02כבישים ומדרכות אספלט/מרוצפים
 57.03דיפון ותימוך מבנים ו/או גדרות 71 .........................................................................................
 57.04פריצת תוואי להנחת צנרת 71 ................................................................................................
 57.05הנחת קווי מים 81 ................................................................................................................
 57.05.01צינורות פלדה לקווי מים
 57.05.02צינורות  HDPE,PEופוליאתילן מצולב (פקס) לקווי מים
 57.05.03אביזרים
 57.05.04תאים למגופים
 57.05.05חיבור צינור מים חדש לצינור קיים
 57.05.06סגירת המים לצורך חיבור צינור מוצע לצינור קיים
 57.05.07קו מים זמני
 57.05.08הכנה לחיבור ביתי
 57.05.09חיבור ביתי
 57.05.10עבודות נגד קורוזיה
 57.05.11תיקון פיצוצי מים
 57.06עמודי סימון לצנרת לחץ 81 ...................................................................................................
 57.07יציקת גושים ,תושבות ותמיכות מבטון 81 ..............................................................................
 57.08שטיפה וחיטוי קווים 81 ........................................................................................................
 57.08.01שטיפת קווי מים
 57.08.02חיטוי קווי מים
 57.09צילום צנרת מים 82 ..............................................................................................................
 57.09.01כללי
 57.09.02ביצוע העבודה
 57.09.03אחריות הקבלן
 57.10בדיקת לחץ ואטימות 85 .......................................................................................................
 57.10.01בדיקת לחץ לקווי פלדה
 57.10.02בדיקת לחץ לצנרת  ,HDPEפוליאתילן מצולב
 57.11החלפת קווים בשיטת הניפוץ 86 ............................................................................................
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מסמך ה' – 2/אופני מדידה
 57.12אופני מדידה 88 ...................................................................................................................
 57.12.01כללי
 57.12.02פיקוח על העבודה
 57.12.03עבודות בשעות חריגות/מועדים/חגים
 57.12.04רישיונות ואישורים
 57.12.05תכנון תנועה והסדרי תנועה
 57.12.06שכר שוטרים ,פקחי תנועה ,פקחים מטעם הרשות או גוף אחר
 57.12.07דיפון
 57.12.08תכנית בדיעבד )(As made
 57.12.09בדיקות שדה ומעבדה
 57.12.10הרחקת פסולת ועודפים
 57.12.11חציית דרך ע"י תעלה לצנרת
 57.12.12כבישים ומדרכות אספלט/מרוצפים
 57.12.13שטיפת קווים
.
 57.12.14שאיבת מי תהום
 57.12.15חיטוי קווים
 57.12.16מעבר דרך/מתחת לקירות ,גדרות ,חומות
 57.12.17עטיפת בטון לצינור ויציקות באתר
 57.12.18צילום צנרת בטלוויזיה
 57.12.19נקודת אוויר
 57.12.20נקודת ניקו
 57.12.21אספקת והנחת צינורות למים
 57.12.22התחברות קו לחץ מוצע לקיים
 57.12.23חיבור צינור מים חדש לצינור קיים
 57.12.24סגירת המים לצורך חיבור צינור מוצע לצינור קיים
 57.12.25קו מים זמני
 57.12.26הכנה לחיבור ביתי
 57.12.27חיבור ביתי
 57.12.28גופים
 57.12.29העתקת מע' מגופים
 57.12.30בדיקות רדיוגרפיות
 57.12.31נקודת כיבוי אש (הידרנטים)
 57.12.32תאים למגופים
 57.12.33ביטול תאים ומתקנים שונים  -כללי
 57.12.34אלמנטים מבטון טרום
 57.12.35אביזרים
 57.12.36תיקון פיצוצים
 57.12.37קריאות שווא
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המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספחים

נספח מס' 1
נספח מס' 2
נספח מס' 3
נספח מס' 4
נספח מס' 5
נספח מס' 6
נספח מס' 7
נספח מס' 8
נספח מס' 9
נספח מס' 10
נספח מס' 11

תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים
תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאים
אישור שרות שדה להנחת צינורות מים
אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים
אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות
אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופים
פרוגראמת בדיקות
טופס קבלת העבודה – תעודת מסירה
הערכת עבודות ושירות הקבלן
תוכן תיק מסירה מאושר ע"י המפקח
חלוקת מים וסילוק הביוב במצבי חירום ובמשבר מים מ.מ "באר יעקב"
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מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

מסמך ה'
מפרט מיוחד
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 20/2019

פרק  00כללי
 00.01מבוא
מפרט מיוחד זה יש לקראו ולפרשו יחד עם המפרט הכללי על חלקיו השונים.
בכל מקרה של סתירה ו/או הוראות מנוגדות בין המפרט המיוחד והמפרט הכללי ,יקבע המפרט המיוחד
והנחיות המפקח.
רואים את הקבלן כאילו עיין ולמד היטב את המפרט דלהלן לפני הגיש את הצעתו .כל המפורט במפרט דלהלן,
גם אם לא צויין במפורש בסעיפיו ,כלול במחירי היחידות של כתב הכמויות.
 00.02תאור העבודה ותנאים מיוחדים
במסגרת הסכם זה יש לבצע עבודות אחזקה ברשת המים בתחומי מועצה מקומית באר יעקב כולל:
 עבודות להנחת קווי מים ופיתוח רשת המים עבודות תחזוקה מונעת תחזוקת שבר עבודות קטנות לתיקונים והנחת קווי מים תיקון פיצוצי מים וקריסת קווים מתן מענה לקריאות מוקד סיוע בשעת חירוםהמפרט המיוחד להלן כולל תיאור ופירוט של עבודות ברשת המים.
כתב הכמויות מחולק למבנים מטעמי נוחות בלבד .הסעיפים בכלל כתב הכמויות נועדו לתת מענה
לעבודות האחזקה והפיתוח ברשת המים.
 00.02.1זמני עבודה
העבודה תתבצע  24שעות ביממה 365 ,יום בשנה על פי קריאות שיקבל הקבלן מהמוקד או על פי הנחיות
מאת נציג המזמין .הקבלן מחויב להיענות לכל קריאה בכל שעה.
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המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
עבודות שמהותן אינן תחזוקת שבר ,כגון :תחזוקה שוטפת של מגופים ,ברזי שריפה ,התקנת חיבורי
בתים ועבודות נוספות ברשת המים ,יבוצעו על פי לוח זמנים מוסכם מראש בין המזמין ובין הקבלן.
היקף העבודה יימסר לקבלן עם אומדן ביצוע ולו"ז.
 00.02.2עבודות תחזוקה מונעת ברשת המים
העבודות תחזוקה מונעת כוללות:
-

החלפת מדי מים

-

שטיפת קווי מים

-

בדיקה חזותית ופיזית של תקינות ברזי כיבוי אש

-

בדיקת חזותית ופיזית של תקינות מגופים

-

בדיקת תקינות ושיקום חיבורי בתים.

-

בדיקה חזותית וניקיון שוחות מים

-

גילוי ואיתור קווי מים ,שוחות ומגופים
עבור ביצוע עבודות תחזוקה מונעת ישולם לקבלן תשלום חודשי קבוע .הקבלן יספק את כוח האדם
והחומרים הדרושים לביצוע עבודת התחזוקה כגון צבע ,שמן ,גריז וכו'.
 00.02.3עבודות ברשת במים
העבודה כוללת :
אספקה הובלה והתקנה/הנחה של צנרת מים מגופים ,מחברי תיקון ,שוחות ,ברזי שריפה ושאר
האביזרים הנדרשים לביצוע העבודות כאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות.
כל האביזרים ,ספחים ,חומרים יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
החלפת מגופים ,החלפת ברזי שריפה ,ביצוע חיבורי בתים לרשת המים והכנות לחיבורי מגרשים ,החלפת
קווים.
חיטוי וצילום טלוויזיה לצנרת מים קיימת או חדשה.
חידוש ושיקום חיבורי מים ,תיקונים של המערכות הקיימות ,התאמת גובה שוחות והחזרת מצב
לקדמותו לרבות ,החלפת קווי מים .חיבור קווים חדשים לקיימים תיקוני נזקים וקריסות בקווי מים
וכד'.
כל שאר העבודות הנדרשות על פי המפרט ,כתב הכמויות והנחיות המזמין.
עבודת הקבלן ברשת המים תכלול את כל האמצעים הנדרשים לביצוע העבודה ובכללם :פתיחת כביש,
ח פירה וגילוי הצנרת ,מילוי חוזר ,שחזור מבנה שכבות הכביש  /מדרכה ,החזרת מצב לקדמותו ,פינוי
הפסולת העודפת לאתר מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ,דיפון החפירה ,אספקה ,הובלה והתקנת
צנרת ואביזרים ,מחברי תיקון למיניהם ,אספקת מים בקווים זמניים ,כלים מכניים לביצוע העבודה,
כלי רכב ,תקשורת ,נקיטת כל אמצעי הבטיחות לרבות סימון ושילוט ,הכוונת תנועה ,הסדרי תנועה,
קבלת אישורים מהרשויות השונות.
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עבור ביצוע עבודות ברשת המים ישולם לקבלן בהתאם לעבודות שבוצעו פעול ובהתאם למחירי כתב
הכמויות.
 00.02.4תיקוני שבר ברשת המים
קריאות לתיקון פיצוצי מים ועבודות חירום תועברנה על-ידי מוקד התקלות של המועצה או מפקח
העבודה מטעם המועצה למוקד התקלות של הקבלן ,ו/או לצוותי העובדים מטעמו ,טלפונית או
באמצעות מערכת הקשר במקביל להודעה הטלפונית יישלח לקבלן פקס ו/או מייל ו/או מסרון ()SMS
ובו פירוט האתר בו נדרש לתקן את הפיצוץ בקו המים ,אנשי הקשר באתר תוך פירוט שמות וטלפונים,
שעת העברת ההודעה לקבלן וסוג התקלה במידת האפשר.
עבודות תיקון פיצוצי מים תבוצענה על-ידי צוותי העובדים מטעם הקבלן בכל שעות היממה 7 ,ימים
בשבוע .
הקבלן ידאג לקבלת אישור שנתי מהרשויות ,המועצה והמשטרה לצורך ביצוע עבודות אחזקת שבר
ברשת המים.
 00.02.5קריאות לעבודות דחופות
על הקבלן להגיע לאתר ולהתחיל בביצוע העבודה בתוך שעה ממועד הקריאה ובשבתות ,חגים ובין
השעות ( 07:00 – 19:00שעות הלילה) ולהמשיך בעבודה ברצף ,תוך נקיטה בכל האמצעים ושימוש בכל
המשאבים לרבות הגדלת כוח אדם ועבודות לילה ,הכל עד לסיום העבודה בהקדם האפשרי.
על הקבלן להודיע למוקד התקלות של המזמין על הגעתו לאתר העבודה וכן לצלם את מקום התקלה
בתחילת העבודה ובסיומה .הצילומים יועברו למפקח .בנוסף יעדכן הקבלן את נתוני התשתית וידווח
למוקד התקלות מיד עם סיום ביצוע תיקון התקלה על סגירת האירוע ומהות התיקון שבוצע .הדיווח
יהיה באמצעים שיקבעו ע"י הנהלת המועצה.
עדכון התקלה על פי דרישות המועצה ובזמן אמת הינו תנאי לתשלום החשבון.
במידה והקבלן לא יעדכן את מוקד התקלות בזמן אמת על פי דרישת המועצה ,לרבות צילום העבודה
לפני ואחרי – יוטל על הקבלן קנס כספי כמוגדר בטבלת הקנסות.
 00.02.6סיוע בחירום
הקבלן יחתום על טופס ריתוק למועצה לשעת חירום (נספח .)11
במסגרת עבודות תיקוני שבר בשעת חירום יסייע הקבלן למועצה ב:
גרירת עוקבי מים וביצוע מבחן רישוי שנתי (תשלום האגרות יהיה על חשבון המזמין).
גרירת והצבת מיכליות מים במקומות עליהם יורה נציג המועצה/המפקח בשעת חירום ו/או בזמן תרגיל
ו/או בזמן הפסקת מים ו/או בכל מקרה אחר לפי קביעת נציג המועצה/מפקח (כולל מילוי המיכל במים.
עלות המים תהיה על חשבון המועצה).
פתיחת תחנות חלוקה בחירום או במהלך תרגילים ,אספקת רכבים בשעת חירום או תרגיל.
 00.03ציוד
הקבלן מתחייב לספק על חשבונו ,את כל הציוד ,המתקנים  ,החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוע
יעיל וטוב של העבודות נשוא מכרז זה.
עמוד  52מתוך 135
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
על הקבלן להחזיק בראשותו ובאופן זמין לרשות המועצה לפחות את הציוד הבא:
 מחפרון כדוגמת JCB3 מיני מחפרון עם זרוע עד 2מ' רתכת לצנרות פלדה – ירותק למועצה בשעת חירום משאית להובלת חול ומצעים מכונת ריתוך לצינורות פ.א .מצולב כולל אפשרות להוצאת פלט משאבות טבולות '' 3ו – '' 4ושרוולים מתאימים לניקוז מים מתעלות ( משאבה אחת לפחות תרותקלמועצה בחירום)
 משאבת ביוב טבולה עד  70מק"ש לגובה הרמה  20מ' לפחות כולל צנרת מסור וקומפרסור לעבודות באספלט ובטון. מכבש מכני מתאים להידוק חול  ,מצעים ושיקום כבישים ומדרכות נגרר להובלת צינורות מים  12מ' עם רישיון להובלות מטאטא כביש /בובקאט מכשיר לגילוי צינורות מצלמת בורוסקוף לביוב כלים ידניים לעבודות שונות ( מקדחות ,מברגות  ,פטישים ,כלי חפירה וכו') מערכת תאורה חילופית לשטח עבודה מכשיר לייזר לקביעת שיפועים בהנחת קווי ביוב מכשיר המחבר את קצוות צינורות פלדה יחד לפני הריתוך מכשיר "טיפ-טופ" עגלת חץ תקניתיראה הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוע העבודות.
 00.04כח אדם
על הקבלן לספק למזמין פרטי התקשרות של  2אנשי קשר (לפחות) אחראים מטעמו שאליהם ניתן לפנות 24
שעות ביממה במשך כל ימות השבוע.
הקבלן מודע לכך כי ההתקשרות הינה עם המועצה ומתחייב לדאוג כי הוא ו/או כל מי הבא מטעמו ינהג
בכבוד ,בדרך ארץ ובנימוס כלפי תושבי המועצה וימנע מסכסוכים עמם .היה והקבלן ו/או מי מעובדיו יתנהג
בניגוד לאמור לעיל ,המועצה תהא רשאית לפעול לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי להפסקת ההתקשרות עמו
ולפסול אותו מהשתתפות במכרזי המועצה .זאת מבלי לפגוע בזכות המועצה לחילוט הערבות ו/או תביעת
הנזקים אשר יגרמו לו עקב כך.
00.04.1

רתכים מוסמכים
כל העוסקים בעבודות הריתוך יהיו רתכים מורשים שקבלו הדרכה והוסמכו לריתוך צנורות עם ציפוי פנים
מלט .בעלי התעודות יאושרו ע"י המפקח .התעודות תהיינה בנות תוקף בכל עת בצוע העבודה .אם הפר
הקבלן סעיף זה ונתגלה בדיעבד כי הועסקו רתכים בלתי מוסמכים ,או שתעודותיהם אינן תקפות ,תופסק
מיד עבודתם בריתוך והקבלן ישלם את הנזקים המוערכים (גם אם הריתוכים הושארו) כפי שיקבע המפקח.
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המפקח רשאי להפסיק את עבודתו של רתך בעל תעודת הסמכה תקפה ,עקב התרשלות ,בצוע בניגוד
לדרישות המפרטים שסוכם עליהם ,וטיב ריתוך גרוע .קביעת המפקח בעניינים שבסעיף זה תהיה ללא
ערעור וללא צורך בהנמקות כלשהן .הרתכים יהיו רק אלה שקבלו הרשאה ע"י יצרן הצינורות.
00.04.2

כוח אדם לביצוע עבודת קטנות
הקבלן על צוות עובדיו וכל כלי העבודה הנדרשים ,לרבות :מחפרון ,רתכת ,משאית וכו' יהיה מוכן להגעה
לאתר העבודה בכל זמן ( ימי חול  ,חגים ,שבתות  ,לילה ויום) בתוך שעה ממועד הקריאה .
על כל עובדי הקבלן לעבור הדרכה כאמור בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה ומתקני
שתיה) התשע"ג – .2013
בא כוחו של הקבלן
נציג הקבלן או בא כוחו המוסמך יהיה מנהל עבודה מוסמך עם ותק של חמש שנים ובעלי נסיון מוכח לדעת
המזמין ו/או המפקח בבצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה.
בא כוחו המוסמך של הקבלן ימצא באתר העבודה כל שעות העבודה ,לאורך כל תקופת הבצוע .המזמין ומי
שהוסמך מטעמו ראשים לדרוש החלפה של בא כך הקבלן בכל עת והקבלן מחויב להעמיד נציג מתאים
אחר במקומו לשביעות רצונו של המזמין.

00.04.4

קבלני משנה
מובא בזאת לידיעת הקבלנים כי אין להעסיק קבלן משנה ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב מאת
המזמין .פעולה כזאת ללא קבלת אישור מהמזמין תגרום להפסקת עבודת הקבלן לאלתר וחיובו בכל
ההוצאות שיגרמו עקב כך.
כמו כן מודגש בזאת לידיעת הקבלן כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהגות ובניגוד למקובל
במקצוע ,תשמ"ט  1988-על הקבלנים להעסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלנים כחוק ,בענף
ובסיווג המתאימים לבצוע העבודה

00.04.5

כוח אדם לעבודות תחזוקה מונעת ומענה לקריאות
בהתאם לדרישת המזמין ותוכנית עבודה יעמיד הקבלן צוות לביצוע עבודות אחזקה מונעת ומענה לקריאות
מוקד ( להלן ניידת תיקונים).

00.04.6

צוות לעבודה בשעת חירום
הוכרז על אירוע "מצב חירום" ,רשאי מנכ"ל המועצה ו/או מהנדס המועצה ו/או נציג מורשה מטעמם,
להכריז בצו שהוראות פרק זה יחולו בשטח שעליו חלה ההכרזה .

00.04.3

במקרה כזה ,יסייע הקבלן למועצה בחלוקת מים ותיקונים ככל שיידרש ובהתאם להוראות החוק "חוק
שירות עבודה בשעת-חרום ,התשכ"ז ."1967
על הקבלן מוטלת האחריות לפעול במיידית ולטפל במקרה בדחיפות האפשרית .
בנוסף ,הקבלן מתחייב לדאוג שכל הציוד הרלוונטי לטיפול במקרה החריג יהיה זמין במיידית לשירות
מועצה מקומית באר-יעקב" .
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על הקבלן להקצות לטובת המועצה צוות חירום אשר ירותק משקית למועצה .הצוות יכלול:
  3עובדים מנהל עבודה מפעיל מחפרון משאית " רם סע" עם נהג.בנוסף לציוד המפורט בסעיף  00.03יחזיק הקבלן ציוד וכלים  ,צמ"ה עם כל הציוד הנלווה ,תקין וכשיר
לעבודה:
 טנדר עם ארגז פתוח שגילו לא יעלה על שנתיים לניוד צוות החירום טרקטור שופל  2נגררים עם ציוד קבלן (ציוד הרמה ,כלי עבודה ייעודיים כגון ( קונגו ,גנרטור להפעלת כלי עבודהחשמליים ,אתי חפירה ,מקושים ,פטישים וכו')
 מחפרון  1עגלת תאורה לעבודת לילה הכולל  3בלוני תאורה ,פרוז'קטורים ג'מבו ,גנרטור נייד מושתק. רשת גידור פלדה מגולוון ( דוגמת רשתות יהודה) כולל לוגו ושילוט .רוחב  1.8מ' גובה  1.3מ'  150 ,יח'לגידור אזורי חפירה .
 מחסומים מפלסטיק קשיח כולל לוגו ושילוט להנחיית הולכי רגל  ,דרכים זמניות וכו' עגלת חץ להסדרת תנועה גנרטור רתכת נגרר. 00.05התאמה בין התקנים ,מפרט ,כתב כמויות ותכניות
לקבלן יסופקו מעת לעת תוכניות לביצוע עבודות שונות בהתאם להחלטת ושיקול דעת המועצה.
המפרט מהווה השלמה לתכניות ואין הכרח כי כל העבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות תמצא
את ביטויה הנוסף במפרט .במקרה של סתירה בין התקן הישראלי לבין המפרט ,יקבע המפרט .התגלתה
סתירה בתאורי עבודה כלשהי בין המפרט לבין כתב הכמויות ו/או התכניות ,התגלו טעויות ו/או השמטות
כלשהן במסמכים הנ"ל ,חייב הקבלן להביא את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח לא יאוחר משבוע ימים
לפני התחלת הביצוע של אותו חלק מהמבנה שלגביו התגלו הטעויות כאמור לעיל ,והמפקח יקבע איך תבוצע
העבודה .לא הביא הקבלן את דבר הטעויות לתשומת לב המפקח כאמור לעיל ,תחולנה על הקבלן כל
ההוצאות בחומר ו/או בעבודה ,ו/או הנזקים שיגרמו עקב כך.
בכל מקרה של סתירה ,אי התאמה ,דו משמעות ,אפשרות לפרוש שונה בין מסמכי ונספחי המכרז
השונים יהיה סדר העדיפויות בין המסמכים כדלקמן:
לביצוע העבודות :מפרט טכני מיוחד ,אופני מדידה מיוחדים ,כתב כמויות ,חוזה.
לצרכי תשלום :כתב כמויות ,מפרט טכני מיוחד ,חוזה ,אופני מדידה מיוחדים.
 00.06הכנות לביצוע עבודה
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 00.06.1הזמנת עבודה
הקבלן יבצע עבודה בכפוף לקבלת הזמנת עבודה שתומצא לו ע"י המועצה ,ככל שתומצא  ,בהתאם לאמור
בהסכם על כל נספחיו.
 00.06.2לוחות זמנים לביצוע העבודה
לוז לביצוע עבודות יזומות
במסירת עבודה יזומה ,יקבע לוח זמנים מוסכם מראש ומחייב למשך ביצוע העבודה.
הזמן הקצוב לביצוע כל עבודה (שאינה קריאה דחופה) במסגרת הסכם זה ,יוגדר בכתב לכל מטלה שיוציא
המזמין לקבלן.
לעבודות פיתוח ,הקבלן יכין ויגיש לאישור מהנדס המועצה ו/או למפקח מטעמו לוח זמנים המבוסס על
המטלה .לוח הזמנים המוצע צריך להיות מסודר בצורת דיאגרמת גאנט ,ילווה בהסברים הנחוצים
ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה הכוללת מיקום מבני הקבלן ,רשימות כליו וציודו המכני ,מספר
הפועלים ,בעלי המקצוע ,עובדי הניהול והפיקוח ,קבלני משנה (מאושרים מראש ע"י מהנדס המועצה ו/או
המפקח) וציודם ,שיועסק בעבודות הכלולות במכרז זה.
מהנדס המועצה ו/או מטעמו יבדוק את לוח הזמנים ותכנית הארגון המוצעים ,ויחזירם לקבלן תוך  7ימי
עבודה מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים (אם יידרשו) .הקבלן יכניס את כל התיקונים והשינויים
הנדרשים לא יאוחר מ  – 5ימי עבודה מיום קבלת ההערות .ההצעה המתוקנת תיבדק ותאושר ע"י מהנדס
המועצה ו/או מי מטעמו ותשמש בסיס לביצוע העבודות.
במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן ,אם ידרוש זאת מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו ,להקדים
ביצועם של קטעי עבודה ,כגון אלה החוצים כבישים ,או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה מקומות.
הקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור מהנדס המועצה ו/או מי מטעמו לתכנית וללוח הזמנים.
לו"ז לביצוע תיקוני שבר
לקריאות ועבודות דחופות על הקבלן להגיע לאתר ולהתחיל בביצוע העבודה בתוך שעה ממועד הקריאה.
 00.06.3רישיונות
אין להתחיל בביצוע עבודה ללא אישור משטרתי ,רישיון לבצוע העבודה המונפק ע"י הרשות המקומית,
היתרי חפירה ועבודה כנדרש בחוק.
על הקבלן לדאוג לקבלת רישיון שנתי לביצוע עבודות דחופות מהמשטרה והמועצה.
00.06.4קבלת שטח העבודה ע"י הקבלן
הקבלן יסייר בשטח ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים לביצוע עבודתו ברורים לו  .חתימת
החוזה ע"י הקבלן מהווה אישור שתנאים אלו ברורים לו .
 00.06.5התארגנות ותחום עבודה
הקבלן לא יחרוג מתחום העבודה שגבולותיו מסומנים בתכניות ,או כפי שיוגדר בשטח ע"י המפקח.
הקבלן יבחר לעצמו שטח התארגנות אחד או יותר ,יחד עם זאת מובהר בזאת לקבלן כי מיקום שטחי
ההתארגנות יובא תחילה לאישור המפקח וכי אין המפקח מתחייב לאשר לקבלן את שטחי ההתארגנות
שהוצעו על ידו או את ממדיהם.
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אם במהלך התקדמות העבודה ייאלץ הקבלן להעתיק את שטח ההתארגנות ,ייעשה הדבר על חשבונו
של הקבלן .כל האילוצים ( הובלות ,נסיעות וכו') כתוצאה משטח התארגנות ומיקומו יחולו על הקבלן.
במקרה של פרויקטים אשר משך ביצועם צפוי לעלות על  3שבועות קלנדרים רשאית המועצה לדרוש
להציב משרד לשימוש המפקח .עלות המשרד תחול על הקבלן ולא תינתן בגינה תוספת.
00.06.6מדידה וסימון
בעבודות אחזקת שוטפת ואחזקת שבר לא נדרשות עבודות מדידה ,יחד עם זאת ,ככל שידרשו
עבודות מדידה ,האמור להלן יחייב את הקבלן.
כל עבודות המדידה והסימון ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו ,ולא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר
עבורן.
המדידות יעשו בהתאם למפרט  827.1ומפרט  GISשל המועצה.
א .טרם תחילת העבודה ,על הקבלן לבקר באמצעות מודד מוסמך ,את המדידות של הרחובות
בהם יבוצעו קווי המים והביוב ולעדכן את תוכניות המדידה שיימסרו לו ע"י המזמין .הקבלן
יוודא את מיקום השוחות הקיימות ,ימדוד את  T.Lו I.L-השוחות ויעביר את הנתונים
למתכנן.
ב .לאחר קבלת אישור המפקח לסימון בשטח ,הקבלן יאבטח את הסימון ויאזן את הנקודות
שסומנו .הקבלן יעביר למתכנן באמצעות המודד המוסמך את מפת הסימון שהוכנה חתומה
על ידו ועל ידי המודד .המפה כאמור ,תאושר בכתב ע"י המתכנן ותהווה את המסמך המחייב
לבצוע רשת התשתיות.
ז .תאום התחברות צנרת מוצעת לצנרת/שוחות קיימות וקביעת מיקום החיבור המדויק יעשה
עם הרשות המקומית  /נציג המועצה.
ח .טרם תחילת העבודה יסמן הקבלן על גבי התכניות את כל סוגי המכשולים השונים אותם עליו
לחצות עם הצנרת ,כגון :ריצופים משתלבים ,גרנוליט ,משטחי בטון ,משטחי חצץ ,דשא,
אספלט וכיו"ב .ועל כך לא ישולם בנפרד.
ט .יש להודיע למהנדס המועצה במקרה של אי התאמה בין המדידה לתכניות ,בטרם ביצוע
העבודות .כמו כן יש להודיע למהנדס על כל מכשול נוסף ,אשר לא סומן בתכניות.
י .אם כתוצאה משגיאה ,סטייה או אי התאמה כנ"ל תבוצענה עבודות שלא לפי התכנית  -יתקן
אותן הקבלן לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ,וכל עבודת התיקון תהיה על חשבון הקבלן.
יא .לא ימסרו לקבלן תכניות חתומות לביצוע עד לקבלת נתוני השטח ותכניות חיבורי מגרש
ועדכון התכנון בהתאם.
 00.06.7תאום העבודה עם הרשות המקומית וגורמים חיצוניים נוספים
על הקבלן לתאם את העבודות עם הרשויות השונות (משטרה ,מע"צ ,בזק ,חברת החשמל ,כבלים ,הרשות
המקומית ,חברת מקורות וכד') ,כמפורט להלן :
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כללי  :תשומת לב הקבלן מופנית לכך כי באחריותו לתאם עם הרשויות השונות את ביצוע העבודה .כל עיכוב אשר
ייגרם עקב אי תיאום מראש עם רשות כלשהי ,עוד בטרם החל הקבלן את עבודתו ,יהיה באחריות הקבלן והוא
יישא בכל נזק שייגרם עקב כך.
על הקבלן מוטלת החובה לקבל את כל המידע הדרוש מהרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר לפני התחלת העבודה,
לגבי מיקום דרכים ,מעבירי מים ,מבנים ,עצמים שונים ,גדרות ,קירות ,מתקנים וצנרת עיליים ותת-קרקעיים
(קווי מים ,עמודי חשמל וטלפון ,קווי ביוב ,תיעול וכו').
על הקבלן לדאוג לקבלת אישור שנתי לביצוע עבודות דחופות מהרשויות המוסמכות הנוגעות לדבר.
להלן הרשויות העיקריות שעל הקבלן לתאם עמן את עבודתו .יודגש כי הרשויות המפורטות להלן ,הן הרשויות
העיקריות הידועות ,ואין בכך כדי לפטור את הקבלן מהצורך בתיאום עם כל גורם נוסף שיידרש .
א .מועצה מקומית באר-יעקב :הקבלן יתאם עם נציגי הרשות לקבלת אישור ביצוע העבודה.
כמו כן ,הקבלן יבצע את כל הדרוש לשם קבלת האישורים הנדרשים לחיבור העבודות לתשתית (חשמל ,מים
וכיו"ב) הן באופן זמני (טופס  )2והן באופן קבוע (טופס .)4
ב .משטרת ישראל :ידאג הקבלן לקבלת אישורי חציית  /סגירת הכבישים בהתאם לצורך .במסגרת תיאום חציית /
סגירת הכבישים יתאם הקבלן את ביצוע העבודה גם עם משטרת ישראל.
ג .מע"צ /נתיבי ישראל :ידאג הקבלן לקבלת אישורי חציית כבישים בהתאם לצורך
ד .רכבת ישראל :ידאג הקבלן לקבלת אישורי חציית כבישים בהתאם לצורך
ה .חברת החשמל :הקבלן יתאם ויזמין פיקוח לפחות שלושה ימים לפני העבודה ליד עמודי החשמל וקווי חשמל תת-
קרקעיים .העבודה באזור עמודי החשמל וקווי החשמל תבוצע רק בנוכחות מפקח של חברת החשמל .לקבלן לא
יהיו כל תביעות עקב כניסת חברת החשמל לעבוד באתר .הקבלן מתחייב לתת לחברת החשמל את כל הסיוע
האפשרי .כמו כן לא תהיה לו כל תביעה אם ויתבקש להפסיק את עבודתו באזור עמודי החשמל על מנת לאפשר
את עבודת חברת החשמל.
ו .חברת בזק :הקבלן יזמין פיקוח בתיאום עם מהנדס הרשת .העבודה באזור עמודי הטלפון ,שוחות טלפון וקווי
טלפון תיעשה רק בנוכחות מפקח של חברת "בזק".
ז.

חברת מקורות :הקבלן יזמין פיקוח של חברת מקורות בעת עבודה בקרבת מתקנים של החברה .חציית קווי
צינורות של חברת מקורות תתבצע עפ"י הנחיות החברה ובנוכחות פקח מטעמה.

ח .חברת הכבלים ( :)HOTהקבלן יתאם ויזמין פיקוח של מתאם החברה בעת עבודה בקרבת תשתיות הטל"כ.
ט .פרטנר ,סלקום :הקבלן יתאם ויזמין פיקוח של מתאם החברה בעת עבודה בקרבת תשתיות תקשורת
י .רשות העתיקות :הקבלן יתאם ויזמין פיקוח במידה ונידרש
יא .תאום עם קבלנים אחרים
יתכן ובמקביל לביצוע עבודה זו ,תבוצענה עבודות אחרות ע"י קבלנים אחרים באותו אתר עבודה ,עבודה אשר
מוזמנת ע"י המזמין ו/או גורמים אחרים .
לשם תאום ביצוע העבודה עם עבודות אלו ,יהיה המפקח מטעם המזמין רשאי לשנות את סדר הבצוע של עבודות
הקבלן ,ושנוי זה לא יהווה עילה להארכת לו הזמנים כמצוין בחוזה ,ולא יהווה עילה לתביעות כלשהן מצד
הקבלן.
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00.06.8שילוט
הקבלן יתקין בהתאם להנחיות המפקח לתקופת הבצוע שלט זמני במידות  .2.0X3.0השלט יותקן על מעמד פלדה
מבוטן כ 1.0 -מ' מעל פני הקרקע.
השלט יישא את :שם הפרויקט  ,תאריך תחילה וסיום משוער של הפרויקט
ואת השם והכתובת של :המזמין ,המתכנן ,המפקח והקבלן.
כמו כן יקבע הקבלן עד  3שלטי הכוונה אל האתר ,כל אחד בגודל  60X80ס"מ .מקום השלט ,צורתו ותוכנו
ייקבעו ע"י המפקח  -כל ההוצאות עבור הספקת והתקנת השלטים יכללו במחירי היחידות  -ולא ישולם עבורם
בנפרד.
00.06.9תיעוד
טרם תחילת העבודה ובסיומה יתעד הקבלן את אזור העבודה בצילומי וידאו וסטילס לרבות גדרות ,שבילים
וכיו"ב וכל אלמנט של הבתים באזור החיבורים ,ויגישם למפקח למשמרת .עבור הצילומים לא ישולם בנפרד
ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
00.06.10

הסדרי תנועה

תכניות להסדרי תנועה ככל שידרשו ,יתוכננו ע"י מתכנן תנועה מטעם הקבלן ועל חשבונו ויאושרו אצל מהנדס
המועצה ולאחר אישורם יוגשו לאישור במשטרת ישראל לצורך קבלת אישור עבודה .ביצוע הסדרי תנועה זמניים
יהיה על חשבון הקבלן ויכלול את כל הציוד הנדרש :תמרור זמני ,שלטי אזהרה ,שלטי כיוון ,נצנצים ,פנסים,
קונוסים ,מעקות תאורה זמנית וציוד עזר נוסף ,כולל עגלת חץ אחת .עבור שימוש בעגלת חץ שניה ומעלה ישולם
בנפרד בהתאם לכתב הכמויות.
התקנת כל הנ"ל בהתאם לתוכניות המאושרות ו/או לפי הוראת המפקח ו/או רשות מוסמכת.
על הקבלן לדאוג לתפעולם ושלמותם של כל רכיבי הציוד הנ"ל במשך כל זמן עבודתו בפרויקט ולהסירם מיד
לאחר תום תוקפם במקום .לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור הכנת תוכנית הסדרי תנועה וטיפול בקבלת
האישורים הנדרשים.
התשלום בעד העסקת שוטרים בשכר ו/או כל פיקוח של גורם רשותי אחר (בזק ,רשט"ג ,מקורות ,רשות
העתיקות ,הגנת הסביבה וכדומה) יעשה על ידי המזמין .במידה ולהחלטת המזמין ,שילם הקבלן בעד פיקוח
כמפורט לעיל לצורך קידום העבודה ,יפצה המזמין את הקבלן ע"פ העלות האמיתית ,כנגד קבלות וחשבוניות
ללא תוספת רווח קבלני ,תקורות או עלויות.
החליט מהנדס המועצה יחד עם הגורמים המוסמכים ,כי תכנית הסדרי התנועה מורכבת ויש להכינה בנפרד –
יודיע על כך לקבלן ויפתור את הקבלן מחובת הכנת הסדרי תנועה ,תיאומים ואישורם.
מהלך העבודה
00.07.01

אספקה ואחסון חומרים
הקבלן מתחייב לספק ,להוביל ולאחסן חומרים הדרושים לביצוע עבודה בשלמותה .
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החומרים יהיו חדשים שלמים ,תקינים ובעלי תו תקן ישראלי (במידה וקיים למוצר זה תו תקן) .
אחריות על תקינות החומרים מוטלת על הקבלן במשך  12חודשים מיום קבלת העבודה .ההוצאות
בהחלפת חומר לא תקין (עלות החומר ועבודה הכרוכה בכך) על חשבון הקבלן .
הקבלן מתחייב לספק את כל החומרים בהתאם להתקדמות העבודה ו/או בהתאם להוראות של מהנדס
או בא כוחו .
מזמין העבודה שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן להעביר על חשבונו כל מוצר שיסופק ,לבדיקת
מכון התקנים ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה.
00.07.02

סגירה זמנית של תעלות
אין להשאיר תעלות פתוחות בכביש/מדרכות .במידה ואין אפשרות לשיקום מלא של תעלות כבישים או
מדרכות מאספלט ,יש למלא את התעלה עם מצע ולהוסיף  5ס"מ אספלט קר ,עד לבצוע השיקום .סידור
זמני זה ייבדק יום יום ע"י הקבלן כדי להבטיח נסיעה/הליכה בטוחה.
במדרכות מרוצפות בלבד ,יש למלא את התעלה ,זמנית ,עד מפלס הריצוף במצע מהודק וזאת עד לבצוע
שיקום כנדרש.
אם עקב אילוצים טכנולוגיים אין אפשרות לסתום את התעלה גם זמנית ,חובת הקבלן לגדר את התעלה,
להציב פנסים ושלטי אזהרה.
כל הנאמר בסעיף זה לא ישולם בנפרד ויהיה כלול במחירי היחידה האחרים.

00.07.03

עבודה בשלבים
על הקבלן להביא בחשבון במחירי היחידה שהעבודה תתבצע בשלבים ,ולא ישולם בנפרד בעבור העבודות
הנוספות הכרוכות בכך ,כגון :התאמת רומי מכסים לפני דרך סופיים ,הובלות ,סגירה והסטת הסדרי
תנועה ,העברת חומרים וכד'

00.07.04

מניעת הפרעות
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים והעבודה האחרים ,ויבטיח תנועה
חופשית ורצופה בכל הדרכים באזור וגישה חופשית לכל הכבישים ,השבילים ,השטחים והמבנים
שלאורך תוואי העבודה ,במשך כל זמן בצוע העבודה ותוך נקיטת האמצעים הנדרשים למניעת תקלות
והפרעות מכל סוג שהוא.
כמו כן ,מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה
כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא ,לחסום דרכים או לפגוע במתקנים קיימים,
לשפוך עפר על פני השטח וכד'.

00.07.05

דרכי גישה לתחום העבודה
תחום העבודה בכל קטע יוגדר ע"י המפקח  -והוא יחייב את הקבלן.
לא תאושר תנועה של כלים מחוץ לתחום שמורת העבודה.
הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי גישה לשטח ,שטח לריכוז וטיפול בכלים ודרכים
עוקפות בעת בצוע חציות הכבישים בתחום המועצה .הקבלן יישא בכל האחריות ,הוצאות נזיקין וקנסות
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במקרה של גרימת נזק לרכוש .הכנת דרכי הגישה והדרכים העוקפות תבוצע על חשבון הקבלן
ובאחריותו
00.07.06

תנועה על פני דרכים וכבישים קיימים
כל תנועה ,הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת ,תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב
מצוידים בגלגלים פניאומטיים .יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב אינו
מתפזר בזמן הנסיעה.
על הקבלן לשמור על ניקיון הדרכים עליהן הוא נע אל אתר העבודה וממנו ולסלק מיד כל לכלוך ,בוץ,
פסולת וכו' שיהיו על הדרכים והכבישים ,הכל בהתאם להוראות המפקח.
הקבלן יאפשר תנועה חופשית על דרכים אלו לכל אחד ויתקן אותן בהתאם למצבן לפני תחילת העבודה.
כל המפורט בסעיף זה לא יימדד ולא ישולם בנפרד .הקבלן יכין בתאום מראש ובאישור המפקח דרכי
גישה לשטח ,שטח לריכוז ולטיפול בכלים ,ודרכים עוקפות בעת ביצוע חציית כבישים ודרכים.
הקבלן יכין בתאום מראש ובאשור המפקח דרכי גישה לשטח ,שטח לריכוז וטיפול בכלים ,ודרכים
עוקפות בעת בצוע חציות הכבישים/דרכים.
הקבלן יישא בכל האחריות והוצאות לנזיקין וקנסות ,במקרה של גרימת נזק לרכוש.

00.07.07

פיקוח על העבודה
בהשלמה ,ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה ,יחול על הקבלן הנאמר להלן:
למפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות ,כולל בדיקות טיב החומרים ולקיחת
דגימות בכל שלב משלבי העבודות.
כל זמן שהעבודות נמשכות ,על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.
המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפירוש התכניות ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו .אך כל הוראה,
או פעולה ,או הימנעות מפעולה ,אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו על פי חוזה
זה.

00.07.08

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע המפקח,
והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות ולמפרט ,וכי
האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח .עבודות תיקונים (האמורים לעיל לא
יהיו עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.
יומן עבודה
הקבלן ינהל יומן עבודה וירשום בו ,מדי יום ביומו פרטים המתארים את המצב העובדתי במהלך ביצוע
העבודה.
היומן ייחתם מדי שבוע ע"י המפקח והקבלן .והיה והסתייג הקבלן מפרט כל שהוא מהפרטים שנרשמו
ע"י המפקח ביומן ,ירשום ביומן את דבר הסתייגותו .לא חתם הקבלן על היומן תוך שלושה ימים לאחר
שנדרש לכך ע"י המפקח יחשב הדבר כהסכמת הקבלן וכי אין לו הסתייגות כל שהיא לפרטים הרשומים
ביומן.

00.07.09

עבודה ליד מכשולים ,חציית מתקנים והחזרת השטח למצבו הקודם
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טרם תחילת העבודה יתעד הקבלן את אזור העבודה בצילומי וידאו וסטילס לרבות גדרות ,שבילים
וכיו"ב וכל אלמנט של הבתים באזור החיבורים ,ויגישם למפקח למשמרת .עבור הצילומים לא ישולם
בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
על הקבלן מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק ולוודא את מיקומם של כל המבנים והקווים העיליים
והתת -קרקעיים ,בין שהם מסומנים בתכניות ובין שאינם מסומנים ,לשמור על שלמותם ולהימנע מכל
פגיעה בהם וכן מכל הפרעה למהלך התקין של החיים היום-יומיים במקום.
לפני תחילת העבודה הקבלן יבצע חפירות גישוש ויגלה ויסמן את כל המערכות הקיימות .חפירות
הגישוש יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו בתאום ובפיקוח של כל הרשויות הנוגעות בדבר ,כגון :בזק ,חב'
חשמל ,טל"כ ,חב' צינור הנפט ,חב' מקורות ,הרשות המקומית וכיו"ב.
החפירות והגישושים לגילוי הצינורות והכבלים התת-קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך
גילויים יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו ,לרבות עבודת ידיים במקרי הצורך .בכל מקרה הקבלן אחראי
לשלמות התשתיות והמתקנים הנ"ל ולמניעה של נזקים שעלולים להיגרם להם תוך כדי עבודתו
ובעקבותיה .אם תוך כדי העבודה יפגעו שירותים כלשהם ,כל נזק שייגרם יתוקן על חשבון הקבלן.
במקרה של עבודה ליד מתקן ,מבנה ,ו/או מערכות צנרת תת-קרקעיים או הצטלבויות ,יבצע הקבלן
חפירת גישוש בידיים לגילויים ,ידפן את החפירה בדיפון מיוחד ,יתמוך אותם וידאג לשלמותם ולהמשך
פעולתם התקינה בהתאם להוראות המפקח באתר ,והמפקח מטעם הרשות הנוגעת בדבר.
עבודות ליד מתקנים ו/או מערכות צנרת תעשה כמפורט במפרט הכללי" .על הקבלן להחזיר על חשבונו
את כל השטח שבו עבד למצב שבו היה לפני תחילת העבודה ,עליו להקים ,לבנות ולתקן :גדרות וקירות
מכל סוג שהוא ,קירות מבנים ,טרסות ,מדרגות ,מדרכות ,אבני שפה ,כבישים ,דרכים ,מעבירי מים ,וכו'
שהרס או גרם נזק בגלל תנאי העבודה ולהרחיק כל פסולת.
עבור כל האמור לעיל לא ישולם בנפרד.
מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי ,על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל נזק שיגרם למבנים ומתקנים
קיימים.
00.07.10

אמצעי זהירות
הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת תאונות
עבודה ,לרבות :תאונות הקשורות בעבודות חפירה ,הנחה ,הובלת חומרים וכו'.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע העבודה,
ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה בעניינים אלו.
הקבלן יתקין מעקות ,גדרות זמניות ,אורות ושלטי אזהרה כנדרש ,כדי להזהיר את הצבור מתאונות
העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות ,ערמות עפר או חומרים ומכשולים אחרים באתר.
מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות ,לישר את
הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מבצוע העבודה .הקבלן יהיה האחראי
היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי-נקיטת אמצעי זהירות כנדרש ,והמזמין לא
יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו ,לעומת זאת שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום
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אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן .את הסכומים הנ"ל ישחרר
המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר
בר-סמכא .כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד של הקבלן ,או לאדם אחר ,או תביעת פיצויים
לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה ,תכוסה ע"י הקבלן באמצעות פוליסת בטוח מתאימה והמזמין
לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה.
במקרה של עבודה ,תיקון ,ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימות ,על הקבלן לבדוק תחילה
את הביבים ,או השוחות להמצאות גזים רעילים ,ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין
היתר את נהלים אלו:
א.

לפני שנכנסים לשוחת בקרה ,יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ,ושיש בה כמות חמצן מספקת .אם יתגלו
גזים מזיקים או חוסר חמצן ,אין להיכנס לתא אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים
מכניים .רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת אספקת חמצן בכמות מספקת ,תותר הכניסה לתא
הבקרה אבל רק לנושאי מסכות גז.

ב.

מכסי שוחות הבקרה יוסרו ,לשם אוורור הקו ,לתקופה של  24שעות לפחות ,לפי הכללים הבאים:
)1
)2

לעבודה בתא בקרה קיים  -מכסה השוחה שבו עומדים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים
 סה"כ  3מכסים.לחיבור אל ביב קיים  -המכסים משני נקודת החבור.

ג.

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

ד.

הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סוליות בלתי מחליקות והוא גם יחגור
חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש אשר מחוץ לשוחה.

ה.

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

ו.

בשוחות בקרה שעומקן עולה על  5.0מ' ,יופעלו מאווררים מכניים לפני כניסת אדם ובמשך כל זמן
העבודה בשוחה.
עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה ,יודרכו בנושא אמצעי הבטיחות הנדרשים
ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.

00.07.11

מים ,חשמל ודרכי גישה
המים והחשמל לביצוע העבודה ,ולכל עבודות העזר יסופקו ע"י הקבלן ועל חשבונו.
תחום העבודה בכל קטע עבודה יוגדר על ידי המפקח והוא יחייב את הקבלן ,לא תאושר תנועה של כלים
מחוץ לשמורת העבודה.

00.07.12

עודפי חומרים ופסולת
לא תורשה שפיכת חומר בצידי אתר העבודה ,ויסולקו חומרים עודפים ,כולל עודפי חפירה וחומר
חצוב ,מכל מקום שהוא ע"י הקבלן ,לפי הוראות המפקח לכל מרחק שהוא ממקום העבודה.
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אתר שפיכת הפסולת יהיה מאושר ע"י הרשות המקומית והמשרד להגנת הסביבה.
הקבלן יסלק מאתר העבודה את כל עודפי החומרים והפסולת הכרוכים בעבודתו .לצורך סעיף זה,
יוגדרו כפסולת:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

עודפי חפירה/חציבה ,ועודפי חומרים של הקבלן.
כל חומר חפור שאינו מיועד לשימוש חוזר כמילוי ,לפי החלטת המפקח.
פסולת ,לכלוך ,צמחיה וחומר זר הנוצר בשטח עקב עבודת הקבלן והתארגנותו בשטח.
כל עפר ו/או חומר שהובא לאתר ,ונפסל ע"י המפקח.
כל חומר זר או פסולת אחרת שהמפקח יורה לסלקו אל מחוץ לאתר.

הקבלן יפנה את עודפי האדמה והפסולת ממקום העבודה בכלים ובתדירות באופן שעודפי האדמה
והפסולת לא יהיו מכשול והפרעה לתנועה ולעבודה במקום  .במקרים מסוימים יש לבצע פינוי מיידי
ז"א העמסת עודפי החפירה ישר למשאית שתוזמן מראש  .יורשה שימוש במכולות בהסכמת
הפיקוח בלבד .
פינוי מיידי צריך להיות מותנה בתיאור העבודה .
פינוי דחוף עודפי אדמה – יבוצע באותו יום עבודה של החפירה בהתאם להוראת המפקח .
באחריות הקבלן להעביר את עודפי האדמה לאתרים המיועדים לכך .
הפינוי יעשה למקום מאושר ע"י הרשויות בהתאם לבחירת הקבלן  ,הדרכים המובילות למקום זה,
הרשות להשתמש במקום ובדרכים הנ"ל  -כל אלה יתואמו ע"י הקבלן על אחריותו ועל חשבונו עם
הגורמים הנוגעים בדבר ,על הקבלן לקבל את כל הרישיונות המתאימים ואישור מהמפקח ומבעל השטח.
לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקבלן ,אלא אם יכתוב המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה
(או כולה) יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ו/או בקרבתו.
עבור פינוי פסולת כאמור לעיל לא תשולם כל תוספת .אם זאת ,עבור פינוי פסולת של אחרים ובמקרים
מיוחדים באישור המפקח ישולם עבור פינוי לפי מ"ק בהתאם לסעיף כתב הכמויות.
מסירת עבודה
00.08.01

קבלת העבודה עם השלמתה
אישור המזמין על השלמת עבודות תיקוני שבר /אחזקה מונעת
בעת ביצוע תיקון שבר על הקבלן למלא ביומן העבודה תאור של העבודה שבוצע .חתימת המפקח
ביומן העבודה תהווה אסמכתא על ביצוע והשלמת העבודה.
קבלת עבודת יזומות ( פרויקטים קטנים עד  100מ')
העבודה תימסר למפקח ולמזמין בשלמות.
המפקח יבדוק את העבודה ואם מצא אותה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעת רצון יוצא תעודת סיום.
מסירת העבודה תבוצע בשלבים:
 -סיור טרום מסירה
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 סיור מסירה ראשון -סיור מסירה סופי

 לאחר תיקו הערות שעלו טרום המסירה יתואם סיור מסירה ראשון עםהמפקח ומזמין .כשבוע לפני סיור המסירה הראשון יעביר הקבלן
למפקח  3עותקים קשיחים של תוכניות עדות.
 לאחר תיקון כל ההערות שעלו בסיור המסירה הראשון יתבצע סיורמסירה סופי.

לאחר ביצוע מושלם של העבודה על כל שלביה ,לרבות תיקונים והשלמות במידה וידרשו.
יגיש הקבלן למפקח תיק מסירה אשר יכלול:
 יומני עבודה חשבון סופי חתום אישור חיטוי צנרת אישור ותוצאות בדיקות לחץ אישור מכון התקנים לציפות מ.צ.ע אישור מכון התקנים לצנרת ואביזרים דוחות צילום ומעבדה לצנרת תעודת הטמנת פסולת באתר מורשה תוכנית הסדרי תנועה אישור תעודת גמר +טופס טיולים תוכנית עדות מאושרת ( 5עותקים) אישור מתכנן לאחר מסירה דיסק ואישור GIS תעודת גמר עבודהאישור המזמין והמפקח על מסירת העבודה יהווה אסמכתא לגמר בצוע העבודה ע"י הקבלן.
תקופת בדק

00.08.02

הקבלן הזוכה מחויב בשנת בדק עבור כל עבודות התיקון למיניהן כולל כל עבודות פיתוח חדשות
תכניות לאחר בצוע ()AS MADE

00.08.03

תוכניות לאחר ביצוע יבוצעו על פי דרישת המזמין .במקומות בהם הקבלן יידרש להכין תוכניות לאחר
ביצוע ,התוכניות יוכנו בכפוף לאמור להלן:
תכניות העדות יוכנו בהתאם למפרט ה GIS -של המועצה ובתאום מלא מול הגורם המקצועי במועצה.
מפרט המועצה יימסר לקבלן עם תחילת העבודה .ידוע לקבלן שהמפרט יכול להשתנות .
מובאים בזאת המים ,הביוב והניקוז לאחר בצוע ( .)AS MADEיש לציין על גבי התכניות את הנתונים
בהתאם להנחיות כדלקמן:
-

שוחות בקרה ותאים למגופים
* מספור השוחות לפי רציפותן.
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* מידות אופקיות של השוחה (ס"מ).
* מיקום השוחה ביחס לנקודת אחיזה בשטח.
*  - I.Lרום מוחלט כלפי הים בתחתית הצינור.
*  - T.Lרום מוחלט כלפי הים בפני המכסה.
*  - Hעומק השוחה (מ').
קווי מים ,ביוב

-

* קוטר  הצינור (מ"מ) ועובי דופן.
* אורך (מ') בין השוחות ואביזרים לאורך הקו.
* מרחק (מ') בין מרכזי השוחות.
* שיפוע (.)%
* סוג הצינור :פלדה  , PVC ,פוליאתילן ,בטון או אחר.
* קלאס ודרג הצינור.
* מיקום הריתוכים בצנרת.
* מיקום הדרסרים.
* מיקום הקו ביחס לאבן השפה או במקרה ולא קיימת ,ביחס לנקודת אחיזה אחרת בשטח.
חבורים למגרשים או למתקנים

-

* קוטר  צנור (מ"מ) ועובי דופן.
*  - Lאורך (מ"א).
*  - I.Lרום מוחלט בשוחה עירונית בכניסה ובקצה החבור.
* מידות מיקומו של קצה הצינור כלפי גבולות המגרש או נקודות אחרות הקבועות בשטח (מ"א).
* מידות מיקום הסתעפות כלפי גבולות המגרש או נקודות אחרות קבועות בשטח (מ"א).
מפלים

*
*
*
*
-

קוטר ( ס"מ).
 I.Lרום מוחלט כלפי הים  -בצינור תחתון.
 T.Lרום מוחלט כלפי הים  -בצינור עליון.
 Hעומק/גובה המפל (מ').
הידרנטים (ברזי שריפה)

* מיקום ההידרנטים ביחס לנקודות אחיזה קבועות בשטח.
* סוג וקוטר ההידרנט.
* מרחק ברזי השריפה מהצמתים.
ה ע ר ו ת:
 תכנית לאחר בצוע חייבת לכלול "מקרא" ,המתאר את פרטי הבצוע.עמוד  66מתוך 135
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 גיליונות החתכים לאורך יהוו מסמך נלווה בלבד.כל פרטי הבצוע יסומנו על גבי התנוחה ,כולל מידות אופקיות ואנכיות:

.H ,T.L ,I.L

 אם קיימים מספר גיליונות ,יש להבטיח את החפיפה והרציפות בהתאם .וכמו כן יש לצרף תרשים סביבהכולל "מפתח גיליונות".
 לא יתקבלו תכניות לאחר בצוע ( )AS MADEאם לא יופיעו בהם הפרטים כדלקמן:•
•
•
•
•
•
-

ציון כותרת "תכנית לאחר בצוע" או "תכנית ."AS MADE
שם ופרטי המודד.
שמו וחתימתו של המפקח על העבודה מטעם המזמין.
שמו של הקבלן המבצע.
שמו וחתימתו של נציג הרשות המקומית ו/או נציג המועצה.
וכמו כן תאריך הבצוע ,מספר החוזה ,הזמנה או כל הסכם אחר.
בצמוד לתכנית יש להגיש טבלאות ריכוז כמויות בהתאם לדוגמא להלן:
מספר
סדורי

מס' קטע קו
(מהחבור לקו
קיים)

קוטר



הצינור





חיבורי חלקות

שוחות בקרה
קוטר  /ס"מ

מס'
יח'

הערות

סה"כ
מ"א

סה"כ

-

הכנת תכניות לאחר בצוע תיעשה על גבי תכניות תכנון בלבד שלפיהן בוצעה העבודה בפועל.

 את המדידות לאחר בצוע יש לבצע ע"י מודד מוסמך בפקוח מהנדס/מפקח אשר יחתום על התכניות. התוכניות תבוצענה באופן ממוחשב בפורמט אוטוקד  2014לפחות .הקבלן ימסור למתכנן  5סטים שלהעתקים יחד עם דיסק.
 התוכניות לאחר ביצוע לא תוכלנה לשמש כבסיס לכל תביעה כספית של הקבלן על שינויים או תוספותבעבודות אשר לא אושרו ע"י המפקח בעת ביצוע השינויים או התוספות הנ"ל.
לא הגיש הקבלן תוכניות עדות עד  45יום מיום גמר כל העבודות ,רשאי המזמין לבצע מדידות לצורך
מפת העדות ולקזז עלות המדידה בתוספת  25%הוצאות כלליות מחשבונות הקבלן.
לא יתאפשר ולא יותר להגיש חשבון סופי עד לקבלת תוכנית.
חומרים ,מוצרים ובדיקות
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00.08.04

אספקת חומרים ע"י הקבלן
כל החומרים ,אביזרים ,ספחים וכיו"ב יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו.
כל החומרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי .בהעדר תו תקן ישראלי יהיו החומרים בעלי תו תקן
.DIN
הקבלן יהיה חייב בהצעתו להתייחס לסוגי החומרים והיצרנים אותם יפרט במסגרת הצעתו,
ולקבל את אישור המזמין ליצרנים או הספק מהם אמור הקבלן לרכוש את החומרים .המזמין
יהיה רשאי לפסול כל חומר או פריט שהיצרן או הספק שלו ,המייצר או המספק אותו ,אינם
עונים לדרישות האיכות ,יכולת הייצור ועלות שישביעו את רצון המזמין.

00.08.05

טיב החומרים ,בדיקות שדה ומעבדה
טיב החומרים והמוצרים יהיה כמפורט בפרק  - 00מוקדמות ,של ה"-מפרט הכללי" .הקבלן
יבצע נטילת דגימות ,בדיקות שדה ובדיקות מעבדה שיאשרו את התאמת המוצרים והעבודה
שבוצעה למפרטים ולתקנים המחייבים ,בתדירות ובכמות כפי שיידרש ע"י המפקח.
מחירי היחידה של העבודה יכללו בדיקות חוזק ,בדיקות אטימות צנרת ,אטימות שוחות,
רדיוגרפיות של הריתוכים ,רציפות ציפויים ,צילומי צנרת ,בטונים ,צפיפות מילוי ,אספלט,
בדיקות לחץ ,שטיפות קווים  ,הובלת דגימות או כל פעולה אחרת הנדרשת לצורך ביצוע
הבדיקות
כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כולל כל פעולה הדרושה לצורך ביצוע הבדיקה ( שטיפת
קווים ,הובלת דגימות וכו' כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול (המפרט הכללי) תהיינה
ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד .
על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד
השלמתה עקב בדיקות המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.
תביעות לפיצוי כלשהוא ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב האמור לעיל לא תובאנה
בחשבון.
לא יינתן תשלום עבור בדיקות חוזרות מכל סוג שהוא שידרשו כתוצאה מעבודה לקויה
ו/או כתוצאות מבדיקות ראשונות שלא התקבלו.
המזמין שומר לעצמו את הזכות לאשר מראש את המעבדה שתבצע את הבדיקות ולהזמין
את ביצוען מבלי שהשימוש בזכות זו יגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב החומרים
והמלאכה ,כנדרש בסעיפי החוזה.
הקבלן מביע את הסכמתו לכך שהמזמין יהיה רשאי לשלם עבור הבדיקות ולחייב
תמורתם את חשבונו.

בונוסים וקנסות בגין אי קיום הוראות ו/או אי מתן שירות לעמידה בזמנים
00.08.06

בונוסים וקנסות
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מובהר בזאת כי על הקבלן למלא בקפדנות אחר הוראות הפיקוח והוראות המזמין .אי
מילוי הוראות ,שנרשמו ביומן העבודה ו/או במכתב רשום ,בפקס או במייל שנשלח לכתובת
הקבלן ,תהווה עילה להטלת קנס מוסכם וידוע מראש כדלקמן ולא יינתן למשא ומתן:
.1

פיצוי בגין כל איחור של עד שעה בהגעה לאתר לתיקון פיצוץ ו/או נזילה ו/או אי התחלת
תיקון התקלה ברשת הביוב על פי קריאה מראש שתועבר ע"י מוקד המועצה או ע"י
המפקח .₪ 500 :איחור של יותר משעה .₪ 750 :לכל שעת איחור מעבר לשעתיים1,000 :
.₪

.2

פיצוי בגין יום איחור ,בהתחלת ביצוע עבודה שתואמה מראש ו/או פיגור במועד סיום
העבודה על פי לוח זמנים שיקבע –  ₪ 1,500לכל יום איחור/פיגור.

.3

אי ביצוע טיפול או הוראה של המפקח הנוגעת לכל אחת ממטלות הקבלן בעבודות
אחזקת השבר ובפיתוח על פי מכרז זה –  ₪ 1000לכל הפרה או אי ביצוע של הוראה.

.4

פיצוי בגין אי בצוע עבודה ברצף –  ₪ 1,500לכל אירוע

.5

פיצוי בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה בתום כל יום עבודה והשארת לכלוך לאחר
תיקון ו/או עבודה יזומה –  ₪ 2,000למקרה.

.6

פיצוי בגין אי דיווח על הגעה לאתר וסיום תיקון התקלה כולל מילוי פרטי האירוע
במוקד התקלות ובמערכת האחזקה הממוחשבת כולל שליחת תמונות טרם התיקון
ובסיומן ואופן התיקון –  ₪ 500למקרה.

.7

אי מילוי שימוש באמצעי הזהירות לעבודה בדרך לפי חוקי התעבורה ולפי הוראות
המשטרה והמפקח  ₪ 1000 -למקרה.

.8

פיצוי בגין אי לבישת אפודה זוהרת של פועל שטח ו/או מנהל עבודה או מי מטעם הקבלן
בשטח העבודה  ₪ 300 -למקרה.

.9

פיצוי בגין גרימת נזק לרכוש ציבורי ו/או פרטי ואי מילוי הוראות המפקח להשבה
לקדמותו/תיקון הנזק –  ₪ 2,000למקרה .
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פרק  57עבודות מים
עבודות עפר

57.01
כללי

פני הקרקע הטבעיים שישמשו כבסיס לעבודה ולחישובי הכמויות יהיו פני הקרקע כפי שהם מסומנים
בתוכניות המדידה שיסופקו לקבלן על פי בקשתו .רום פני הקרקע בכל נקודה ייקבע בהתאם לגבהים
ו/או לקווי הגובה המסומנים בתוכניות אלו או ע"י אינטרפולציה בין גבהים ו/או קווי גובה הסמוכים
לנקודה.
הרשות בידי הקבלן לבצע מדידה מחודשת של פני הקרקע הטבעית ,ומדידה זו לאחר אישורה ע"י
המפקח תחשב כנכונה ועל פיה יחושבו עבודות העפר.
מדידה זו תעשה על חשבון הקבלן .אם לא דרש הקבלן כאמור ,מדידה מחדש משך שבועיים מיום
קבלת צו התחלת העבודה יהיו פני הקרקע הטבעיים כמסומן בתוכניות המדידה שנמסרו לקבלן.
אין נתונים מפורשים על המצאות או אי המצאות של מי תהום בחפירות הצפויות לצורך בצוע העבודה.
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים ,על חשבונו ,שבכל זמן לא יעמדו או יזרמו מים בתעלות או בחפירות
(מי גשמים ,מי תהום ,נגר עילי וכו').
אם איכות העבודה תפגע בשל היקוות מים ,רשאי המפקח להורות על תיקון העבודה על חשבון הקבלן.
הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה ,לפיכך עליו לוודא שחפירת תעלות ,מחפורות
וכל עבודות החפירה ומלוי תיעשינה באופן בטוח .תעלות בעומק הגדול מ 1.2-מ' ידופנו ,למעט תעלות
החפורות בסלע .בכל מקרה יאשר המפקח את אופן אבטחת דפנות החפירה .הוראות המתכנן או
המפקח אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו.
ייאסר ערום ביניים בקרבת החפירה .כל חומר חפור יורחק מיידית מאתר החפירה .חומר שיאושר
למילוי חוזר יישמר באתר ביניים על חשבון הקבלן .חומר שייפסל למילוי חוזר יורחק ע"י הקבלן על
חשבונו למקום שפך מאושר ע"י הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה באחריות הקבלן.
עבור כל הנאמר בסעיף זה לא ישולם לקבלן כל תשלום והמחיר יהיה כלול בכלל מחירי היחידה
האחרים .עבור דיפון ישולם בהתאם לכתב הכמויות כתלות בסוג הדיפון  .בכל מקרה לא ישולם עבור
כלוב הגנה אלא רק עבור סוגי הדיפון לגביהם מוגדר תשלום בכתב הכמויות.
57.01.01

עבודות חפירה ומלוי בהנחת צנורות
א.
ב.

בניגוד לאמור במפרט הכללי ,הרי שבכל מקום בו מופיעה המילה חפירה היא כוללת גם
חציבה או פיצוצים בסלע מכל סוג שהוא ובקרקע מעורבת בסלע מכל סוג שהוא ,בכלים
מכניים או בידיים.
החפירה/חציבה תעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות .עיצוב
הקרקעית יעשה בדיוק של  2ס"מ ,והדפנות בדיוק של  5ס"מ.
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ג.
ד.

הידוק החפירה בכל מקום בו יש להדק את החפירה או המילוי היטב ,הכוונה היא להידוק
וכבישה בתחום של  2 %מהרטיבות האופטימלית ולהשגת צפיפות העולה על 95%
מהצפיפות המכסימלית כפי שנקבע בניסוי מעבדתי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
כיסוי התעלה  -מילוי התעלות והחפירות

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות ,יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב מהמפקח.
הכסוי החוזר ייעשה כדלקמן:
הערה :בכל מקום בו כתוב חול הכוונה לחול העומד בדרישות לסוג  A-3לפי מיון .AASHTO
 .1לאורך כביש או מדרכה
עטיפת חול בעובי  20ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור ולרוחב התעלה .מילוי חוזר מובחר מקומי או
מובא מבור השאלה.
מילוי חוזר מהודק בשכבות של  20ס"מ כולל הרטבה עד תחתית שכבות המצע המתוכננות בכביש
ובמדרכה.
לאורך הכביש המילוי החוזר יהיה מחומר מובחר מאושר על ידי יועץ הקרקע עד תחתית המבנה.
לאורך המדרכה המילוי החוזר יהיה מסוג  A24או טוב יותר.
המילוי יהודק לצפיפות בהתאם למפרט הכללי לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש כחומר מילוי.
עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים.
 .2שטחים פתוחים ו/או שולי הכביש
עטיפת חול בעובי  20ס"מ מינימום מעל קודקוד הצינור .מילוי חוזר מובחר מהודק בשכבות של  20ס"מ
ועד  100ס"מ מעל קודקוד הצינור לצפיפות של  93%לפי מודיפייד א.ש.ה.ו.
המילוי המוחזר יהיה אדמה נקיה מחומרים אורגניים ופסולת .האדמה לא תכיל רגבים ואבנים בגודל
מעל  5ס"מ.
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לשימוש בחומר המילוי החוזר.
דגימות מהחומר המוחזר יישלחו לבדיקת מעבדה לשם קביעת התאמתו של החומר לשמש כחומר מילוי.
עלות הבדיקה תהיה על חשבון הקבלן ומחירה יהיה כלול במחירי היחידה השונים .יתרת החפירה תמולא
בחומר החפור .המילוי ייעשה בשכבות של  20ס"מ לאחר הידוק תוך הרטבה בשיעור הנדרש ,ההידוק
יבוצע לכל רוחב התעלה.
בשולי הכביש ,השכבה העליונה תכלול מצע סוג א' בעובי של  20ס"מ מהודק לצפיפות התואמת את הגדרת
המילוי.
ה .יש לוודא שלא יגרם נזק לצינורות במהלך שלבי ההידוק.
ו.

מצע לריפוד תחתית התעלה ייעשה בחול נקי או חומר גרנולרי אחר ללא אבנים ורגבים ,שיאושר ע"י המפקח.
הריפוד יהודק היטב וייושר לגבהים הנדרשים כך שיווצר מצע חזק ויציב להנחת הצינורות.
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עובי הריפוד כמצוין בתכניות ,בכתבי הכמויות או לפי הוראות המפקח ,אולם לא פחות מאשר  20ס"מ .הריפוד
יהיה לכל רוחב התעלה ועד מחצית קוטר הצינור.
ז.

עטיפת הצינור בחול תעשה בחומר זהה לנדרש בסעיף ז' לעיל .העטיפה תונח באופן שיווצר מגע לכל היקף ואורך
הצינור ותהודק היטב .עובי העטיפה יהיה כמצוין בתכניות ,בכתב הכמויות ו/או לפי הוראות המפקח ,אולם לא
פחות מאשר  20ס"מ מקודקוד הצינור ולכל רוחב החפירה.

ח .רוחב ועומק חפירה תאורטי לצנרת ותאים
הרוחב התיאורטי של החפירה יהיה כדלהלן:
עבור צינורות בתחום קטרים של " 4עד " 28רוחב תעלה עם דפנות אנכיות תהיה הקוטר הפנימי של
•
הצינורות בתוספת  25ס"מ מכל צד של הצינור.
עבור צינורות בתחום קטרים של " 30עד " 60ועד בכלל רוחב תעלה עם דפנות אנכיות יהיה הקוטר
•
הפנימי של הצינורות בתוספת  35ס"מ מכל צד של הצינור.
עבור מאסף בטון מזוין יצוק במקום רוחב תעלה עם דפנות אנכיות יהיה הרוחב הפנימי של המאסף
•
בתוספת  70ס"מ לכל צד.
לפי הרוחב התיאורטי הזה תחושבנה הכמויות של פירוק ריצופים ,תיקונים והחלפת מילוי.
•
הרחבת החפירה מעבר לרוחב התיאורטי הנ"ל שתעשה על-ידי הקבלן לנוחיות העבודה ,לצרכיי
•
דיפון ,או מכל סיבה שהיא ,תהיה ללא תשולם ,על חשבון ואחריות הקבלן לרבות שיקום השטח
והחזרת מצב לקדמותו.
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל העצים ,הגינון ,המבנים והמתקנים שיימצאו מחוץ לרוחב התיאורטי של
•
החפירה ,ויתקן על חשבונו כל נזק שייגרם להם ,כולל הספקת החומרים.
ט .ציוד ההידוק לכסוי התעלות יהיה:
•

פלטה ויברציונית במשקל  100ק"ג לפחות עם לוח במידות  50/50ס"מ ,ומספר תנודות של לפחות 2000
לדקה.

•

מהדק מסוג צפרדע ,קוברה וכד'.

ציוד ההידוק טעון אישור המפקח בכתב.
י.

עודפי החומר החפור ופסולת :יורחקו מאתר העבודה ויפוזרו באתר שפיכה מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה
וע"י הרשות המקומית ללא תוספת תשלום.

יא .עבודת ידיים :במקומות מוגבלים בהם יהיה מעבר כלי חפירה מכאניים בלתי אפשרי ,או שהשימוש בכלים
מכאניים יהיה בלתי מעשי או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא ,תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים .כל הדרישות
המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה תחולנה גם על חפירת תעלה בעבודת ידיים.
בעבור עבודת ידיים לא ישולם בנפרד.
יב .תעלות לקווי ביוב ,מים וניקוז החל מעומק  1.20מ' תהיינה מדופנות ,בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה – עבודות
בנייה התשמ"ב .1988
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יג .תכנון הדיפון וביצועו יהיו באחריותו המלאה של הקבלן.
תכנית הדיפון תעשה ע"י מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ותוגש למפקח לאישור.
עבור דיפון ישולם בהתאם לכתב הכמויות כתלות בסוג הדיפון  .בכל מקרה לא ישולם עבור כלוב הגנה אלא רק
עבור סוגי הדיפות לגביהם מוגדר תשלום בכתב הכמויות.
הנחת קווים מתחת לכבישים ,מדרכות ודרכי מצע

57.01.02

א .העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה.
ב .באם לפי שיקול דעתו של נציג המזמין יהיה צורך ,יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות רצון המפקח
ו/או יבצע את העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא תחסם התנועה .הכל בתאום עם משטרת
ישראל ובהנחייתה.
ג .הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה כמתואר בסעיף " 57.02עבודות חפירה ומלוי בהנחת
צנורות" לעיל ,עד למפלס תחתית מבנה השכבות .ממפלס זה תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם
הפירוק ועד לרום של  10ס"מ מעל לרום הסופי.
הנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תעשינה ההידוק יהיה  98%לפחות מהצפיפות המקסימלית
בהידוק מעבדתי לפי מודיפייד א.א.ש.ט.ו.)AASHTO( .
עבודות עפר למבנים

57.01.03

(תאים ,שוחות)
א .חפירת  /חציבה לצורך הקמת והנחת מבנים כוללה במחיר היחדה ולא ישולם עבורה בנפרד.
ב .החפירה/חציבה תיעשה בכלים מכאניים ו/או בעבודת ידיים לפי הצורך והנסיבות ,למידות,
מפרטים ולשיפועים הנדרשים כמצוין בתכניות.
ג.

ציוד החפירה בו ישתמש הקבלן יהיה בהתאם לאמור לעיל.

ד.

הציוד להידוק קרקעית החפירה בטרם בצוע המבנה ו/או המילוי החוזר שבסמוך למבנה יהיה
מהדקי יד ,כגון:
.1
.2
.3

פלטה ויברציונית במשקל  100ק"ג לפחות עם לוח מידות .50/50
מהדק מסוג צפרדע ,קוברה וכד'.
מכבש גלילים ידני ,כגון בומאג וכד'.

הכלים טעונים אישור המפקח.
ה .בכל מקום בו יש להדק את קרקעית החפירה או המילוי היטב ,הכוונה להידוק וכבישה בתחום של
 ±2%מהרטיבות האופטימלית להשגת צפיפות הנדרשת לפי סוג השתית.
ו.

אדמת המילוי תהיה מצע סוג א' .בכל מקרה לא יכיל החומר למילוי אבנים ,גושי חומר מגובשים,
פסולת ופסולת אורגנית.
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ז.

עודפי האדמה שנחפרה ו/או פסולת יורחקו מהאתר אל מחוץ לגבולות הרשות המקומית לאתר
מאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה או לפיזור ברחבי הרשות המקומית למקום עליו יורה המפקח.

ח .המילוי החוזר בצידי המבנה יבוצע רק לאחר אישור המפקח וייעשה בשכבות שעוביין לאחר
ההידוק יהיה  20ס"מ.
ט .המצע לתאים יבוצע מחומר מחצבה.
57.02

כבישים ,מדרכות ודרכי מצע

 57.02.1חציית דרך ע"י תעלה לצנרת
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

בכל מקרה שבו יש צורך לחצות כביש ,מדרכה או דרך מצע ,בדרך של חפירת תעלה ,יהיה על הקבלן
להשתמש בציוד מתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי .במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות
האספלט ואילו במדרכות מרוצפות תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.
רוחב התעלה יהיה בהתאם לנדרש ולקוטר הצינור.
העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה .לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד
ואופן הביצוע עם נציג המזמין ועם נציג משטרת ישראל.
אם ,לפי שיקול דעתו של המפקח יהיה צורך ,יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות רצון מהנדס ו/או יבצע את
העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את
העבודה בשעות הלילה .הקבלן יהא זכאי לתשלום תוספת עבור עבודות לילה ,אך לא תשולם תוספת עבור
הכנת דרך מעקף ,לא תשולם תוספת עבור עבודה בשלבים.
הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה עד למפלס תחתית מבנה השכבות (פני השתית) .ממפלס זה
תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם הפרוק עד לרום של  10ס"מ מעל לרום הסופי .הנחת שכבות האספלט ו/או
המרצפות לאחר סיום הידוק שכבות המבנה או לפי הוראות המפקח.
כיסוי התעלה בדרך מצעים ייעשה כנ"ל אולם ללא שיחזור שכבות האספלט (או הריצוף).
בהתאם להוראת המפקח ובכפוף לאישורי ימולו התעלות ב. CLSM

 57.02.2כבישים ומדרכות אספלט /מרוצפים
פתיחה של כבישים ומדרכות לצורך חפירה והנחת קווי מים וביוב ו/או אביזריהם והחזרת המצב
לקדמותו ,תעשה כדלקמן :
א .כבישים ומדרכות אספלט
פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט תתבצע באופן המפורט להלן :
חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י מסור מכני ,קילוף האספלט הקיים ,סלילת מצע סוג א'
מהודק בשתי שכבות של  20ס"מ כ"א זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים ,ואגו"מ סוג א' בעובי 20
ס"מ ,סלילת האספלט בעובי כולל  8ס"מ ( 5ס"מ במדרכות) ומבנה זהה לקיים ,פירוק והתקנה
מחדש של אבני השפה .
תיקון הכביש ייעשה ע"י שכבות ,כדלהלן ( אלה אם התקבלה הנחיה אחרת או התוכניות מגדירות
אחרת :
 .1מצע סוג א' – שכבות מהודקות בעובי  20ס"מ כ"א ,בהתאם למבנה הכביש הקיים ובכל
מקרה  2שכבות לכל הפחות .
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.2
.3
.4
.5

ריסוס באמולסיה  – MS – 10בכמות של  1ק"ג למ"ר .
אגו"מ סוג א' – שכבה אחת בעובי  20ס"מ .
שכבת ריסוס  – STEבכמות של  0.5ק"ג/מ"ר .
אספלט בעובי כולל  8ס"מ (שכבה נושאת  5 + 3שכבה מקשרת) .

בהתאם לדרישת המפקח תבוצע הסלילה באמצעות פינישר .תשלום עבור שימוש בפינשיר בהתאם
לכתב הכמויות והוראות המפרט.
ב .מדרכות ושבילים מרוצפים
פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו ,אספקת מרצפות
או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות ,והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת
הצינור לשביעות רצונם של המפקח ו/או נציג הרשות המקומית ,אספקת והנחת מצע סוג א' בעובי
 20ס"מ ,ושכבת חול בעובי  5ס"מ .תשלום עבור מדרכות ושבילים התאם לכתב הכמויות.
ג .אבני שפה ותעלות
אבני שפה תונחנה בהתאם למפרט הכללי לא תשולם כל תוספת עבור חגורת בטון ובטון בין
האספל ט לאבן השפה ,הנחת אבני שפה ברדיוסים או עקומות מסוג כל שהוא ,אבני שפה מונמכות,
צורת דרך ככל שיידרש.
ד .קרצוף מסעות אספלט
הקרצוף יעשה בהתאם להוראת המפקח במקרצפת ללא כל חימום .יש לאפשר קרצוף מרבי במעבר
אחד של  8ס"מ וכן חיתוך קנטים יציבים בשולי הקרצוף.
הקרצוף כולל גם עבודת ידיים מסביב לשוחות ולתאים .
השטח המקורצף ינוקה מיד בתום הקרצוף .המדידה תעשה לפי מ"ר.
57.03

דיפון ותימוך מבנים ו/או גדרות
בקטעים בהם החפירה הינה בקרבת מבנים ו/או גדרות מסוגים שונים וכיו"ב אשר עקב ביצוע העבודות
בקרבתם קיים חשש ליציבתם ,על הקבלן יהיה לבצע עבודות דיפון ותימוך מכל סוג שהוא במהלך ביצוע
העבודה .הקבלן יעביר לאישור המפקח את תכנית הדיפון והתימוך .ככל עבור דיפון ותמיכת אלמנטים אשר
סמוכים לתוואי העבודה לא ישולם בנפרד אלה במקרה בו נדרש דיפון עבורו מוגדר תשלום בכתב הכמויות.

57.04

פריצת תוואי להנחת צנורות
לצורך הנחת קוים שלא בדרך קיימת ,ובהוראת המפקח ,יכשיר הקבלן (על חשבונו) תוואי דרך אשר תשמש
את כלי העבודה באתר.
רוחב הדרך יהיה לפחות  5מטר והיא תוכשר למצב שיאפשר נסיעת כלי רכב.

57.05
57.05.01

הנחת קווי מים
צנורות פלדה לקווי מים
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א .צנורות פלדה
* צינורות בקטרים של עד " 2יהיו צנורות מגולבנים לפי ת"י  103דרג ב' ,מחוברים בהברגה.
* צינורות בקטרים מ 2"-כולל ומעלה יהיו צנורות פלדה ללא פעמון המתאימים לתקן  530עבור
"צנורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי" .הצינורות יהיו בעלי אישור תו תקן  5452למגע עם מי
שתייה.
* הצינורות יהיו עם ציפוי פנימי מלט.
הציפוי הפנימי יהיה חלק לגמרי וללא גלים ,בליטות וזיזים.
* צנורות הטמונים בקרקע יהיו עטופים חיצונית בפוליאתילן שחול תלת שכבתי או שווה ערך בטיב.
* צנורות המותקנים גלויים יהיו עם צביעה חיצונית .
ב.

מחברים לצנרת פלדה
הצינורות יהיו ללא פעמון לריתוך ,אלא אם צויין אחרת ברשימת הכמויות ,ויחוברו בריתוך חשמלי,
הצינורות בעלי ציפוי פנימי של מלט ייחתכו במכשיר חיתוך ומכשיר ריתוך חשמלי .חומר האטימה
לצינורות יתאים למי שתייה יהיה בעל אישור משרד הבריאות והיישום יהיה ע"פ הוראות היצרן.
בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני לצינורות עם צפוי פנימי מלט.
בקו הצינורות המרותך לכל אורכו יש להשאיר בכל אורך של  150מ' חיבור אחד בלתי מרותך .את כל
הקטעים הנפרדים יש לרתך לפני הכסוי בשעות המוקדמות של הבוקר כאשר אורך הצינור הוא הקטן
ביותר.
הקב לן יספק על חשבונו את כל הכלים ,המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע המחברים .כל
החיבורים ייעשו כשהצינור מונח מעל ציר התעלה ,על קרשים הנתמכים על צידי התעלה ,כל חיבור
וחיבור ייבדק לפני שהצינור יורד למקומו בתעלה.
הורדת הצינור תהיה באופן הדרגתי בכדי לא לפגוע בשלמות החיבורים (בשני כלים לפחות) ,הצינור יונח
בתעלה לפי הקו והגבהים כפי שסומנו בתכניות.
מודגש בזאת כי אין לעשות כל עבודות ריתוך בתוך התעלה אלה אם תינתן על כך הוראה או הסכמה
בכתב מהמפקח.
לאחר גמר עבודות הריתוך יושלם תיקון העטיפה באזור תפר הריתוך ע"י יריעות מתכווצות לפי הנחיות
מפעל יצרן הצינורות.
חיבורי צנרת מגולבנת ייעשו בהברגה ,באמצעות שימוש בפשתן טבול ב"-מיניום צינקוט" או משחת
איטום .אורך התפרים בקצות הצינורות יאפשר הברגת הצינור לתוך כל אורכו של האביזר או המחבר.
בעת הברגת האביזר או המחבר לצנור ,יש להגן על גילבון הצינור מפני פגיעות "השיניים" של מפתח
הצינורות בעזרתו מורכב הצינור .באם הגילבון נפגע ,יש לתקן את אזור הפגיעה ע"י צביעה כמתואר
להלן במפרט מיוחד להגנה נגד קורוזיה.
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הברגות פגומות יש לחתוך ולחרוט במקומן הברגות חדשות באורך כולל של ההברגות האוריגינליות.
חיבור צנורות בעלי הברגות יבוצע באמצעות מצמדים עם הברגות פנימיות זהות להברגות של הצינורות.
כל עבודות הריתוך יבוצעו לפי המפרט הכללי ל"-עבודות מסגרות חרש" – פרק .19
ג.

ספחים ואביזרים לצנרת פלדה
הספחים ,כגון :ברכיים ,קשתות ,הסתעפויות (" ,)"Tצלבים וכו' יהיו ספחים מוכנים חרושתיים ובעלי
ציפויים זהים לאלה של הצינורות .השימוש בזקפי ריתוך או בספחים שייוצרו באתר מקטעי צנורות
ויחוברו בריתוך ,יותר רק במקרים מיוחדים בהם לא קיימים אביזרים חרושתיים מתאימים ובאישור
המפקח בלבד .הכל כנדרש בתכניות וכתבי הכמויות .ספחים המסופקים ללא ציפוי פנים יותקנו רק
במקום שנדרש במפורש בתכניות ו/או בכתב הכמויות ויצופו במלט עם "מלפלסט".
הספחים יסופקו ע"י הקבלן והוא יהיה אחראי למדידת הזויות לצורך הכנת הקשתות .הקבלן יספק את
כל האביזרים ,כגון מגופים ,שסתומי אויר ,שוברי לחץ ,מדי מים ,ברזי שטיפה ,הידרנטים וכו' הנדרשים
במפרטים וברשימת הכמויות ,ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח.
לפני הרכבת האביזרים יש למרוח את כל הברגים בגריז גרפיט.
עבור התקנת ספחים לא ישולם בנפרד והתקנתם כוללה במחיר הצנרת.

ד.

ציפויים לצנרת פלדה
הצינורות יסופקו עם צפוי פנימי וחיצוני כנדרש בכתב הכמויות.
במידה ויידרש ציפוי פנימי ו/או עטיפה חיצונית הם יבוצעו בבית החרושת .ציפוי פנימי יהיה מלט,
הציפוי יהיה חלק ולא גלי ,עטיפה חיצונית לצינורות תת-קרקעיים תהיה מסוג .TRIO
לפני כיסוי הקו יש לבצע תיקונים בעטיפה החיצונית באותם חומרים שבהם נעשה הציפוי בבית
החרושת.
יש לגלות ולנקות את משטח הפלדה של הצינור במקומות שבהם יש לבצע את התיקון ,ובמקומות שיש
להשלים את העטיפה וציפוי ליד הראשים .הניקוי ייעשה בעזרת מברשת פלדה ומשחזת .בראשים יש
להסיר את גידי הריתוך.
תיקונים קלים בלבד יש לעשות באתר העבודה.

ה .הכנת צנרת ואביזרים והתקנתם בקירות בטון
אלמנטים מצינורות פלדה ו/או אביזרים המיועדים להיות קבועים בקירות בטון יותקנו כמפורט להלן:
 .1האלמנט יותקן במקום ,בכיוון ובשיפוע כנדרש בתכניות .לאחר ההתקנה יחוזק האלמנט באופן כזה
שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון שעובייה יהיה  5מ"מ ,וקוטרה יהיה בתוספת  150מ"מ ,אלא
אם צויין אחרת בתכניות.
 .2בטרם יציקה יעטוף הקבלן את האלמנט בשכבה עבה של מלט-צמנט יבש למחצה .המלט יהודק
לאלמנט והבטון יישפך עליו ומסביבו בטרם יספיק המלט להתייבש.
 .3את יציקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה.
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ו.

הנחה וטיפול בצנרת פלדה
 .1הטיפול בצינורות יהיה זהיר .הפריקה תבוצע באמצעות מנוף .אין לזרוק את הצינורות ואין לגרור
אותם על פני הקרקע .אין להשתמש בווים.
 .2גילגול הצינור ייעשה אך ורק על גבי מסילות כשהוא נשען על קצותיו החשופים מעטיפה חיצונית.
 .3כל תיקוני הציפוי החיצוני ייעשו לפני הורדת הצינור לתעלה.
 .4לפני בצוע הריתוכים ,יש לבדוק את פנים הצינור ולוודא שהוא נקי.
 .5התקנה תת-קרקעית של צנורות פלדה תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שייווצר מגע רצוף
לכל אורך קו תחתית הצינור.
 .6בהתקנה על-קרקעית של צנורות פלדה יהיה הטיפול בצינורות זהה לטיפול לצינורות המיועדים
להתקנה תת-קרקעית ,אולם הצינורות יונחו על אדני בטון.
 .7מעל כיסוי החול בגובה  25-30ס"מ מעל גב הצינור ,תונח רשת סימון פלסטי בעובי  2מ"מ לפחות
וברוחב  50ס"מ לפחות .הרשת תהיה בצבע כחול ותכלול כיתוב בעברית ובערבית "זהירות! קו
מים" .הרשת מתוצרת  RACIאו שו"ע .על חוטי הנירוסטה להיות מהודקים במהדקי אוויר בתוך
קופסא אטומה למים ואבק .הקופסה תותקן בתוך תא המגופים.

ז.

בדיקות רדיוגרפיות
המזמין רשאי לדרוש בדיקות רדיוגרפיות של הריתוכים ע"י מכון בדיקות מוסמך 10% .מהריתוכים
יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול במחירי היחידה להנחת הצינורות.
במידה והריתוכים יימצאו פגומים יתקן הקבלן על חשבונו את הריתוכים ותבוצע בדיקה חוזרת עלות
כל הבדיקות הנוספות והבדיקות החוזרות יחולו על הקבלן.
על כל בדיקת ריתוך שלא תתקבל יבוצעו שתי בדיקות נוספות על חשבון הקבלן.

ח .בדיקת רציפות ושלמות עטיפת הצינור
לפני כיסוי הצינור על הקבלן לבצע בדיקה רציפות של ציפוי הצינור
צנורות  , PE ,HDPEפוליאתילן מוצלב (פקסגול) לקווי מים

57.05.02
א.

צנורות  , PE ,HDPEפוליאתילן מוצלב (פקסגול)
▪ קווי המים יהיו מצינורות  , PE +100,HDPEפוליאתילן מוצלב (פקסגול) ,דרג  10,12,16ת"י .4427
▪ הצינורות יסופקו בגלילים באורך מכסימלי כפי שיקבע בין המתכנן ליצרן הצינור .יודגש במיוחד
כי מפרטי היצרן מהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה.
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▪
▪
▪
▪
ב.

לא יאושרו צינורות ללא סימון (מוטבע) של פרטי היצרן והצינור על גבי הצינור.
הספחים יהיו מאותו סוג כמו הצינורות.
חיבור צנרת פוליאתילן לצנרת פלדה/פוליאתילן יהיה בריתוך חשמלי באמצעות אביזרים
מתאימים.
הצינורות יהיו בעלי אישור תו תקן  5452למגע עם מי שתייה.

מחברים לצנרת  , PE ,HDPEפוליאתילן מוצלב (פקסגול)
כל החיבורים יהיו ע"י ספחים לריתוך חשמלי (אלקטרופיוז'ן) .ספחים לאורך קו הצינורות יהיו כולם
לפי הנחיות היצרן ומחוברים בריתוך חשמלי.
לא יורשה שימוש במחברים מכאניים מכל סוג .ספחים מיוחדים ,מסעפים לחיבור מגוף מקווים
ראשיים מקוטר גדול לקוטר קטן ,הצרויות מקוטר גדול לקוטר קטן ייוצרו במפעל מ– P.E–+100דרג
 16וירותכו לצינורות הפוליאתילן באמצעות מופות לריתוך חשמלי.
טיב החומרים ,ההובלה ,השינוע ,הבקרה ,ביצוע הקווים והחיבורים ,הבדיקות וכו' יהיו ע"פ המפרט
הכללי פרק  5707ומפרטי והנחיות היצרן.
לפני הביצוע יציג הקבלן בפני המפקח את שיטת הביצוע ונוהל הפיקוח והבקרה ע"י שרות השדה של
ביהח"ר על פיהם הוא מתכנן לעבוד ועליו לקבל אישור על כך .אי אישור הצעת הקבלן לא יהיה עילה
לשינוי במחיר הספקה והנחת הצינור כפי שיידרש ע"י המפקח ובכתב הכמויות.
הקבלן יספק על חשבונו את כל הכלים ,המכשירים וחומרי העזר הדרושים לבצוע המחברים.
עבור ספחים לא ישולם בנפרד והתקנתם כלולה במחיר הצנרת.

ג.

הנחיות לריתוך בשיטת האלקטרופיוז'ן:
.1

בצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות.

.2

הנחיות בצוע
א .בדוק את קוטר הצינור ,ודא שהוא אחיד לכל היקפו ,חתוך את הצינור באופן אנכי ,ישר ושווה.
ב .סמן על הצינור את השטח המיועד לניקוי וגירוד .הרחק את השכבה המחומצנת (החיצונית)
בעזרת מגרדת (אין להשתמש בנייר זכוכית!!) ,נקה את הצינור בחומר ניקוי מיוחד בעזרת בד
נקי.
ג .סמן על הצינור את עומק חדירתו לאביזר (כמידת עומקם של המעצורים הפנימיים באביזר).
ד .הוצא את המחבר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו ,עד למעצור .קבע את הצינור בעזרת
התופסנים.
ה .חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר .אדום לאדום .שחור לשחור.
ו .לחץ על לחצן  STARTבבקר הריתוך ,והמתן עד לסיום זמן הריתוך.
ז .החזק את הצינור במצב תפוס במשך זמן הקירור ,כפי שכתוב על האביזר.
לדוגמא  - COOL 10 min -זמן קירור  10דקות.
ח .בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר ,בעומק הנכון ושלא הייתה נזילת
חומר מקצוות האביזר.

ד.

אביזרים לצנרת  , PE ,HDPEפוליאתילן מוצלב (פקסגול)
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לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם במיוחד יש לנקות את שטחי
האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים .ההתאמה בין האביזרים לבין
הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת .לא תורשה התאמה ע"י מתיחות ברגים בכוח או בכל דרך
שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים ובצינורות.
הקבלן יספק את כל האביזרים ,כגון מגופים ,שסתומי אויר וכו' הנדרשים במפרטים וברשימת
הכמויות ,ירכיבם במקומות המיועדים בהתאם לתכניות והוראות המפקח.
לפני הרכבת האביזרים יש למרחם בגריז גרפיט.
ה.

הנחה וטיפול בצנרת  , PE ,HDPEפוליאתילן מוצלב (פקסגול)
.1

.2

.3
.4
57.05.03

צינורות פוליאתילן יונחו על גבי מצע חול בעובי  20ס"מ .אחרי הנחת הצינור ובדיקתו יכוסה
הצינור בשכבת חול בעובי  20ס"מ כמתואר בחתכים האופייניים .החול יהיה חול דיונות אינרטי
ללא חומר אורגני ובלי מלחים מיון  A-1או  .A-3כמות הפרקציות הדקות לא תעלה על  5%בנפח.
לא יהיו בחול אבנים בגודל העולה על  5מ"מ ,ושום חומרים זרים.
מעל כיסוי החול בגובה  25-30ס"מ מעל גב הצינור ,תונח רשת סימון פלסטי בעובי  2מ"מ לפחות
וברוחב  50ס"מ לפחות .הרשת תהיה בצבע כחול עם  2חוטי נירוסטה ותכלול כיתוב בעברית
ובערבית "זהירות! קו מים" .הרשת מתוצרת  RACIאו שו"ע .על חוטי הנירוסטה להיות מהודקים
במהדקי אוויר בתוך קופסא אטומה למים ואבק .הקופסה תותקן בתוך תא המגופים.
לפני כיסוי הצינורות תיערך בדיקת לחץ בהתאם לסעיף  57077במפרט הכללי.
מילוי החפירה יעשה בחול כנ"ל מהודק בשכבות של  20ס"מ בהרטבה ל 98%-מוד .א.א.ש.ה.ו .עד
תחתית המצעים.

אביזרים
כל האביזרים יהיו בעלי אישור תו תקן  5452למגע עם מי שתייה.
 .1תשומת לב הקבלן מופנית לאספקת אביזרים שווה ערך בטיב:
במידה והקבלן מעוניין לספק אביזרים אחרים מאלה המצויינים במפרט ובכתב הכמויות עליו
להעביר את כל החומר הטכני לנושא האביזרים החלופיים לאישור המהנדס טרם תחילת בצוע
העבודה .אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המהנדס ייפסלו ,ועל הקבלן יהיה לפרקם על
חשבונו ולהביא לאתר אביזרים כנדרש במפרט.
 .2לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך אשר חדר לתוכם .במיוחד יש לנקות את שטחי
האטימה.
בהרכבת האביזרים יש להקפיד על איזונם המדויק לפי פלס מים .התאמה בין האביזרים לבין
הצינורות תהיה מדויקת וחופשית.
לא תורשה התאמה ע"י מתיחת ברגים בכוח או בכל דרך אשר תגרום למאמצים פנימיים באביזרים
או באוגנים.
א .מערכת מגופים
כל המגופים שיותקנו יהיו בעלי תו תקן ישראלי ,ובעלי אישור לשימוש במי שתייה לפי ת"י
.5452
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מגופים לצינורות בקטרים מ ø3" -עד " ø6יהיו מגופי טריז עם צפוי אמאיל פנים ואפוקסי בחוץ,
דגם  TRL/TRSתוצרת ביח"ר "רפאל" או  EKO-S/EKO-Lתוצרת "הכוכב" ,או ש"ע בטיב.
עם המגוף יסופקו אטמים ,ברגים ,גלגל סגירה מוטות ואוזני עיגון חרושתיים .כל מגוף יותקן
עם רקורד(אין רקורד  .)"6כל המגופים יתאימו ללחץ עבודה  16אטמ'.
מגופים לצינורות בקטרים מ 2"-1"-יהיו מגופים כדוריים תוצרת "שגיב" או אלכסוניים
תוצרת "דורות" (לפי דרישת המזמין) או ש"ע בטיב ,מחוברים בהברגה.
ב.

ג.

הידרנטים (ברז שריפה)
.1

ההידרנט (ברז השריפה) יהיה מאוגן בודד עם מצמד שטורץ " ø3דגם  FHFSעם זקף
חרושתי " ø4דגם  F-43תוצרת "רפאל" או דגם  433תוצרת "הכוכב".

.2

הקטעים התת-קרקעיים של ההידרנט יהיו מבודדים מבחוץ עם עטיפה מסוג .TRIO

.3

במקומות בהם תנועת כלי רכב ערה יותקן מתקן שבירה למניעת הצפה בקוטר " ø4דגם
 F-21-4תוצרת "רפאל" או דגם  7041תוצרת "הכוכב".

.4

ברזי השריפה ומתקן השבירה יתאימו ללחץ עבודה  16אטמ' ויהיו תוצרת "רפאל",
"הכוכב" או ש"ע בטיב.

אוגנים

יש להבטיח כי בעת הריתוך שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור.
יש לשמור על שטחי האטימה נקיים מחומרי ריתוך ,או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע ולקלקל
את שטחי האטימה ,מטיפות התזה ומכל לכלוך ,ולתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה
המוחלטת של האוגנים.
ד .מחברים מכניים (דרסרים)
המחברים יהיו מסוג קראוס  2000ויותקנו במקומות הנדרשים על ידי המפקח.
לפני הרכבת המחברים יש לנקות את קצוות הצינור ,מכל צבע ,אספלט ולכלוך אחר ,ולהבטיח
צורה עגולה לחלוטין של הצינורות עד למרחק של  20ס"מ לפחות מהקצה.
את הגומיות יש לשמור ,עד להרכבה ,במקום מוגן מקרני השמש ולמרחם בשמן קיק.
במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרום" (דרסר חרום) יש להסיר את הבליטה מתוך הטבעת
האמצעית בבית המלאכה ,או בעזרת איזמל אם הדבר יבוצע בשדה.
אסור בהחלט להסיר את הבליטה ע"י חיתוך אוטוגני.
במקומות המסומנים לכך בתכניות ובכל מקום בו ידרוש זאת המפקח ,יורכבו עוגנים על
המחברים המכניים ,צורת העוגן ואופן חיבורו יהיו לפי סטנדרט.
במקומות המסומנים בתכניות ובמקום בו ידרוש זאת המפקח ,יורכבו גשרים ,לצרכי הגנה
קטודית לפי סטנדרט קיים.
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ה .ברגים
יש להשתמש אך ורק בברגים בעלי הקוטר הנכון .אורך הברגים לכל אביזר יהיה אחיד ומספיק
על מנת להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט מהאום לפחות בשיעור של  2חוטי תבריג ,אך לא יותר
מ 4-חוטים ,מתיחת הברגים חייבת להיות הדרגתית ואחידה.
תאים למגופים

57.05.04
.1

דרישות מיוחדות
מובא לידיעת הקבלן כי:
חל איסור מוחלט על יציקת תחתיות ,טבעות ,מכסים ותקרות לשוחות באתר .כל השוחות על כל
מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תקן ישראלי.

.2

התאים יהיו מחוליות עגולות טרומיות תוצרת ביח"ר "וולפמן תעשיות" או ש"ע בטיב ,בעלות סימון
השגחה של מכון התקנים ויתאימו לתקן ישראלי .בתחתית התא תונח שכבת חצץ בעובי  20ס"מ אשר
תבלוט ב 20-ס"מ מהשטח הקיצוני של דפנות התא.
החוליות תהיינה בהתאם לדרישות ת"י  658שקע-תקע ,בקוטר ועומק לפי התכניות עם משטח פנימי
חלק ביותר .אם המשטח הפנימי לא יהיה מספיק חלק ,יחליק אותו הקבלן ע"י טיח צמנטי ביחס צמנט
לחול דק של  .1:1ההחלקה תבוצע עם כף טייחים.
החוליות תהיינה מדגם  MCשל מפעל וולפמן תעשיות בע"מ או ש"ע בטיב לא תותר התקנה של חוליות
קוניות.

.3

התקרה תהיה טרומית שטוחה מבטון:

.4

•

בשוחות המותקנות במדרכה יהיו התקרה והמכסה ממין .B–125

•

בשוחות המותקנות בשטח פתוח ולא תידרש התאמת גובה פני השוחה בעתיד יותקנו תקרות
מטיפוס "כובע" .בתקרות מטיפוס כובע תיקבע המסגרת בבית החרושת בזמן היציקה.

המכסה יהיה מסוג ב.ב ,.ממין  B-125או ממין  D-400לפי תקן ישראלי  ,489עם סמל המועצה וייעוד
המכסה "מים".
•

בשוחות המותקנות במדרכה  -יהיה סוג המכסה ,לעומס ממין  B125עם סגר ב.ב.

•

בשוחות המותקנות במדרכה או בכבישים משולבים עם אבנים משתלבות תהיה המסגרת
מרובעת ,והמכסים יהיו עם סגר ב.ב.

•

בשוחות המותקנות בכביש או במפרצי חניה  -יהיה סוג המכסה ,לעומס ממין  D-400עם סגר ב.ב.
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.5

•

בשוחות בקוטר  80ס"מ ומעלה ,קוטר הפתח בתקרה יהיה  60ס"מ.

•

רום פני המכסה ( )T.Lבשוחות המותקנות בכבישים או מדרכות יהיה עד רום פני הכביש או
המדרכה.

•

בשטחים פתוחים יהיה רום פני המכסה גבוה ב 30-ס"מ מפני הקרקע הסופיים.

•

המכסים יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווים.

אטם איטופלסטTM-
חיבור האלמנטים השונים של תא הבקרה ייעשה ע"י סרטי איטופלסט .יישום הבצוע בהתאם להנחיות
היצרן.
אספקת הסרטים נכללת במחירי הנחת השוחות.

57.05.05

חיבור צינור מים חדש לצינור קיים
חיבור צינור מים חדש לצינור קיים יבוצע כדלהלן :חפירה כולל חפירה בידיים לגילוי הצינור הקיים,
סגירת מים ,הרקת מים ,חיתוך ,הסתעפות " "Tעם נציב מאוגן ,מחברי אוגן ,חיוץ ,מעברים מקוטר
לקוטר ,במידה ויידרש ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל הדרוש לחיבור בין שני הצינורות בנקודה זו,
כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות.

57.05.06

סגירת המים לצורך חיבור צינור מוצע לצינור קיים
על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים  4-3ימים לפני המועד .המפקח יתאם את
הסגירה עם מנהל רשת המים .מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם לנוהל המקובל ברשות .סגירת
המים ופתיחתם מחדש תבוצע אך ורק ע"י עובדי הרשת.

57.05.07

קו מים זמני
במידה ולצורך ביצוע העבודה יידרש לסגור קווי מים קיימים ,על הקבלן להתקין קו מים זמני על
קרקעי עם הסתעפויות על מנת להבטיח אספקת מים סדירה במשך ביצוע העבודה .הקבלן לא יקבל
תשלום נוסף בעד ביצוע קו מים זמני ועלותו כלולה במחירי היחידות.

57.05.08

הכנה לחיבור ביתי:
הכנה לחיבור ביתי יהיה בהתאם לפרטים הסטנדרטים של המועצה ההכנה לחיבור ביתי תכלול קו
מים בכל קוטר נדרש ביציאה מקו מים ראשי במרחק אופקי של עד  3מ' ,קטע צינור עד גובה של 1.5
מ' מעל פני הקרקע ,מעברי קוטר ,פקקים ואוגנים הכל לפי פרט.

57.05.09

חיבור ביתי:
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חיבור ביתי תהיה בהתאם לפרטים הסטנדרטים של המועצה .החיבור הביתי יכלול קו מים בכל קוטר
נדרש ביציאה מקו מים ראשי במרחק אופקי של עד  3מ' ,פרוק חיבור קיים במידה ונדרש קטע צינור
עד גובה של  1.5מ' מעל פני הקרקע ,מעברי קוטר ,מגופים ,שסתומי אוויר ,אלחוזר ,אוגנים מופות,
רקורדים ,מסננים ,תמיכות ,פס הארקה  ,חיבור לרשת המים הפרטית במגרש וכל הנדרש לפי פרט.
(מד המים יסופק ע"י המועצה).
עבודות נגד קורוזיה

57.05.10

כללי

.1

כל חלקי המתכת הגלויים ,כגון :עבודות מסגרות ,צנרת פלדה שאינה טמונה בקרקע או בבטון ,מסגרות
למכסים ,מכסים ,שלבי ירידה מיצקת ברזל וכד' ,יעברו טיפול בהגנה נגד קורוזיה ע"י צביעה.
צביעה

.2

מבני פלדה ,אלמנטים או חלקים העשויים פלדה יוגנו כנגד קורוזיה באמצעות צביעה.
הצביעה תיעשה לאחר החיבור וההתקנה ולאחר ניקוי בחול עד לקבלת ברק.
הצביעה תיעשה בשתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון.
צבע יסוד:
-

צבע יסוד יהיה שתי שכבות מינימום סינטטי .גוון השכבה העליונה יהיה שונה מזה של
התחתונה.
היישום :במברשת שתי וערב.
הדילול :בטרפנטין מינראלי.
הייבוש :בין שכבה לשכבה  24שעות ,סופי  24-16שעות.
עובי הפילם יבש 35-30 :מיקרון לכל שכבה ,עובי הפילם היבש של השכבות  60מיקרון לפחות.

צבע עליון:
-

צבע עליון יהיה שתי שכבות צבע סינטטי .גוון השכבה העליונה ייקבע על-ידי המהנדס .גוון
השכבה התחתונה יהיה שונה מזה של העליונה.
היישום :במברשת או בריסוס.
הדילול :בטרפנטין או מינראלי להברשה או במדלל מותאם לריסוס.
הייבוש :בין שכבה לשכבה  24שעות ,סופי  12שעות.
עובי הפילם 30 :מיקרון מינימום לכל שכבה .עובי הפילם היבש של שתי השכבות  80מיקרון
לפחות.

צביעה בצבע יסוד ובשכבה התחתונה של צבע עליון של אלמנטים המיוצרים בבית המלאכה תיעשה בבית
המלאכה .השכבה העליונה תיעשה באתר לאחר גמר ההתקנה .צביעת אלמנטים אחרים ,כאלה שאינם
מותקנים בבית המלאכה ,תעשה כולה באתר.
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57.05.11

התשלום עבור עבודות הגנה כנגד קורוזיה ע"י צביעה יהיה כלול במחיר היחידה של אותם מבנים ,חלקים
או המתקנים שחלקי המתכת מהווים חלק מהם ,כולל אספקת והובלת כל החומרים ,חומרי העזר
והאביזרים ,ביצוע עבודות ההכנה ,כגון :ניקוי וכן ביצוע העבודה בהתאם למפרט.
תיקון פיצוצי מים
בתיקוני נזילות ופיצוצים העבודה כוללת את איתור מיקום הנזילה/פיצוץ ,סגירת מגופים ,חפירה,
גישושים ,ניקוז הקו ,חפירה וחציבה ,תיקון הנזילה/פיצוץ ע"י חבקים מנירוסטה או ע"י החלפת
קטע צינור עד  5מ"א החלפת הסתעפות "טע" או צלב /זקף/זווית ריתוך ,מילוי חוזר מבוקר כולל
החלפת החומר הרטוב ,החזרת שכבות הכביש/מדרכה לקדמותם וסלילת אספלט ,החזרת ריצוף
לקדמותו וניקוי הרחוב .העבודות להחזרת המצב לקדמותו והניקוי יבוצעו מיד עם סיום הטיפול
בתיקון הפיצוץ ו/או נזילה.
תיקון נזילה/פיצוץ על קו עילי כגון לפני חיבור צרכן ,יכלול את סגירת המגופים בקטע המספק מים
לצרכן ,התקנת חבק או החלפת קטע הצינור ,לפי הנחיות  /דרישת המפקח והחזרת מצב לקדמותו.
כל תיקוני הפיצוצים יבוצעו ע"י מיני מחפרון למניעה /מזעור נזקים .שימוש בכלים כבדים יותר
יעשה באישורו של המפקח בלבד.
מובהר בזאת כי לא יותר שימוש בחבקים במרחקים הקטנים מ  3מ' בין חבק לחבק ובכל מקרה לא
יותר תיקון ע"י יותר מ 2 -חבקים ולפי הוראות המפקח.
ההחלטה לגבי אופן תיקון הפיצוץ :
 החלפת קטע צינור שימוש בחבקים ביצוע תלאיהינה של המפקח באתר בלבד.
במידה ותוך כדי עבודת תיקון פיצוץ/נזילה/תקלה ברשת המים יתברר למפקח כי יש צורך בעבודות
נוספות הקבלן יקבל את ההנחיה ובאישור מנכ"ל המועצה ו/או ,מהנדס המועצה ו/או כל מי
שהוסמך על ידם בכתב.
פתיחת וסגירת מגופים ברשת המים העירונית תבוצע ע"י הקבלן אך ורק בהנחייתו ,באישורו
ובפיקוחו של נציג המועצה .השארת מגופים סגורים תעשה אך ורק באישור המפקח ובכתב.
על הקבלן להחזיק מפתח מתאים לפתיחה וסגירה של כל קטרי וסוגי המגופים.

57.06

עמודי סימון לצנרת לחץ
צנרת לחץ בשטח פתוח תסומן ע"י עמוד סימון .העמודים יוצבו בכל תפנית של הקו ,בהצטלבות קווים
ובכל מקום בו יורה על ידי המתכנן או המפקח .העמודים יהיו בקוטר " ,3עובי דופן" 3/16וצבועים
אדום-לבן .אורכם הכולל יהיה  1.5מ' האחד .העמודים יבלטו כ 1.0 -מ' מעל פני הקרקע ויבוטנו לקרקע
ביסוד בטון ( 30*30*40ס"מ) .העמוד יסתיים בכיפה כדורית מרותכת.
אם לא צוין אחרת עמודי סימון כלולים במחיר הצינור .באם צוין אחרת אופן התשלום לפי יחידות
קומפלט.
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יציקת גושים ,תושבות ותמיכות מבטון

57.07
.1

במקומות המסומנים בתכנית ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח ,ייצק הקבלן גושים מתחת או
מסביב לצינורות.

.2

הגושים ייווצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון מוכן תהיה  300ק"ג.

.3

כל הוצאות הקבלן בקשר לסעיף זה ,אספקת חומר ועבודה תהיינה כלולות במחיר מטר אורך צנור ולא
ישולם בעבורן בנפרד.
שטיפה וחיטוי הקווים

57.08

השטיפה והחיטוי יהיו לפי ההנחיות האחרונות בתוקף ,של משרד הבריאות .את ההנחיות ניתן להוריד
מאתר האינטרנט של משרד הבריאותhttp://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf .
ההנחיות המובאות בהמשך הנן לנוחיות בלבד ואופן ביצוע העבודה המחייב יהיה על פי הנחיות
ודרישות משרד הבריאות אשר יהיו בתוקף ביום ביצוע הבדיקה.
ביצוע הבדיקות תעשה ע"י מוסמך מטעם משרד הבריאות והדגימות ישלחו לבדיקה במעבדה מאושרת
ע"י משרד הבריאות.
שטיפת קווי מים

57.08.1

 .1לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני הפעלת
המערכת תבוצע ע"י הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת ,צינורות ואביזרים.
 .2השטיפה תיעשה ע"י הזרמת מים לתוך הנקודות הגבוהות של המערכת.
 .3כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא פחות מאשר 1.0
מ' /לשניה .השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיה נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של
המפקח ,אולם לא פחות מאשר חצי שעה.
 .4לפני בצוע השטיפה יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודת הכנסת
המים ,נקודות הוצאתם ,נקודות לניקוז אוויר ,מקורות המים וכמות המים הנדרשת.
רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה.
57.08.2

חיטוי קווי מים

.1

מודגש בזה ,שהחיטוי יבוצע ע"י קבלן משנה המאושר ע"י משרד הבריאות .ועליו להגיש בסוף העבודה
מסמך המפרט את הקטעים בהם בוצע חיטוי ואת תוצאות בדיקות המעבדה לאיכות המים.

.2

חיטוי הקו יעשה ע"י הוספת כלור למים בשיעור של  50מ"ג לליטר כלור חופשי בצינורות בעלי קוטר
" 12ופחות ,ושל  30מ"ג לליטר בצינורות שקוטרם עולה על " ,12ויש להשאיר את הכלור בקו ל24 -
שעות.
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.3

תוספת הכלור תתחיל עם השטיפה ,באופן שמי הכלור ישטפו גם את כל המגופים של המוצאים.

.4

כחומר כלורינציה יש להעדיף תמיסה של טבליות היפוכלוריט לצינורות בעלי קוטר " 24ופחות ,וכלור
בצורת גז לצינורות בקטרים גדולים יותר.

.5

בתום תקופה של  24שעות חייבת שארית הכלור החופשי בסוף הקו (המרוחק מנקודת הכנסת הכלור)
להיות לפחות  25מ"ג לליטר .אם השארית הנה בין  10מ"ג לליטר ל 25-מ"ג לליטר ,יש להשאיר את מי
הכלור בקו לתקופה נוספת של  12או  24שעות .אם שארית הכלור החופשי בתום  24שעות היא מתחת
ל 10-מ"ג לליטר יש לשטוף את הקו מחדש.

.6

אם נכנסו מי שיטפונות לתוך הקו בעת הנחתו או לאחר מכן ,מכל סיבה שהיא יש להגדיל את שיעור
הכלור עד למקסימום של  200מ"ג לליטר ,בהתאם למידת הזיהום .במקרה זה יש להאריך את משך
הכלורינציה ל 48 -שעות לפחות ,ומוטב אפילו ל 72 -שעות ושארית הכלור החופשי בתום תקופה זו תהיה
לפחות  50מ"ג לליטר.
צילום צנרת מים

57.09
57.09.01

כללי
 .1לשם הבטחת בצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת ו/או השרוול בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובמפרט
המיוחד ,על הקבלן לבצע בדיקה חזותית באמצעות פעולת צילום לאורך הקו המונח ,לאחר סיום
העבודות.
הצילום ייערך בהתאם להנחיות רשות המים והרשות להסמכת מעבודת .את הצילום יבצע צלם מוסך
והפיענוח יבוצע ע"י מעבדה מוסמכת:
א .צילום צנרת קיימת על מנת לוודא את טיב פנים הצינור ובעקבות זאת לקבל החלטה לגבי ביצוע
שירוול פנים צינור הביוב/ניקוז.
ב .לאחר ביצוע הנחת צנרת חדשה ו/או ביצוע שירוול פנים הצינור יבוצע צילום אשר מטרתו לבדוק
את איכות הביצוע של העבודה.
 .2מטרת הבדיקה היא "להביט לתוך הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופן בצוע הנחתה.
 .3פעולת צלום הצנרת אינה באה למלא מקומה של כל בדיקה אחרת ,שמטרתה לוודא ולאשר את תקינות
הבצוע לפי התכניות ,המפרט ולפי הוראות נוספות של המהנדס שניתנו במהלך הבצוע.
 .4לצורך צלום הקו רשאי הקבלן להעסיק מיומן צלמן מוסמך ,בעל ציוד וניסיון לבצוע העבודה ,שיעמוד
בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות רשות המים והרשות להסמכת מעבדות .
 .5בצוע צילום הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו למזמין הינו תנאי לקבלת העבודה לאחר בצוע,
ומסמכי הצילום יהוו חלק מתוך "תכנית בדיעבד".
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ביצוע העבודה
א .שטיפה
לפני בצוע הצילום על הקבלן לדאוג לכך שהצנרת שהונחה תהיה נקיה מכל חומרי בניה וחומרים
אחרים כנדרש במפרט והעלולים גם לפגוע במהלך פעולת הצילום.
הניקוי יבוצע בשטיפת לחץ באמצעות מכשור מתאים לכך ,הכל בהתאם למפרט הכללי ולמפרט
המיוחד המשלים אותו.
באחריות הקבלן לדא וג כי השטיפה בלחץ לא תגרום לקריסת הצינור וכי החתך הפנימי של הצינור
יהיה נקי ושלם לכל אורכו.
בשוחות הבקרה שבמורד קטע השטיפה יוציא הקבלן את המשקעים (חול ,שאריות שונות וכו') ויסלק
אותם לאתר שפיכה מאושר.
ב.

עיתוי העבודה
 .1בצוע הצילום ייעשה לאחר הנחת הצינורות ,ו/או ביצוע השירוול ,כסוי והידוק שכבות העפר
בהתאם לדרישות והשלמת כל העבודות הקשורות בבצוע השוחות.
 .2הצילום ייערך בנוכחות נציג המזמין ויועציו ,הפקוח באתר והמהנדס.
 .3על הקבלן להודיע למהנדס ולמפקח באתר על מועד בצוע הצילום ,לא פחות מאשר  7ימים לפני
בצוע העבודה.
 .4הקבלן לא יתחיל בבצוע הצילום ללא נוכחות המהנדס ו/או המפקח.

ג.

מהלך הבצוע
הצילום יבוצע באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור בקטעי אורך מתאימים בהתאם
למגבלות הציוד .מהלך העבודה יוקרן מעל גבי מסך טלוויזיה במהלך בצוע הצילום.

ד .תיעוד
הצילום על כל שלביו יתועד על גבי דיסק לשם רישום תמידי ,וכן בעזרת תיעוד קולי בעזרת מיקרופון,
על גוף הסרט בליווי הערות המבצע לגבי מיקום מפגעים וכד'.
ה .תיקון מפגעים
 .1במידה ובמהלך פעולת הצילום ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התיעוד יתגלו מפגעים ולחוות דעת
המהנדס יש לתקנם ,הקבלן יהיה חייב לבצע את התיקונים הדרושים לשביעות רצונו המלאה של
המהנדס.
 .2הקבלן יתקן את הנזקים הישירים והבלתי ישירים.
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 .3לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חוזר של קטעי הקו המתוקנים .תהליך הצילום החוזר יהיה
בהתאם לנאמר בסעיף "בצוע העבודה".
ו.

הצגת ממצאים
קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ,ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצילום
שנערך לשביעות רצונו של המהנדס המפקח.
תיעוד הצילום יכלול )2 CD )1 :דו"ח מפורט לגבי ממצאים.

 .1דיסק
תקליטור שיישאר ברשות המזמין יכלול תיעוד מצולם של הקו לכל אורכו ,ויכלול זיהוי שוחות.
פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה תוך כדי בצוע הצילום.
 .2דו"ח צילום
* במצורף לדיסק יוגש דו"ח מפורט ,אשר יוכן ע"י מעבדה מוסמכת.
* דו"ח צילום אינו מבטל את הדרישה להכנת "תכנית בדיעבד".
* הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ויכלול לפחות את הפרטים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
57.09.02

מרשם מצבי (סכימה) של הצינור ,שוחות בקרה וקטעי הקו בהתאם לסימוניהם בתכניות
הבצוע ,וכל סימון ותאור אחר על פני השטח כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו.
דו"ח שוטף של הצילום בצורת טבלה ,שתכלול :קטע הקו ,נקודת וידאו ,תאור המפגע,
הערות וציון מיקום המפגע "במרחק רץ" לאורך הקו משוחה סמוכה.
סיכום ממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות המפגעים.
מסקנות והמלצות.
הדו"ח ילווה בתמונות של התקלות האופייניות .תמונות אלה יצולמו מעל גבי מסך
הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה.

אחריות הקבלן
בנוסף לאמור בסעיף "תיקון מפגעים" שומר המזמין לעצמו זכות לערוך צילום חוזר לפני פקיעת תוקף
האחריות של הקבלן.
במידה ויתגלו נזקים שנגרמו לצנור כתוצאה מעבודות עפר ,הכנת תשתית הצנרת או כל עבודות אחרות
הקשורות בבצוע הנחת הצינור אשר באחריות הקבלן ,עלות הצילום הנוסף במידה ויתגלו נזקים
הדורשים תיקון תחול על הקבלן.
המפגעים יתוקנו ע"י הקבלן לפי דרישת המזמין ו/או ע"י המזמין על חשבון הקבלן.
לאחר התיקון ייערך צילום חוזר של הקטע אשר תוקן על חשבון הקבלן.

57.10

בדיקות לחץ ואטימות
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 57.10.01בדיקת לחץ לקווי פלדה
א.
ב.

ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

ח.
ט.
י.
יא.
יב.

לאחר גמר הנחת הקו ,על הקבלן לבצע מבחן לחץ ,בקטעים שאורכם ייקבע ע"י המפקח ,לשם
בדיקת תקינות הקו ואיכות הריתוכים והחיבורים של הקו כולל אביזריו.
לשם בדיקה זו על הקבלן להשאיר את כל המחברים ומקומות הריתוך גלויים ,להתקין חיזוקים
מתאימים ליד הפניות האופקיות של הקו ,להבטיח את כל החיזוקים שיוכלו לעמוד בפני לחץ
הבדיקה ולמלא את התעלה בעפר עד לגובה  40-50ס"מ מעל הקו במרכז הצינורות.
לפני בדיקת הלחץ על הקבלן לקבל אישור מהמפקח להתחבר לרשת המים העירונית באמצעות
מד מים אשר יירכש ע"י הקבלן ועל חשבונו.
אם הקו מצופה בטון מבפנים ,יש לחכות  24שעות לאחר מילוי הקו לפני עשיית בדיקת לחץ,
באם קיימים מבני בטון ובלוקים לאורך הקו ,יש לחכות  7ימים לאחר יציקת האלמנטים לפני
התחלת בדיקת הלחץ.
לאחר מתן ההוראה יש להתחיל במילוי הקו באיטיות ,לשם מניעת הלם מים ,כאשר כל הניקוזים
פתוחים לשם שטיפת הקו מלכלוך שנצטבר בו והוצאת האוויר בקו .לאחר מכן יש לסגור את
הניקוזים ולהמשיך במילוי הקו עד ללחץ העבודה או ללחץ כפי שיורה המפקח .במשך כל זמן
המילוי יעבור בא כוחו של הקבלן לאורך הקו ויבדוק באם אין נזילות באביזרים או בחיבורים.
הקו צריך להיות בלחץ העבודה המתוכנן כ –  24שעות .לאחר כ 24-שעות ובכל מקרה רק לפי
הוראת המפקח ,יש להרים את לחץ הקו ל 1.5 -פעמים לחץ העבודה של הצינור למשך זמן שיורה
המפקח.
בדיקת הלחץ תעשה בהתאם לדרישות בפרק  57של המפרט הכללי לכל סוג צנרת או בהתאם
להנחיות היצרן והמפקח.
בדיקת הלחץ וכל הציוד והחומרים כגון :רשמי לחץ ,מדי מים ,משאבות וכו' יסופק ויתוקן ע"י
הקבלן ועל חשבונו.
כל מקום דולף יסומן ויתוקן בהתאם להוראות המהנדס לאחר הורקתו של הקו.
במקרה של אי הצלחת הבדיקה יתקן הקבלן המציע על חשבונו את כל הליקויים והנזקים שנגרמו
לרבות ניקוי תעלות ממים ובוץ ,אספקת צינורות ומחברים ,ויבצע בדיקה חוזרת.
המשך כיסוי הקו ,הטעון אישור המפקח ,ייעשה רק לאחר שהצינור עבר את בדיקת הלחץ ,נערך
רישום ותיעוד הבדיקה ביומן העבודה ונתקבלה תעודה מהיצרן המאשרת את בדיקת הלחץ
ותקפות האחריות על הצינור כפי שתוגדר במפרט הטכני המיוחד.

 57.10.02בדיקת לחץ לצנרת  , HDPEפוליאתילן מצולב.
כללי
.1

בדיקת הלחץ של צינורות המים  100PE+וצינור פוליאתילן מצולב ,תבוצע בנוכחות המפקח ונציג
מוסמך של יצרן/ספק הצינורות .בדיקה שתבוצע בלא נוכחות המפקח לא תאושר ע"י המזמין.
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.2
.3

בכל הליך בדיקת הלחץ יירשמו ביומן העבודה פרטים הנוגעים לבדיקה כגון התנאים
הסביבתיים ,סוג הכלים (מדי הלחץ ,משאבת הלחץ וכו') ,טמפרטורות הסביבה ,מיקום מדי
הלחץ ,משך זמן העלאת הלחץ ,הלחץ הסופי ,משך זמן ירידת הלחץ והלחץ שירד וכו'.
בסיום הליך בדיקת הלחץ יוגש דו"ח משותף על ידי המפקח ונציג שרות השדה של ספק הצינור,
בהתאם לנספח הדן בעניין זה (מצורף למפרט המיוחד).

אופן ביצוע הבדיקה ,החלוקה לקטעים ,סימון הקטעים בתוכנית כך שניתן יהיה לזהות את
.4
הקטעים בבירור ,משך הבדיקה ,מספר הפעמים שהלחץ הועלה ,ירידת הלחץ הסופית וכו',
יירשמו בדו"ח בדיקת הלחץ שבנספח לחוזה וייחתם ע"י נציג שרות השדה של ספק/יצרן
הצינורות והמפקח.
לצורך בדיקת הלחץ יתקין הקבלן מד לחץ רושם שיאפשר מעקב רצוף של לחצים בכל משך
.5
הבדיקה .רישום הלחץ הרציף יצורף לדו"ח שיגיש המפקח.
התקנת אביזרים לניקוז אוויר באחריות הקבלן.
.6
לאחר בדיקת כל הקטעים בנפרד תבוצע בדיקת לחץ לכל הקו בשלמותו.
.7
הפרש הגובה לאורך הצינור הנבדק יהיה קטן מ 20-מטר.
.8
תהליך בדיקת הלחץ
קו המים הנבדק ימולא מים בלחץ  4.0אטמוספרות ,תוך ניקוז האוויר ,למשך  24שעות לפחות.
.1
בתקופה זו יבדוק המפקח את יציבות הצינור ,דליפות ויציבות הלחץ.

57.11

לאחר  24שעות הקבלן יעלה את הלחץ בצינור תוך מילוי מים ללחץ בדיקה של פי  1.2מדרג הצינור
.2
למשך שעה אחת.
לאחר שעה בלחץ הבדיקה ייבדק הלחץ בקו ושוב יעלה הקבלן את הלחץ ל 1.2 -פעמים דרג הצינור
.3
בנקודה הנמוכה ביותר .על תהליך זה יחזור הקבלן פעמיים כל פעם למשך שעה אחת.
לאחר שעתיים יעלה הקבלן את הלחץ בצינור ללחץ בדיקה של  1.2פעמים דרג הצינור (בנקודה
.4
הנמוכה ביותר) לבדיקה סופית במשך  30דקות.
אישור בדיקת לחץ לצינור פוליאתילן
הצינור ייחשב כעומס בלחץ אם ירידת הלחץ במערכת לאחר  30דקות היא פחות מ 5% -מלחץ
.1
הבדיקה.
במידה והצינור לא עמד בתנאי בדיקת הלחץ הנדרשים יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בקו
.2
הצינורות ויחזור ויבצע את בדיקת הלחץ על פי אותו נוהל.
החלפת קווים בשיטת הניפוץ
.1

שיטת הניפוץ להחלפה והתקנת קווי ביוב כוללת שבירת הצינור הישן והתקנת צינור חדש
בתוך החלל שנוצר בקרקע בקוטר שווה או גדול מהקו הקיים .השיטה מבוססת על ראש
פניאומטי המוחדר לקו הקיים דרך פתח מוכן מראש .ראש הניפוץ נמשך מלפנים בכננת ומוזן
מאחור באוויר הדחוס לצורך הפעלתו .בזמן פעולת הראש ,מנופץ הצינור ושבריו נדחסים
לקרקע .בחלל שנוצר ,נמשך מיידית ומותקן הצינור החדש.
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.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

הצינור החדש יהיה מפוליאתילן עמיד בלחץ מינימלי של  6אטמוספרות תיקני לשימוש בקווי
ביוב.
הקבלן יגיש למפקח תיאור מפורט של הליך הביצוע כולל :מיקום נקודות ההחדרה ,מידות
התעלה הדרושה ,אורכי ההשחלה המתוכננים ,מיקום הציוד בזמן הביצוע וכל יתר הפרטים
הנדרשים .כמו כן יתאר הקבלן את יתר הפעולות הנלוות הדרושות כגון מעקפי זרימה וכו׳.
בכל מעבר ראש הניפוץ והצינור החדש דרך קירות שוחות ומתעלים ,יש צורך לשבור את
הקירות והמתעלים בצורה שיאפשרו מעבר ראש הניפוץ ובצורה שישמרו על רום תחתית
הצינור  L.Iבמידות הנדרשות .העבודה כוללת גם תיקון הקירות לאחר ביצוע ותיקון
המתעלים.
הקבלן ידאג לביצוע מעקפי זרימה בצורה שתבטיח את המשך זרימת קווי הביוב הפעילים.
בסיום פעולות הניפוץ ,יכסה הקבלן את התעלות שנחפרו לצורך פעולת הניפוץ בהתאם
למתוכנן בכביש/מדרכה ו/או החזרת המצב לקדמותו.
הקבלן יגיש כתב אחריות בסיום כל העבודות למשך  10שנים מיום סיום הביצוע .אחריות זו
תכסה כל עבודה או שימוש בחומרים לקויים שיגרמו לכל תקלה בקו המחודש.
במסגרת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי שנגרם כתוצאה מעבודה או שימוש בחומרים לקויים.
הקבלן יישא בכל ההוצאות ההכרחיות לצורך תיקון הליקוי כולל  :חפירת בורות ,הסדרי
תנועה ,שאיבה והטיית שפכים וכו'.
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מסמך ה'2/
אופני מדידה
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס' 20/2019
57.12

אופני מדידה ותשלום לקווי מים
כללי

57.12.01

כל החומרים וחומרי העזר הנדרשים לביצוע מושלם של העבודות נשוא מכרז זה יסופקו ע"י הקבלן.
מודגש במיוחד שגם אם כתוב בכתב הכמויות או בכל מסמך אחר "התקנה"" ,ביצוע"" ,הכנה" ,שם
המוצר בלבד :לדוגמא צינור פוליאתילן"" ,תא" וכו' הכוונה היא אספקה ,הובלה לשטח ,התקנה וכו'
לקבלת מוצר מושלם ומתפקד בשלמות על כל האביזרים ,החלקים וחומרי העזר הנדרשים.
כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי ובמפרט המיוחד וכן
בסעיפים להלן.
במסמך זה מתוארים רק אופני המדידה והתשלום לכל אותם הנושאים שאינם מוצאים את ביטויים
באופני המדידה המוגדרים במפרטים הכללים ,או הנוגדים אותם.
בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים להלן:
פקוח על העבודה

57.12.02

בהשלמה ומבלי לפגוע בנאמר בחוזה יחול על הקבלן הנאמר להלן:
.1

ל מפקח תהיה גישה חופשית בכל עת לשטח בו מתבצעות העבודות ,כולל בדיקות טיב החומרים
ולקיחת דגימות בכל שלב משלבי העבודות.

.2

כל זמן שהעבודות נמשכות ,על הקבלן להגיש למפקח את כל העזרה הדרושה.

.3

המפקח יהיה הפוסק הבלעדי באשר לפרוש התכניות ,ועל הקבלן יהיה לציית להוראותיו .אולם ,על
הוראה או פעולה או הימנעות מפעולה  -אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי המוטלת עליו
עפ"י החוזה הזה.
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57.12.03

.4

על הקבלן יהיה לתקן על חשבונו ועל אחריותו כל סטיות ופגמים בבצוע העבודות בזמן שיקבע המפקח,
והעבודה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור המפקח שהעבודה נעשתה בהתאם לתכניות ולמפרט ,וכי
האתר נוקה ונמסר מתאים למטרתו ולשביעות רצונו של המפקח.

.5

עבודות תיקונים כנ"ל לא תהיינה עילה לעיכוב לוח הזמנים או לדחיית תאריך גמר העבודות.
עבודה בשעות חריגות  /מועדים  /חגים
במקרה של עבודת לילה ,שבתות ,חגים ומועדים תשולם לקבלן תוספת בגובה  15%על מחירי החוזה.
עבודת לילה /עבודה בשבת או בחג תחשב ככזו רק במידה והקריאה לביצוע העבודה הועברה לקבלת
לאחר השעה  19:00או פחות משעתיים לפני כניסת החג /השבת .לילה יחשב החל מהשעה  19:00ועד
לשעה  7:00למחרת .חגים ,שבתות ומועדים יחשבו החל משעתיים לפני כניסתם ועד שעה לאחר
צאתם.

57.12.04

רישיונות ואישורים
כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות להוצאת כל האגרות והרישיונות השונים
(כולל אישור משטרת ישראל) יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם בעבורם בנפרד.

57.12.05

תכנון תנועה והסדרי תנועה
על הקבלן לתכנן ולבצע את הסדרי התנועה הדרושים לצורך ביצוע העבודות .לא תשולם לקבלן
תוספת עבור ביצוע הסדרי תנועה .עבור שימוש ביותר מעגלת חץ אחת תשולם תוספת בהתאם
לכתב הכמויות

57.12.06

שכר שוטרים ,פקחי תנועה ,פקחים מטעם כל רשות או גוף אחר.
התשלום בעד העסקת שוטרים ופקחים בשכר ו/או כל פיקוח של גורם רשותי אחר (בזק ,רשט"ג ,רשות
העתיקות ,הגנת הסביבה וכדומה) יעשה על ידי המזמין (המועצה) .כנגד קבלות וחשבוניות ללא כל
תוספת תקורות או עלויות.
מובהר בזאת כי אם העבודה תמשך מעבר לזמן אשר נקבע בשל רשלנות של הקבלן התשלום העודף
יחול כולו על הקבלן.

57.12.07

דיפון
תינתן תוספת תשלום עבור שימוש במערכות דיפון בעומק שמעל  3.5מ' .התוספת תינתן עבור דיפונים
מהסוג המוגדר בכתב הכמויות .העומק יקבע לפי ה  I.Lהממוצע בים שני שוחות.

57.12.08

תכניות בדיעבד ()AS MADE
לאחר השלמת העבודה יגיש הקבלן למזמין ולמפקח תכניות בדיעבד מבוצעות ע"י מודד מוסמך,
מעודכנות לאחר בצוע.
התכניות תכלולנה תאור מדויק של כל העבודות שבוצעו בפועל ,כולל :תאור מדויק של כל העבודות,
תוואי קווי המים ,הביוב והניקוז ,כולל מיקום שוחות ורומי קרקעית צנור ,מיקום הכנות לחיבור וכד'
ואיתור קשירה לרשת הרומים והקואורדינטות הארצית ולעצמים אחרים בשטח .התכניות יבוצעו
באופן ממוחשב.
לצורך הכנת תכניות לאחר בצוע יספק המתכנן לקבלן דיסק בפורמט אוטוקד  2014לפחות.
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מודגש בזאת כי הכנת התכניות בדיעבד ומסירת הדיסק בפורמט אוטוקד  2014לפחות ו 5 -סטים של
העתקים ,בצורה מסודרת ,ואישורן כי הוכנו כנדרש הוא תנאי מוקדם ובל יעבור לבדיקת ואישור
החשבון הסופי של הקבלן ע"י המפקח והמתכנן.
הפרטים שיסמן הקבלן בתכניות הנ"ל טעונים בדיקה ואישור המפקח.
עבור הכנת ואספקת תכניות בדיעבד ( )AS MADEבפרויקטים שאורכם גדול מ 100-מ' מקור חתום
 4 +העתקים ,כולל כל החומר והעבודה שידרשו להכנתם ייחשב ככלול במחירי היחידה ולא ישולם
בעבורם בנפרד.
בפרויקטים קטנים ירוכזו העבודות וישולם עבור יום עבודת צוות מדידה לצורך הכנת תכניות בדיעבד
( )AS MADEבהתאם לכתב הכמויות.
בדיקות שדה ומעבדה

57.12.09

57.12.10

.1

כל ההוצאות של בצוע הבדיקות כאמור במפרט המיוחד ובספר הכחול (המפרט הכללי) לעיל תהיינה
ע"ח הקבלן ולא ישולם בעבורן בנפרד.

.2

על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה ו/או למועד השלמתה עקב בדיקות
המעבדה ו/או המתנה לתוצאותיהם.

.3
.4

תביעות לפיצוי כלשהו ו/או הארכת זמן בצוע העבודה עקב הנ"ל לא תובאנה בחשבון.
הקבלן יעביר לרשות המפקח תעודות בדיקה ,אישורי תקינה וכיוצ"ב עבור החומרים שבכוונתו לספק
באתר (בתחילת העבודה וטרם אספקתם לאתר) והמלאכות שבוצעו על ידו (בגמר העבודה).
הרחקת פסולת ועודפים
כל פסולת שתיווצר במהלך העבודה לרבות אספלט ,אבנים משתלבות ,אבני שפה ,אריחי מדרכה,
צמחייה ,שורשים ,גזעים ,פסולת כלשהי וכו' תורחק ע"י הקבלן לכל מרחק שהוא לאתר מאושר ע"י
הרשות המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה וללא כל תוספת במחיר.
במקרים של פינוי פסולת מיוחד שאינה תוצאה ישירה של עבודת הקבלן כגון פינוי פסולת של אחרים
ישולם בהתאם לסעיף פינוי פסולת שבכתב הכמויות .ובכל מקרה לא פחות מ  8מ"ק.

57.12.11

חציית דרך ע"י תעלה לצנרת
 .1בכל מקרה שבו יש צורך לחצות כביש ,מדרכה או דרך מצע ,בדרך של חפירת תעלה ,יהיה על הקבלן
להשתמש בציוד מתאים לכך כדי להבטיח שהנזק שיגרם יהיה מזערי .במסעות אספלט יבוצע ניסור שכבות
האספלט ואילו במדרכות מרוצפות תפורקנה המרצפות בשלמותן ותאוחסנה לשימוש חוזר.
 .2הכיסוי החוזר בכביש או במדרכה ייעשה ,עד למפלס תחתית מבנה השכבות (פני השתית) .ממפלס זה
תשוחזרנה השכבות כשהיו טרם הפירוק ועד לרום של  10ס"מ מעל לרום הסופי.
בהנחת שכבות האספלט ו/או המרצפות תעשינה ההידוק יהיה  98%לפחות מהצפיפות המקסימלית בהידוק
מעבדתי לפי מודיפייד א.א.ש.ט.ו.)AASHTO( .
 .3העבודה תבוצע באופן כזה שתימנע ככל האפשר הפרעה לתנועה .לשם כך יהיה על הקבלן לתאם את המועד
ואופן הביצוע עם נציג המזמין ועם נציג משטרת ישראל.
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 .4אם ,לפי שיקול דעתו של המפקח יהיה צורך ,יתקין הקבלן דרך עוקפת לשביעות רצון מהנדס ו/או יבצע את
העבודה בשלבים באופן כזה שבכל שלב לא תחסם לתנועה יותר מאשר מחצית רוחב הכביש ו/או יבצע את
העבודה בשעות הלילה.
לא תשולם תוספת עבור הכנת דרך מעקף ,לא תשולם תוספת עבור עבודה בשלבים.
 .5כיסוי התעלה בדרך מצעים ייעשה כנ"ל אולם ללא שיחזור שכבות האספלט (או הריצוף).
 .6בהתאם להוראת המפקח ובכפוף לאישורי ימולאו התעלות ב. CLSM
57.12.12

כבישים ומדרכות אספלט/מרוצפים
פתיחה של כבישים ומדרכות לצורך חפירה והנחת קווי מים ו/או אביזריהם והחזרת המצב לקדמותו,
תעשה כדלקמן :
א .כבישים ומדרכות אספלט
פתיחת ותיקון כבישים ומדרכות אספלט תתבצע באופן המפורט להלן :
חיתוך שפות התעלה באספלט הקיים ע"י מסור מכני ,קילוף האספלט הקיים ,סלילת מצע סוג א'
מהודק בשתי שכבות של  20ס"מ כ"א זהות למבנה הכביש/מדרכה הקיים ,סלילת האספלט בעובי
כולל  8ס"מ ( 5ס"מ במדרכות) ומבנה זהה לקיים ,פירוק והתקנה מחדש של אבני השפה .
תיקון כביש ייעשה ע"י שכבות ,כדלהלן ( אלה אם התקבלה הנחיה אחרת או התוכניות מגדירות
אחרת :
 .6מצע סוג א' – שכבות מהודקות בעובי  20ס"מ כ"א ,בהתאם למבנה הכביש הקיים ובכל
מקרה  2שכבות לכל הפחות .
 .7ריסוס באמולסיה  – MS – 10בכמות של  1ק"ג למ"ר .
 .8שכבה מקשרת  5ס"מ.
 .9שכבת ריסוס  – STEבכמות של  0.5ק"ג/מ"ר .
 .10אספלט בעובי כולל  3ס"מ (שכבה עליונה).
תיקון ושיחזור מבנה כביש /מדרכה מעל תוואי חפירה לקו מים יימדד במ"ר בהתאם לרוחב
החפירה התאורטי וישולם בהתאם לכתב הכמויות.
מדידה לשכבות אספלט שלא מעל תוואי החפירה תימדד לפי מ"ר לאחר הידוק .ותשולם לפי סעיפי
אספלט.
עבור ביצוע עבודות אספלט קטנות (עבודות סלילה שלא מעל תוואי חפירת הצנרת ושכמות
האספלט בהם קטנה מ 150-טון) תינתן תוספת תשלום בנפרד עבור פיזור בפינשיר בהתאם לסעיף
רג"י המוגדרים במחירון.
ב .מדרכות ושבילים מרוצפים
פירוק ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יימדד לפי מ"ר ,בהתאם לרוחב התאורטי של התעלה .
פתיחת ותיקון של ריצוף מכל סוג שהוא יכלול את פירוק הריצוף הקיים ואחסונו ,אספקת מרצפות
או אבנים משתלבות חדשות במקום אלה שתמצאנה שבורות ,והתקנת הריצוף מחדש לאחר הנחת
הצינור לשביעות רצונם של המפקח ו/או נציג הרשות המקומית ,אספקת והנחת מצע סוג א' בעובי
 20ס"מ ,ושכבת חול בעובי  5ס"מ .תשלום עבור מדרכות ושבילים התאם לכתב הכמויות.
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ג .אבני שפה ותעלות
עבור פירוק אבני שפה והתקנתן מחדש לאחר גמר העבודה לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה כלול
במחירי היחידה השונים.
אבני שפה תונחנה בהתאם למפרט הכללי לא תשולם כל תוספת עבור :חגורת בטון ובטון בין
האספלט לאבן השפה ,הנחת אבני שפה ברדיוסים או עקומות מסוג כל שהוא ,אבני שפה מונמכות,
צורת דרך ככל שיידרש.
המחירים יכללו את כל הדרוש להתקנת אבן שפה למצה הקודם לרבות החלפת אבני שפה השבורות,
בין שנשברו במהלך העבודה ובין שהיו שבורות קודם לכן.
במקרים בהם יידרש הקבלן לבצע אבן שפה במקום בו לא הייתה קודם לכן אבן שפה ישולם לפי
מ"א בהתאם למחירון.
ד .קרצוף מסעות אספלט
הקרצוף יעשה בהתאם להוראת המפקח במקרצפת ללא כל חימום .יש לאפשר קרצוף מרבי במעבר
אחד של  8ס"מ וכן חיתוך קנטים יציבים בשולי הקרצוף.
הקרצוף כולל גם עבודת ידיים מסביב לשוחות ולתאים .
השטח המקורצף ינוקה מיד בתום הקרצוף .המדידה תעשה לפי מ"ר.
57.12.13

שטיפת הקווים
עבור שטיפת הקווים לא ישולם בנפרד ומחירה יהיה כלול במחירי הנחת הצנורות.

57.12.14

שאיבת מי תהום
בסעיף זה יום עבודה מוגדר כ  24שעות .עבור שאיבת מי תהום באופן רציף במשך  24שעות
באמצעות מערכת בשיטת  WELL POINTSאו באמצעות שאיבה רציפה (  24שעות) בהספק של
 100מק"ש לפחות בכל עומק יושלם לפי יום עבודה .לא ישולם עבור שימוש במשאבה לספיקות
קנטות יותר.

57.12.15

חיטוי הקווים
עבור חיטוי הקווים באורך של עד  500מ' ישולם קומפלט בהתאם לכתב הכמויות.

57.12.16

מעבר דרך /מתחת לקירות ,גדרות ,חומות
עבור מעבר צנורות בקירות ,אבן גדר ,אבן קיר ,בטון ,תעלת בטון וכד' לא ישולם בנפרד ומחירם יהיה
כלול בשאר מחירי היחידה השונים ,העבודה כוללת:
פירוק ,בצוע המעבר ,תיקון מחדש לפי הקיים ,כולל עבודות בניה ,בטון ,מסגרות ,שרוולים וכל הדרוש
למעבר מושלם.

57.12.17

עטיפות בטון לצנור ויציקות באתר
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יחידת המידה לעטיפת בטון לצנור ויציקות בשטח תהיה מ"א מדודה בהתאם לקוטר הצנור .המחיר
יכלול את אספקת ברזל הזיון והתקנתנו ,תבניות ,אספקת והתקנת הבטון ,וכל עבודות העפר הנדרשות.
המחיר יהיה אחיד לכל העומקים.
57.12.18

צילום צנרת בטלוויזיה
צילום צנרת בטלוויזיה הן לצנרת חדשה לאחר ביצועה והן לצנרת ביוב קיימת לצורך קבלת החלטה
לגבי שירוול (צילום לפני ולאחר ביצוע שירוול כלול במחירי היחידה לשרוול ולא יימדד בנפרד) יימדד
במ"א ,מחיר היחידה יכלול:
ניקוי ושטיפת הקווים בטרם בצוע העבודה וכן את כל התאומים הדרושים לבצוע הצנתור ,הכל לפי
המפורט במפרט הרצ"ב ,לפי הוראת המפקח ולשביעות רצונו המלאה.

57.12.19

נקודת אויר "2Ø
נקודת האוויר תימדד ביחידות קומפלט ותכלול :שסתומי אויר מדגם  D-025בקוטר " ø2לחץ
עבודה  16אטמ' ,תוצרת "א.ר.י ".או ש"ע בטיב ,מגוף אלכסוני " ø2תוצרת "דורות" או ש"ע בטיב,
אספקת והתקנת כל יתר האביזרים הדרושים ,כגון :מופות ,ניפלים ,זוויות ,ברגים ,אומים וכו'.

57.12.20

נקודת ניקוז "2Ø
נקודת הניקוז תימדד ביחידות קומפלט ותכלול :עשיית נקודת ניקוז ,כולל התחברות לקו הראשי
אספקת והתקנת אספקת והתקנת קטעי צנורות פלדה ,אספקת והתקנת כל האביזרים ,כגון :מופות,
ניפלים ,זוויות ,אוגנים ,מצמד שטורץ לחיבור מהיר ,וכל העבודות הדרושות עד נקודה מושלמת.
( שוחה ,מגוף ,שסתום מדף .במידה ויידרש ימדדו בנפרד).

57.12.21

אספקת והנחת צנורות למים
יחידת המידה לאספקת ,הובלת ,פיזור והנחת צנורות תהיה מ"א מסווגת בהתאם לסוג ,קוטר ועומק
הצינור.
המחיר יכלול:
 .1אספקה ,הובלה ,הנחה של צנורות ,לרבות חפירה ו/או חציבה ,מצע ועטיפת חול ,הידוק ומלוי
חוזר.
 .2עומק הצינור יימדד מפני הקרקע בפועל (לאחר בצוע עבודות החפירה ויישור לכבישים ו/או
מדרכות ועד לתחתית הצינור .העומק ייקבע כעומק הממוצע בין שתי נקודות.
 .3עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות ולא תשולם כל
תוספת במחיר עבור הבדיקה.
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 .4בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים (כ 10%-מהריתוכים) יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה כלול
במחיר היחידה להנחת הצינורות.
 .5בדיקות לחץ יהיו כאמור במפרט המיוחד.
 .6הספחים לא יימדדו בנפרד ומחירם יהיה כלול במחירי היחידה השונים (מופות  ,אוגנים  Tוכו').
 .7עלות שרות השדה לבדיקת הנחת הצנרת תיכלל במחיר היחידה להנחת הצינורות ולא תשולם כל
תוספת במחיר עבור הבדיקה.
 .8רשת סימון פלסטי ברוחב  50ס"מ לפחות עם חוטי נירוסטה תונח מעל הצינור .הכיתוב על רשת
הסימון יהיה "זהירות! קו מים" .רשת הסימון לא תימדד בנפרד ומחירה כלול במחירי היחידה
השונים.
57.12.22

התחברות קו לחץ מוצע לקיים
המחיר יהיה לפי יחידה ויכלול:
אספקת והרכבת כל הצינורות והאביזרים (למעט מגופים) ,עשיית כל הריתוכים ,גילוי הקו הקיים,
סגירת וניקוז המים ,כיסוי מהודק וסילוק עודפי חומרים והשבת פני השטח לקדמותם ללא תלות
בעומק הקו.

57.12.23

חיבור צינור מים חדש לצינור קיים
חיבור צינור מים חדש לצינור קיים יבוצע כדלהלן :חפירה כולל חפירה בידיים לגילוי הצינור הקיים,
סגירת מים ,הרקת מים ,חיתוך ,הסתעפות " "Tעם נציב מאוגן ,מחברי אוגן ,חיוץ ,מעברים מקוטר
לקוטר ,במידה ויידרש ריתוך או דרסר מעוגן בברגים וכל הדרוש לחיבור בין שני הצינורות בנקודה זו,
כולל גוש בטון לעגון ההסתעפות .כולל סילוק עודפי חפירה והשבת השטח לקדמותו.
חיבור קו מים לקו קיים יימדד ביחידות שלמות ללא תלות בעומק הקו ויכלול את כל המצוין לעיל
למעט מגופים.

57.12.24

סגירת המים לצורך חיבור צינור מוצע לצינור קיים
על הקבלן להודיע למפקח באתר על כוונתו לסגור את המים  4-3ימים לפני המועד .המפקח יתאם את
הסגירה עם מנהל רשת המים .מנהל הרשת יבצע את הסגירה בהתאם לנוהל המקובל ברשות .סגירת
המים ופתיחתם מחדש תבוצע אך ורק ע"י עובדי הרשת.

57.12.25

קו מים זמני
במידה ולצורך ביצוע העבודה יידרש לסגור קווי מים קיימים ,על הקבלן להתקין קו מים זמני בקוטר
של עד  110מ"מ .על קרקעי עם הסתעפויות על מנת להבטיח אספקת מים סדירה במשך ביצוע העבודה.
עבור הנחת קו זמני ישולם לקבלן לפי מ"א בהתאם לאורך התאורטי של הקו (קו ישר ומתוך ללא
התחשבות בגלים וכיפופים) ובהתאם לסעיף קו מים זמני.
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המחיר כולל :
 הנחת הקו ,על פני הרקע ,בתוך הקרקע או על גבי עמודים ( כולל הספקת עמודים אם נדרשוכול הדרוש על מנת לתלות  /להניח את הקו בצורה בטוחה ובלי הפרעות לתנועה או להולכי
רגל.
 הספקה והתקנה של ספחים והסתעפויות ( מופות  , T ,רקורדים וכו') הספקה והתקנה של הארקה ( כבל נחושת  50ממ"ר  ,או אלקטרודות).בסוף העבודה יפנה הקבלן את הקו ואת כל האביזרים מהשטח.
הכנה לחיבור בית

57.12.26

הכנה לחיבור ביתי תימדד ביחידות שלמות ותהיה בהתאם לפרטים הסטנדרטים של המועצה.
ההכנה לחיבור ביתי תכלול :קו מים בכל קוטר נדרש ביציאה מקו מים ראשי במרחק אופקי של עד
 3מ' ,קטע צינור עד גובה של 1.5מ' מעל פני הקרקע ,מעברי קוטר ,פקקים ואוגנים הכל לפי פרט.
כהכנה לחיבור המים ייחשב כל הקטע מקשת העליה לפני הקרקע כולל הקשת ופקק.
במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע ,יימדד החיבור החל מהסתעפות כולל ההסתעפות.
57.12.27

חיבור בית
חיבור בית יימדד ביחידות שלמות ויכלול קו מים בכל קוטר נדרש ביציאה מקו מים ראשי במרחק
אופקי של עד  3מ' ,קטע צינור עד גובה של 1.5מ' מעל פני הקרקע ,מעברי קוטר ,מגופים ,שסתומי
אוויר ,אלחוזר ,אוגנים מופות ,רקורדים ,מסננים ,תמיכות ,פס הארקה  ,חיבור לרשת המים הפרטית
במגרש וכל הנדרש לפי פרט( .מד המים יסופק ע"י המועצה).
במידה ויהיה חיבור כפול עם הסתעפות בקרקע ,יימדד החיבור החל מהסתעפות כולל
ההסתעפות.

57.12.28

מגופים
המגופים בקוטר " 3ומעלה יהיו מגופי טריז ,עם צפוי אמאיל פנים ואפוקסי בחוץ ,תוצרת ביח"ר
"רפאל" ,דגם  TRL/TRSאו "הכוכב" דגם  EKO-L/EKO-Sאו ש"ע בטיב .כולל אוגנים ,ודרסרים
ללחץ עבודה  16אטמ'.
המדידה תהיה ביחידות שלמות והמחיר יכלול התקנת המגוף על "גמל" עילי או בתא או על קו תת
קרקעי.
אספקת והתקנת אוגן נגדי ,מחבר לאוגן ,ברגים ,מוטות עיגון ואוזני עיגון חרושתיים ,קשתות ,גלגל
סגירה ,תמיכה למגופים ,גושי בטון ,וקטעי צנורות פלדה ,צביעת המערכת מעל פני הקרקע בצבע
יסוד וצבע אפוקסי עליון וכל שאר האביזרים הדרושים ובצוע כל העבודות הדרושות.

57.12.29

העתקת מערכת מגופים
העתקת מערכת מגופים קיימת תכלול פירוק האביזרים מהמערכת הקיימת ,חיתוך הצנרת
הקיימת ,העברת האביזרים למיקום החדש והרכבתם עד לקבלת התקנה מושלמת .כולל כל הכרוך
בתאום וסגירת קו המים הקיים להעתקת המערכת.
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57.12.30

בדיקות רדיוגרפיות
בדיקות רדיוגרפיות של ריתוכים (כ 10% -ממספר הריתוכים) יהיו על חשבון הקבלן ומחירן יהיה
כלול במחירי היחידה להנחת צנורות.

57.12.31

נקודת כבוי-אש (הידרנטים)
ההידרנט (ברז השריפה) יהיה מאוגן בודד עם מצמד שטורץ " ø3דגם  FHFSעם זקף חרושתי "4
øדגם  F-43תוצרת "רפאל" או דגם  433תוצרת "הכוכב".
ההידרנטים יימדדו ביחידות שלמות ויכללו:
* אספקת והתקנת ברז כבוי-אש (הידרנט) בודד מאוגן עם זקף חרושתי ".4
* מצמד שטורץ (חבור מהיר) ".3
* קטע צנור פלדה " ,4ע.ד( 5/32" .אורך עד  5.0מ') עם עטיפה חיצונית בטון דחוס וצפוי פנים מלט.
(במידה ויידרש אורך צנור מעל ל 5.0 -מ' תשולם לקבלן היתרה לפי מחיר הנחת צינור).
* כל האביזרים הדרושים ,כגון :קשתות ,אוגנים ,ברגים וכו'.
* צביעת חלקי ההידרנטים כלולה במחיר היחידה.
* עבור אספקת והתקנת מתקן שבירה " 4דגם  F21 -4תוצרת "רפאל" או דגם  7041תוצרת
"הכוכב" .תשולם לקבלן תוספת מחיר לברז שריפה כמצוין בכתב הכמויות.

57.12.32

תאים למגופים
המחיר לתאי מגופים יהיה לפי יחידות ,ויכלול:
אספקת והרכבת תאי בטון למגופים מחוליות טרומיות ,לפי ת"י  ,658כולל אספקת ,הרכבת
והתאמת התקרות והמכסים וביטונם ,אספקת והנחת חצץ בתחתית ,עשיית חגורת בטון ,חפירה,
מלוי מהודק ,אטם איטופלסט בין החוליות וסילוק עודפי חומרים.
המכסה יהיה מסוג ב.ב או יצקת ועליו סמל המועצה ויעוד המכסה "מים".

57.12.33

בטול תאים ומתקנים שונים  -כללי
בעבור ביטול וסילוק של קווי בקרה ,תאי קליטה ,בורות רקב ,בורות ספיגה ,קידוחי ספיגה ,צנרת
מכל סוג שהוא הנמצאים בתחום החפירה של צנרת ומתקנים חדשים מתוכננים ישולם כמצוין בכתב
הכמויות.
המתקנים המבוטלים יבוטלו ,יפורקו בשלמותם ויסולקו מאתר העבודה לאתר מאושר ע"י הרשות
המקומית ו/או המשרד להגנת הסביבה ע"י הקבלן.
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בטול וסילוק של תאי בקרה מתקנים וצנרת כנ"ל הנמצאים מחוץ לתחום החפירה של צנרת ומתקנים
חדשים יהיה בתשלום אך ורק אם תינתן על כך הוראה מפורשת מהמפקח.
57.12.34

אלמנטים מבטון טרום

57.12.35

אלמנטים מבטון טרום ,כגון :אדנים להשענת צנורות ,ימדדו ביחידות שלמות מותקנות .המחיר כולל
את אספקתם ,הובלתם והתקנתם ,כולל עבודות עפר ועבודות אחרות.
במחיר האדנים מבטון טרום כלולים גם מחירי הרפידות ,שלות ,וברגים לחיזוק הצינור לאדן.
אביזרים
עבור אביזרים ,כגון :שסתומים אל-חוזרים ,שסתומי אויר ,מגופים וכו' ,ישולם ביחידות שלמות.
מחיר היחידה ,כולל אספקה ,הובלה והתקנה של האביזר ,לרבות התקנה ואספקה של :מחבר לאוגן,
אוגן נגדי ,ברגים ,אטמים ,אומים ,אוזני וברגי עיגון וכו'.
בשסתומי אוויר מחיר היחידה כולל גם את הברז הכדורי המותקן לפני השסתומים על כל מרכיביו.

57.12.36

תיקון פיצוצים
בתיקוני נזילות ופיצוצים העבודה כוללת את איתור מיקום הנזילה/פיצוץ ,סגירת מגופים ,חפירה,
גישושים ,ניקוז הקו ,חפירה וחציבה ,תיקון הנזילה/פיצוץ ע"י חבקים מנירוסטה או ע"י החלפת
קטע צינור עד  5מ"א החלפת הסתעפות "טע" או צלב /זקף/זווית ריתוך ,מילוי חוזר מבוקר כולל
החלפת החומר הרטוב ,החזרת שכבות הכביש/מדרכה לקדמותם וסלילת אספלט ,החזרת ריצוף
לקדמותו וניקוי הרחוב .העבודות להחזרת המצב לקדמותו והניקוי יבוצעו מיד עם סיום הטיפול
בתיקון הפיצוץ ו/או נזילה.
תיקון נזילה/פיצוץ על קו עילי כגון לפני חיבור צרכן ,יכלול את סגירת המגופים בקטע המספק מים
לצרכן ,התקנת חבק או החלפת קטע הצינור ,לפי הנחיות  /דרישת המפקח והחזרת מצב לקדמותו.
כל תיקוני הפיצוצים יבוצעו ע"י מיני מחפרון למניעה /מזעור נזקים .שימוש בכלים כבדים יותר
יעשה באישורו של המפקח בלבד.
מובהר בזאת כי לא יותר שימוש בחבקים במרחקים הקטנים מ  3מ' בין חבק לחבק ובכל מקרה
לא יותר תיקון ע"י יותר מ 2 -חבקים ולפי הוראות המפקח.
ההחלטה לגבי החלפת קטע צינור או שימוש בחבקים הנה של המפקח באתר בלבד.
במידה ותוך כדי עבודת תיקון פיצוץ/נזילה/תקלה ברשת המים יתברר למפקח כי יש צורך בעבודות
נוספות הקבלן יקבל את ההנחיה ובאישור מנכ"ל המועצה ו/או ,מהנדס המועצה ו/או כל מי
שהוסמך על ידם בכתב.
פתיחת וסגירת מגופים ברשת המים העירונית תבוצע ע"י הקבלן אך ורק בהנחייתו ,באישורו
ובפיקוחו של נציג המועצה .השארת מגופים סגורים תעשה אך ורק באישור המפקח ובכתב.
עמוד  102מתוך 135
חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
על הקבלן להחזיק מפתח מתאים לפתיחה וסגירה של כל קטרי וסוגי המגופים.
57.12.37

קריאות שווא
עבור קריאת שווא בה התייצב הקבלן בשטח ישולם לקבלן סכום קבוע מראש בהתאם לכתב הכמויות.
על הקבלן לסגור את הקריאה אל מול המוקד ולתעד ולרשום אותה ביומן העבודה ולצרף צילום.
למען הסר ספק יובהר כי לא ישולם לקבלן עבור קריאה שלא תהיה מתועדת במוקד.

נספחים
נספח מס' 1
נספח מס' 2
נספח מס' 3

תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים
תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאים
אישור שרות שדה להנחת צינורות מים

נספח מס' 4

אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים

נספח מס' 5

אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות

נספח מס' 6

אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופים

נספח מס' 7

פרוגראמת בדיקות

נספח מס' 8

טופס קבלת העבודה – תעודת מסירה

נספח מס' 9

הערכת עבודות ושירות הקבלן

נספח מס' 10

תוכן תיק מסירה מאושר ע"י המפקח

נספח מס' 11

חלוקת מים וסילוק הביוב במצבי חירום ובמשבר מים מ.מ "באר יעקב"
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 1תצהיר הקבלן בעניין אספקת צינורות המים
פרויקט מס'______________________________________ :
בהתאם לתנאי המכרז שבנידון ,אני מתחייב לספק את הצינורות המפורטים למטה .צינורות אלה כפי שיפורט להלן,
מתאימים לדרישות המפורטות במכרז .כמובהר במכרז הצינורות ,הקשתות ,המופות ,ההסתעפויות והאביזרים
האחרים שבקו הצינורות ושיטות הריתוך ,קיבלו אישור מוקדם מהיצרן ומסופקים בפיקוחו.
מחיר הצעתי למכרז מבוססים על צינורות אלה בלבד.
יצרן הצינור............................................................................................. :
ספק הצינור............................................................................................ :
תאור הצינור ,תקן ותו השגחה .................................................................... :
נתוני הצינור שיספקו לפרויקט זה:
היצרן

שם מסחרי
של הצינור

קוטר,מ"מ

דרג

עובי דופן,
מ"מ

כמות
משוערת,
מטר

מחיר
יחידה,
מטר

הצהרת יצרן/ספק הצינורות
היצרן/ספק הצינורות מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים בחומר המכרז הקשורים
לתכנון קווים במסגרת מכרז/חוזה זה (תוכניות ,פרטים ,מפרטים ,כתבי כמויות) ואת השימוש לשמו נרכשים הצינורות
וכי הצינורות שיספק מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם כמובילי מים וכי הצינורות מתאימים לייעודם
זה על פי התכנון שהוצג בפניו ובתנאי כי תבוצענה הוראות מפרטי היצור ,ההובלה והטמנת הצינורות שהוצגו לפניו
ואושרו על ידו.
בנוסף לכך מתחייב היצרן/ספק ללוות את ביצוע הפרויקט כולו מתחילתו ועד סיומו ומסירתו לידי המזמין ,בשירות
שדה מטעמו וכי עליו לוודא כי הקו יונח בהתאם להנחיותיו ולשביעות רצונו המלאה.
היצרן/ספק מתחייב כמו כן ,להתריע מיידית ,בפני הקבלן ,המפקח הצמוד ,המתכנן והמזמין ,על כל ליקוי או חריגה
מכללי הביצוע ,כפי שמוכתבים במפרט הטכני.
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
____________________
שם היצרן/ספק צנרת

_______________________ _____________________
חתימה+חותמת
כתובת

עמוד  105מתוך 135

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 2תצהיר הקבלן בעניין אספקת מכסים מיצקת לתאי ביקורת לביוב ותאי מגופים
פרויקט מס'______________________________________ :
בהתאם לתנאי המכרז שבנידון ,אני מתחייב לספק מכסי יצקת לתאי מים וביוב המתאימים לדרישות המפורטות
במכרז ובעיקר ברמת דיוק כמפורט להלן:
()1
()2

מכסי היצקת יהיו מעוצבים עם סמל מועצת באר יעקב ,עיצוב גרפי יימסר לקבלן לפני תחילת ביצוע העבודה.
הדיוק בביצוע המכסים והמסגרות מיצקת מבטיח שכל מכסה יתאים לכל מסגרת .הדיוק מושג ע"י יציקה ברמת דיוק
טובה מאוד וחריטת המכסה ותושבת המסגרת להתאמה מושלמת.
תושבת המכסה מיצקת וטבעת המכסה העשויים יצקת חרוטים לקבלת דיוק מרבי בשטח המגע בין המכסה והמסגרת
כך שהמכסה לא "ירקוד" בתוך המסגרת במעבר רכב מעל המכסה.
הצהרת יצרן/ספק המכסים
היצרן/ספק המכסים מצהיר כי בדק בדיקה מקפת ומעמיקה את כל המסמכים ההנדסיים והדרישות בחומר המכרז
הקשורים למכסי היצקת לתאים והם מתאימים התאמה גמורה לשימוש שיעשה בהם ולדרישות המפורטות במסמכי
המכרז.
בנוסף לכך ,מתחייב היצרן/ספק שכל מכסה שאינו עומד בדרישות המפרט ,אינו ניתן להתקנה בכל מסגרת אחרת
שסופקה ע"י היצרן או שהמכסה "רוקד" בתוך המסגרת יוחלף ללא דיחוי במכסה ומסגרת חדשים העומדים בדרישות
המפרט כולל ביצוע כל עבודות הלוואי הדרושות להחלפת המכסה והמסגרת וכיסוי כל הנזקים הישירים והעקיפים
ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
היצרן/ספק מצהיר שידוע לו שהמזמין לא יאפשר התאמת מכסים בשטח .

____________________
שם היצרן/ספק צנרת

_______________________ _____________________
חתימה+חותמת
כתובת
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 3אישור שרות שדה להנחת צינורות מים
תאריך__________________ :
סימוכין  :פרויקט מס' ______________________________________
 .1הננו לאשר ששרות השדה של חברתנו הדריך ועקב אחרי ביצוע עבודות הנחת קווי מים בבאר יעקב כמפורט להלן:
רחוב /שכונה  ............................קטע  .......................אורך  .......................מטר
הונח צינור מסוג .....................................
קוטר/דרג .............................................
בימים .................................................
לצינור פלדה יש לציין את העטיפות והציפוי החיצוני
לצינור לחץ יש לציין את לחץ הבדיקה ומשך הבדיקה
 .2להלן רשימת קטעים שנבדקו במיוחד ,הכוללת את סוג הבדיקה והתיקונים שנעשו.
סימון קטע

קוטר

סוג התקלה

איזה תיקון בוצע

תוצאות

 .3רצ"ב דו"חות פיקוח/הנחיות לקבלן של שרות השדה.
 .4הערות המפקח לדו"ח ____________________________________________________________
בכבוד רב
חתימה וחותמת נציג המעבדה

חתימה וחותמת המפקח
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
העתק :מתכנן
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 4אישור בדיקה בקטריאלית להנחת צינורות מים
סימוכין :פרויקט מס'

.

שם הפרויקט______________________________________ :
 .1הנני לאשר שבוצעה על ידנו בדיקה בקטריאלית לאחר חיטוי קו המים
בפרויקט ______________________________
 .2תוצאת הבדיקה תקינה  /לא תקינה
רצ"ב תעודת הבדיקה.

בכבוד רב
חתימה וחותמת נציג המעבדה

חתימה וחותמת המפקח

העתק :מתכנן
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח  - 5אישור בדיקת לחץ ברשת הצינורות
סימוכין  :פרויקט מס' _________
שם הפרויקט______________________________________ :
הננו לאשר שערכתי טסט תחת לחץ ,בהתאם להנחיות המפקח/מתכנן במערכת הספקת המים כמפורט להלן והתקבלו
התוצאות המפורטות להלן:
נתוני התכן לבדיקת הלחץ:
לחץ עבודה נדרש  ...........................מטר
לחץ בדיקה נדרש  .........................מטר
משך הבדיקה  .............................שעות
הפרשי לחץ מותרים במשך הבדיקה  ..................מטר
קטע

קוטר
מ"מ

סוג
הצינור

משך הבדיקה
שעות

תוצאות ,מטר
לחץ תחילי

לחץ סופי

הפרש

בדיקה כללית מסכמת
הערות עורך הבדיקה ......................................................................................... :
בכבוד רב
חתימה וחותמת נציג שרות השדה

חתימה וחותמת המפקח
העתק :מתכנן
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 6אישור המפקח להתקנת מגופים ושוחות מגופים
סימוכין  :פרויקט מס' _______
שם הפרויקט______________________________________ :
הננו לאשר שהמגופים ושוחות המגופים המפורטים להלן הותקנו באופן מושלם על פי התוכניות והנחיות מועצת באר
יעקב.
יש לפרט את כל המגופים שהותקנו בפרויקט.
פרטים
תאריך
צומת מגופים מס'
רחוב/צומת
סוג הצינור בו הותקן המגוף
קוטר המגוף
סוג המגוף ודרג
קוטר השוחה
החלפת מכסה השוחה
מצורף חומר מצולם

הערות

כן /לא
כן /לא

בכבוד רב
.........................
מפקח

...................................
נציג שרות שדה

העתק :מתכנן
לוט :תרשים סביבה עם סימון ומספור המגופים
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 7פרוגרמת בדיקות
פרוגרמת בדיקות למכרז
תיאור העבודה________________________________________ :
מיקום האתר______________ :
שם הקבלן______________ :
מס סד'

תיאור העבודה

יחידה

.1

בדיקות הידוק בתחתית
התעלה
קווי ביוב בלבד

מ"א

קווי ביוב

מ"א

.2

.3
.4
.5

מילוי מהודק בשכבות לפי
התכנית והמפרט

כמות סוג הבדיקה
הנדרש
צפיפות 100%
במעבדה לפי מוד
א.א.ש.ט.ו
( )AASHTOבכל
בדיקה כל  200מ'
( 3נקודות
לבדיקה)

קווי מים

מ"א

קווי ביוב

מ"א

צפיפות 100%
במעבדה לפי מוד.
א.א.ש.ה.ו.
בדיקה כל 200
מטר
כל שכבה לבדיקה
–  3נקודות

בטון יצוק באתר :יסודות
לשוחות ,גושי עיגון ,תאי
ביקורת
מוצרים :צינורות פוליאתילן
ופי.וי.סי ,חוליות טרומיות
לתאים ,מכסים וכו'
בדיקת לחץ

יח'
קומפ'

.6

קווי מים
בדיקת איכות מי השתייה
אחרי שטיפה וחיטוי

מ"א
מ"א

.7

בדיקת ריתוכים

מ"א

.8

הארקה

מ"א

כמות
הבדיקות

דרישות

1
2

לפי סוג הקרקע
בהתאם למפרט
הכללי פרק 51

2
1

חוזק בטון

כל יציקה

לפי התקן והערה
4

זיהוי מוצרים,
בעלי תו תקן,
סימן השגחה
בדיקת לחץ פנימי
ע"י שאיבה לצינור
באמצעות רושם
רציף דיגיטלי משך
 24שעות

כל מוצר

תו תקן

כל אורך
הצינור

לפי המפרט
הכללי פרק 57
והערות  3.1ו3.4-

כל אורך
הצינור

לפי דרישות
משרד הבריאות
והערה 3
לפי הנחיות יצרן
הספחים /צינורות
והפיקוח

כל האורך

דוח חשמלאי
מוסמך בכתב

בדיקה
בקטריולוגית
לצינורות
בדיקת ריתוכים
על ידי שרות
השדה של יצרן
הספחים
בדיקת רציפות
הכבל ובדיקה
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הערות

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

.9

רשת סימון

וויזואלית של
חיבור לצינורות,
כבלים ומתקני
פלדה
בדיקת רציפות

כל האורך

דוח בדיקה בכתב

כל האורך
וכל
התאים

לפי המפרט
הכללי ותקנים-
ביצוע ע"י מכון
התקנים בלבד
לפי המפרט

כל משלוח
לשטח/כל
יום

הרכב לפי
המפרט/התקן

10

בדיקת אטימות של צנרת
הביוב ובדיקת אטימות של
תאי ביקורת לביוב

מ"א

11

בדיקת ווידאו של קווי
הביוב

מ"א

בדיקת אטימות
של הקווים ושל
כל התאים
במערכת
צילום של הקווים
והכנת דו"ח

12

בדיקת האספלט במפעל

טון

בדיקת "מרשל"

13

בדיקות אספלט בשטח

מ"ר

בדיקות צפיפות  2גלילים
ועובי השכבה

כל האורך

בדיקת צפיפות
ועובי לפי
מפרט/תקן

הערות
.1
.2
.3
.4
.5

.6

תוצאות הבדיקות יצורפו לתיק המתקן
עבור הבדיקות לעיל לא ישולם בנפרד והתמורה תיחשב ככלולה במחירי היחידה השונים.
כל הבדיקות הנדרשות יבוצעו ע"י הקבלן באמצעות מעבדה מוסמכת .הבדיקות כוללות את כל הסידורים
הזמניים הדרושים לביצוען לרבות כל התוספות הנובעות מסדרי העבודה של הקבלן ,בגין ציוד ,עבודות
וחומרים .על כל אלה לא תשולם כל תוספת.
על הקבלן לדאוג להזמין בדיקות רק אחרי אישור הפיקוח לפחות  24שעות לפני מועד ביצוען.
על הקבלן לבצע את כל הבדיקות ע"פ המפרט הכללי הבא:
בדיקת לחץ לקווי מים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות ודרישות נוספות של המתכנן/מפקח ו/או
היצרן.
בדיקות איכות מי השתייה אחרי שטיפה וחיטוי של קווי המים תעשנה לפי המפרט הכללי ובתוספת הנחיות
נדרשות נוספות של המתכנן ו/או המפקח.
יש להזמין את שירותי השדה של יצרן הצינורות (לפחות  3פרוטוקולים של סיור באתר) ולקבל אישור על טיב
העבודה לכל אורך הקווים.
במקרה שכמות יציקות הבטונים לפי התקדמות העבודות באתר לא תתאים לפרוגרמת הבדיקות הנ"ל ,תבוצע
כמות הבדיקות בהתאם לדרישות התקן לכל כמות הבטון – באם העבודה נמשכת יותר מיום אחד תילקח
לפחות בדיקה אחת לכל יום יציקה.

הערות נוספות:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
עורך הפרוגמה ____________________________ :תאריך___/___/____ :
מאשר הפרוגרמה __________________________ :תאריך___/___/____ :
חתימת הקבלן ____________________________ :תאריך___/___/____ :
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המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
נספח מס'  - 8תעודת מסירה  -קבלת העבודה ע"י המזמין
פרויקט______________________________________ :
פרטי  /תאור העבודה____________________________________ :

פרטים נוספים לזיהוי העבודה ............................................................................................ :
תאריך צוו התחלת העבודה........................................ :
תאריך סיום העבודה לפי צוו התחלת העבודה...................................... :
תאריך סיום העבודה בפועל............................................. :
.1

בתאריך ....................................נערך סיור באתר ונבדקה העבודה לעיל לצורך קבלתה /מסירתה הסופית למועצה
לאחר שכל הליקויים והערות בסיורים קודמים תוקנו ע"י הקבלן ונבדקו ע"י המפקח והקבלן השלים את כל המוטל
עליו בהקשר לעבודה בהתאם לדרישות החוזה:

.2

השתתפו בסיור המסירה....................................... :
.......................................
.......................................
.......................................

.3

להלן ההערות  /תיקונים שנתגלו בקבלה הסופית.
............................................................................................................................. ......................................... 3.1
...................................................................................................................................................................... 3.2
...................................................................................................................................................................... 3.3
...................................................................................................................................................................... 3.4
...................................................................................................................................................................... 3.5
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.4

נמסרו תכניות לאחר ביצוע חתומים על ידי הקבלן ,מודד מוסמך ,המפקח  ,נציג המועצה והמתכנן :כן  /לא

.5

נמסרה ערבות בדק שתחילתה בתאריך .............................וסופה בתאריך.......................

.6

העבודה מתקבלת  /לא מתקבלת ע"י:

.7

ניתנת בזה "תעודת גמר" לעבודה הנ"ל שמשמעותה שהקבלן סיים את עבודתו ,עמד בכל תנאיי ודרישות מסמכי החוזה
והעבודה התקבלה ללא הסתייגות על ידי כל הגורמים הרשומים מטה.

 -המפקח:

כן  /לא

 -המתכנן:

כן  /לא

 -מהנדס המועצה :כן  /לא

"תעודת גמר" זו אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה אשר מטבע
הדברים נמשכות גם לאחר גמר העבודה ומסירתה למזמין.
תאריך מתן "תעודת הגמר" (התאריך המאוחר ביותר
של אישור הגורמים המאשרים את קבלת העבודה ) :
.8

........................

אנו החתומים מטה ,לאחר שבדקנו את העבודה ואת כל המסמכים וההתחייבויות של הקבלן בהתאם להסכם ,מאשרים
שהעבודה בוצעה בהתאם לתכניות ,מפרטים וכל מסמכי ההסכם והקבלן השלים את כל התחייבויותיו ומקבלים את
העבודה
חתימת המפקח..... ..............................תאריך....................................
חתימת המתכנן...................................תאריך....................................
חתימת מהנדס המועצה .......................תאריך....................................

.9

תחילת תקופת הבדק( ......................................תאריך מתן תעודת הגמר)
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נספח מס'  - 9הערכת איכות עבודת הקבלנים – הנחת קווי מים וביוב
פרוייקט מס' __________
שם הפרוייקט_____________________________________________ :
ציון הקבלן מורכב ממכפלת המשקל (עמודה  )1בהערכת הקבלן (עמודה )2
מס'

פרטי הערכת הקבלן

1
1.1
1.2
1.3

עמידה בלוח הזמנים ()25%
יעילות ורציפות בביצוע העבודה
סיום ביצוע במועד המתוכנן
הימנעות מתביעות בלתי מוצדקות
להערכת תקופת העבודה
טיב ביצוע העבודה ()25%
בדיקת חומרים
איכות ביצוע העבודה
מידת שיתוף פעולה עם המפקח ()15%
ציות הקבלן להוראות
הסתגלות לשינויים ותוספות
התחשבנות ()15%
דיוק ואמינות במדידת הכמויות
הימנעות מתביעות לא מבוססות

.2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
סה"כ

1
משקל
5

2
הערכה %

3
ציון משוקלל

15
5
10
35
9
6
8
7
100

הערכת המפקח_________________________________________:
____________________________________________________
____________________________________________________
חתימת המפקח _____________________ תאריך_______________
חתימת המזמין _____________________ תאריך_______________
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תאריך__________ :
פרויקט מס' _______ – שם הפרויקט__________________________________________ :
 .1רשימת מסמכים המצורפים לתיק מסירה:
מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

שם המסמך
פרוגראמה לבדיקת עבודות הנחת קווי צינורות
סט תכניות עדות בצבע חתומות ע"י מודד מוסמך  ,המפקח ,הקבלן
והמתכנן
קובץ אוטוקאד של תכניות העדות
תצהיר קבלן בעניין אספקת צינורות מים
תצהיר קבלן בעניין אספקת צינורות ביוב
תצהיר לקבלן בעניין אספקת מכסים לשוחות בקרה
אישור שרות שדה להנחת צינורות
אישור שרות שדה לאספקה חול למילוי התעלה
תעודות בדיקת הדוקים בתעלת הצינור כולל תכנית עם סימון
מיקום הבדיקות
תעודת בדיקה לרציפות חשמלית של רשת סימון
תעודות אחריות לצינור ואביזרי צנרת
תעודת אחריות לציוד הידראולי (לכל אביזר)
אישור חיטוי ובדיקה בקטריולוגית של קווי מים
דו"ח בדיקת לחץ חתום ע"י שרות השדה והמפקח
דו"ח צילום ווידאו של מערכת הביוב  +דיסק
אישור בדיקת אטימות לקווי ביוב
מסמכים ותעודות אחרות לפי התנאים המיוחדים של עבודה זאת
הערכת עבודות הקבלן

תאריך המסמך

מצורף כן  /לא

 .2אישור והערות המפקח ..........................................................
.3

לאחר אישור התיק ע"י המתכנן ומהנדס המים והביוב של המועצה ימסור הקבלן עוד ארבעה תיקים
מושלמים כנ"ל למזמין
____________________

_____________
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נספח מס'  - 11חלוקת מים וסילוק הביוב במצבי חירום ובמשבר מים מ.מ "באר יעקב"
 .1כללי :
א .השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום (מלחמה  ,פיגוע ,אסון טבע וכו)  .על
הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות המפורטות במכרז זה יימשכו גם בשעת חירום (כולל במצבי
חירום ברגיעה) ועליו יהיה להתארגן עם כוח האדם כך שבשעת חירום/במשבר מים ניתן יהיה לעמוד
בדרישות המכרז כולל נספח זה במלואן ,זאת כאשר יוכרז במועצה ,ו/או במרחב ,ו/או במדינה מצב
חירום /משבר מים .
ב .בשעת חירום המזמין ישקול להסתפק בשירותים מינימאליים  ,אך עם גמר מצב חירום הקבלן ישלים
את כל העבודות ויביא את המערכות למצב מושלם כאילו העבודות נעשו במצב רגיל.
ג .מודגש שההחלטה האם לוותר על מלוא השירותים היא זכותו הבלעדית של המזמין.
ד .הקבלן יעביר במועד חתימת החוזה את שמות העובדים אשר ישמשו גם כצוותי עבודה לחירום עם
פירוט מספרי ת.ז .ויציין האם הם פטורים משירות מילואים .כמו כן יעביר הקבלן רשימת כלי רכב
וצילומי רישיונות רכב המשמשים את העובדים לצורך ביצוע העבודות עפ"י מכרז זה כולל מספרי
הרישוי (במידה ואחד או יותר מכלי הרכב מרותק למל"ח /לצה"ל /אחר יש לציין זאת בהתאמה
ע"ג הרשימה ) .כמו כן  ,יעביר הקבלן רשימת הציוד העומד לרשות העובדים לביצוע עבודות
התחזוקה .
ה .כלי הרכב המשמשים את העובדים לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה יצוידו בווי גרירה המאפשרים
גרירת מיכלי מים/עגלות נגררות המצויים במועצה ו/או יועמדו ע"י הקבלן לטובת המועצה המוצג
בנספח זה .
ו .נספח זה מתייחס גם לנושא אחזקת רשת מים והביוב ,כמו גם למקרה שתידרש חלוקת מים במועצה
מקומית באר יעקב.
ז .הנספח מתבסס על ההנחיות הרלוונטיות לנספח זה כפי שמופיעים בקונטרס מים וביוב של הרשות
הייעודית למים וביוב ונוהל  152של רשות המים.
ח .בשעת חירום הקבלן יעמיד לרשות המועצה צוות אחד לפחות אשר ישמשו כנציגי המועצה למשימות
הדרושות ( 3אנשים בצוות לא כולל מפעיל המחפרון) ,כולל רכב ,מחפרון ומפעיל .
 .2תפקיד הקבלן בעת הכרזה על מצב חירום או משבר מים מקומי
א .משימות בתחום התשתית
 .)1במידה ויוכרז מצב חירום ו/או משבר מים מקומי יבצעו עובדי הקבלן את העבודות בהתאם לסדרי
העדיפות שיקבעו ע"י המהנדס המועצה או מי שייקבע על ידו .יובהר כי במידה ויידרש  ,יהיה על הקבלן
לטפל בתקלות מים וביוב אשר נפגעו בעקבות רעידת אדמה  ,נפילת טילים או אחר  ,באמצעות העמדת כלי
צמ"ה ,אמצעים ייעודים ועובדים כמתחייב מסוג התקלה .
 .) 2הקבלן יחזיק בשליטתו ובאחריותו מלאי צנרת ואביזרים לתיקון רשתות המים בהתאם לדרישות נוהל
מל"ח  152כמפורט בנספח ( 1-11רשימת מלאי חירום) (אין נספח זה פותר את הקבלן מלהעמיד חלפים /
אביזרים נוספים עפ"י ניסיונו שיידרש לצורך פתרון התקלה ) .המועצה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את
המוסף לנספח זה בהתאם לצורך .שינויים במידה ויבוצעו יובאו לידיעת הקבלן בכתב מראש .
 .)3הציוד יוחזק במחסן הקבלן ובמחסני המועצה (כמוגדר בנספח יא' ) במעמד חירום ולא ישמש למשימות
שוטפות  .אחת לרבעון או עפ"י קביעת מהנדס המועצה תתבצע בדיקת רמת ואיכות המלאי בהתאם למוגדר
ע"י נציג מטעם המועצה.
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 .) 4הקבלן יתגבר במידת הצורך צוותי עבודה  ,נוסף לקיימים ,לביצוע תיקונים דחופים במערכת המים
והביוב .
 .)5הקבלן יוודא הימצאות מיגון קונבנציונלי לעובדיו ( שכפ"ץ וקסדה ) כנדרש בתקני פקע"ר  ,ע"מ לאפשר
רציפות תפקודית של פעילות הקבלן ועובדיו גם המקרה של אירועי נפילות טילים בתחום הרשות המקומית.
ב .משימות בתחום אספקת /חלוקת מים
 .)1כללי:
א) .במידה ותחליט המועצה על הקמת תחנות לחלוקת מים ,יקים הקבלן את תחנות החלוקה כולל הצבת
מחסומים  ,גידור תחנה  ,הצבת שלטים בתחנה ובדרך אליה  ,הובלת מיכלי מים ניידים או נייחים  ,ברזיות
 ,מחסומים או כל ציוד אחר שיידרש לשם הקמת התחנות  .בסיום ההקמה יבוצעו מילוי של מים במכלי
המים בכלל תחנות החלוקה שהוקמו  .שלב זה יסתיים בתוך  6שעות מרגע הפעלת הקבלן למשימה .
ב) .בגמר תהליך הקמת התחנות במידה ויידרש יבצע הקבלן סבב מילוי שוטף של מכלי המים בתחנות
החלוקה  ,פעילות זו תבוצע ברצף ותסתיים רק בסיום משבר /מצב חירום .
ג) .הקצאת הציוד לחלוקת המים (מיכלים ,שילוט ,מחסומים ,ערכות לתחנה ) באחריות המועצה.
ד) .בסיום המשבר יאסוף הקבלן את כלל הציוד מתחנות החלוקה ויחזירו לאחר טיפול למחסני המועצה .
 .)2פירוט המשימה
א) .הקבלן יתייצב עם הפעלתו במחסני המועצה .
ב) .עפ"י המשימה שתוגדר יעמיס הקבלן את הציוד של תחנות החלוקה שאמורות להיפתח ע"ג כלי רכב
שבאחריותו .
ג) .בכל תחנה שתוקם יושאר נציג מטעם המועצה שיקבל אחריות על התחנה.
ד) .עם סיום הקמת התחנה יבוצע מילוי ראשוני של המכלים במים לשתייה (מקורות מים למילוי המכלים
ימסרו ע"י המועצה ).
ה) .במקביל להקמת תחנות החלוקה יתחיל "מילוי מחדש" של מים בתחנות החלוקה באופן שוטף עד סיום
משבר המים .
 .)3משימת הקמת התחנות
א) .הקמת התחנות תבוצע במקביל .
ב) .מיקום התחנות שיוקמו יינתן לקבלן ע"י נציג המועצה בזמן אמתי .
ג) .לכל תחנה יימסר תיק תחנה על פיו יאורגן השטח (כולל הצירים המובילים עד לתחנה ).
ד) .הקבלן יוחתם על כלל הציוד שיימסר לו .
ה) .השלמת הקמת התחנות תבוצע בתוך  6שעות מהפעלה (כולל מילוי מים ראשוני במכלים ) .
ו) .הקמת התחנה תכלול ניוד הציוד ממחסן המועצה לתחנה  ,פריסת המכלים (מכלים מתנפחים ע"ג במות
)  ,הצבת עמדת מנהל (אוהל חפ"ק  ,שולחן כיסאות וכו')  ,פריסת השילוט בתחנה ומחוצה לה (כולל בצירים
המובילים לתחנה ) ,מחסומים ,ארגזים עם מכלי מים אישיים עבור האוכלוסייה ועוד .
ז) .בתחנה יוצב נציג מטעם המועצה שיקבל אחריות על התחנה  ,על כלל הציוד .
ח) .בסיום מבצע חלוקת המים יזכה הקבלן את נציגי המועצה בתחנה על הציוד  .הקבלן יזוכה במקביל מול
נציג המועצה במחסן .
ט) .הקבלן יבצע החזרה לכשרות של הציוד קודם אחסונו .
 .)4משימת מילוי מים מחדש בתחנות
א) .מילוי מחדש של המים בתחנות יתחיל במקביל להקמת התחנות .
ג) .תוכנית המילוי תתוכנן ע"י המועצה ע"ב מיקום התחנות ותימסר לקבלן לביצוע .
ד) .המילוי יבוצע ע"י מיכל נגרר בנפח  5קוב .
ה) .הקבלן יערך לבצע סבבים למילוי תחנות החלוקה במשך היממה .
ו) .נקודות למילוי המים ברכבי המילוי יינתן לקבלן ע"י המועצה .
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ז) .בכל רכב מילוי ימצא נהג מלווה מצויד במכשיר קשר (מירסים) שיעמוד בקשר מול חדר המצב במועצה
(הקבלן ייערך לעבודה במשמרות ).
 )5הציוד וכח האדם הנדרש עפ"י הפעילות
להלן פירוט צרכי המועצה לשינוע ציוד חירום ברחבי באר יעקב לטובת אספקת מים לתושבים :
(א)  .הציוד להובלה כולל :
(  . )1ציוד בארגזים
( . )2ציוד בשטחים (במות  ,בקבוקים ).
( )3ציוד לא ארוז  ,ביחידות נפרדות (שימשיות ,שלמורים ,ברזיות )
(ב) לשעת חרום נדרש הקבלן לרתק למועצה את הציוד המתואר להלן :
( 1 . )1מחפרון כדוגמת  jcb 3ומפעיל
( 1. )2טנדרים עם ווי גרירה לניוד עגלות נגררות  .או משאית
( 2 . )3משאבות מים למילוי מיכלי המים .
( 1 .)4עגלה נגררת לניוד ציוד לתחנת החלוקה .
( .)5רתכת  ,אלקטרודות  ,מבער –תסופק למועצה בשעת חירום
( 2 . )6משאבות טבולות " 3ו – " 4ושרוולים מתאימים לניקוז מים מתעלות  /שוחות – משאבה אחת
לפחות תסופק למועצה בשעת חרום .
( .)7משאבת בוצה – עד  10מק"ש לגובה הרמה  20מטר לפחות – תסופק למועצה בשעת חרום.
( )8בקר ריתוך אלקטרופיוז'ן אחד לצנרת פקס גול לקטרים של עד  400מ"מ.
( )9כלי עבודה מטלטלים ( פטישים ,כלי חפירה ,כלי צנרת וכו')
(ג) .משך העבודה :
( .)1רוב הציוד יועבר ליעדו במהלך היממה הראשונה למצב החרום .
( .)2בסיום מצב החירום יבוצע איסוף כל הציוד בחזרה למחסנים .
(ד) כח אדם נדרש בשעת חירום
לצורך ביצוע משימת חלוקת המים בתחום הרשות המקומית יעמיד הקבלן כ"א כדלקמן :
( )1מנהל עבודה אחד,
( )2שני אנשי צוות,
( )3מפעיל מחפרון
הערות :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

כ"א יתייצב בתוך שעה מקריאה במחסני המועצה .
הנהגים יתייצבו בהתאם ללוח הזמנים שנקבע להתייצבות הרכבים .
הקבלן יערך בעת אירוע חירום להחלפת כ"א בכ"א רענן ע"מ לאפשר הפעלה רציפה של מבצע
חלוקת המים בתחום הרשות המקומית .
כ"א שיועמד יידרש להעמיס ולפרוק ציוד ממשאיות
כ"א שיופעל ע"י יהיה זה שהוכשר לביצוע תפקידיו ע"י המועצה .
הקבלן ידאג שבמקרה של הפעלת הצוותים (כולל בתרגילים) ימצאו בכל צוות לפחות 50%
מהעובדים שעברו את ההכשרה לביצוע תפקידם ע"י המועצה  .הקבלן יעדכן את המועצה באופן
שוטף על שינויים בכ"א בצוותים במקרה של אי עמידה בכשירות זו באופן שוטף  ,ע"מ לאפשר
השלמת ההכשרות כמתחייב .
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✓ המזמין רשאי לדרוש תוספת של מלאי צנרת וחלפים למים וביוב (מעבר לאמור ברשימה המצורפת)
וזאת על מנת לעמוד בדרישות נוהל .152
 )6זמינות
 .)1הקבלן יתחייב להעמיד את הציוד וכ"א עליו התחייב לטובת המועצה בלוח הזמנים מרגע פניית
נציג המועצה .הקבלן ייקח בחשבון עבודה בשעות לא שגרתיות  ,בשבתות ובחגים  ,כתלות בהכרזה
על משבר מים או מצב חירום .
 )7הדרכה ותרגול
 .) 1אחת לחצי שנה או בהתאם לתכנית שנתית שתיקבע ע"י המועצה יערך תרגיל תיאורטי ו/או
מעשי לבחינת מוכנות המועצה לשעת חירום .
עובדי הקבלן ייקחו חלק בתרגילים אלו ויסיעו לצוות עובדי המועצה ככל שיידרש ובהתאם
למפורט לעיל בפריסת תחנות חלוקת מים  ,הובלת מכליי מים  ,הובלת מחסומים  ,שילוט וכל
הנדרש לפריסת תחנות .
 .)2במקרה שתוקדם הדרכה לתרגילים אלה יתחייב הקבלן להעמיד את כ"א והמאמצים שיידרשו
לצורך ביצוע ההדרכה  ,עפ"י התאום המוקדם שיבוצע מולו .
 .)3המועצה שומרת לעצמה הזכות לבצע תרגילי פתע (ללא התראה מוקדמת ) בכל שעה משעות
היממה מתוך כוונה לבחון עמידת הקבלן ביעדים שנקבעו .
לוט:
מוסף מספר  - 1-11מלאי צנרת וחלפים לחירום שעל הקבלן להחזיק באחריותו עבור המועצה
לצורך ביצוע תפקידיו.
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מוסף מספר  - 1-11מלאי צנרת וחלפים לחירום שעל הקבלן להחזיק באחריותו עבור המועצה
לצורך ביצוע תפקידיו
צנרת מים
צנרת
במחסן המועצה

סה"כ

קוטר

יחידת מידה

במחסן הקבלן

"1/2

מטר

9

6

15

"3/4

מטר

0

6

6

"1

מטר

0

6

6

"1 1/4

מטר

0

6

6

"1.5

מטר

0

6

6

צינור פלדה סק'  40ו/או דרג "ב"

צנרת פלדה עובי דופן  5/32עם ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית תלת שכבתית
מפוליאתילן שחיל או טריו
"2

מטר

20

12

32

"3

מטר

20

12

32

"4

מטר

20

12

32

"6

מטר

20

6

26

"8

מטר

20

6

26

''10

מטר

6

6

12

צנרת פלדה עובי דופן  3/16עם ציפוי פנימי בטון ועטיפה חיצונית תלת שכבתית
מפוליאתילן שחיל או טריו
"12

מטר

6

6

12

"16

מטר

6

0

6

"20

מטר

6

0

6

צנרת פקסגול לפי ת"י  1519דרג 12
32

מטר

100

50

150

50

מטר

50

25

75

63

מטר

50

25

75

90

מטר

50

12

62

110

מטר

50

12

62

160

מטר

12

12

24
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200

מטר

6

6

12

225

מטר

12

12

24

280

מטר

6

6

12

315

מטר

6

6

12

400

מטר

6

0

6
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אביזרי מים
אביזרי אלקטרופיוז'ן
במחסן המועצה

סה"כ

במחסן הקבלן

קוטר

יחידת מידה

2

5

3

2

5

110*110*110

יח'

160*160*160

יח'

2

5

225*225*225

יח'

3

5
5

160*110*160

יח'

3

2

225*110*225

יח'

3

2

63

יח'

10

הסתעפות T
3

זווית 90
5

15

90

יח'

5

3

8

110

יח'

10

3

13

225

יח'

5

3

8

160

יח'

5

3

8

מתאם אוגן
90

יח'

5

2

7

110

יח'

5

2

7

160

יח'

5

2

7

225

יח'

2

2

4

315

יח'

2

2

4

400

יח'

2

1

3

90

יח'

5

10

110

יח'

5

5

10

160

יח'

5

5

10

225

יח'

2

2

4

315

יח'

2

2

4

400

יח'

2

1

3

מק"ט
09902095
מתאים ל ''3

יח'

5

5

10

110*63

יח'

5

5

אוגנים מצופים
5

רוכב מסעף
0
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
110*90

יח'

0

5

5

160*63

יח'

0

4

4

160*90

יח'

0

4

4

225*63

יח'

0

2

2

225*90

יח'

0

2

2

225*110

יח'

0

2

2

315*90

יח'

0

1

1

315*110

יח'

0

1

1

קוטר

יחידת מידה

אביזרי אלקטרופיוז'ן
במחסן הקבלן

במחסן המועצה

סה"כ

מופות
63

יח'

5

5

10

90

יח'

5

5

10

110

יח'

5

5

10

160

יח'

5

5

10

200

יח'

5

5

10

225

יח'

5

5

10

315

יח'

2

2

4

400

יח'

2

2

4

מעבירי קוטר
63*50

יח'

4

4

8

90*50

יח'

4

4

8

90*63

יח'

4

4

8

90*75

יח'

4

4

8

110*63

יח'

4

4

8

110*75

יח'

4

4

8

110*90

יח'

4

4

8

אביזר לקצה צינור – פקק אלקטרופיוז'ן
110

יח'

2

2

4

160

יח'

2

2

4

225

יח'

2

2

4

''63*2

יח'

אביזר מעבר הברגה פנימית
5

5

10
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
מגופים
במחסן הקבלן

במחסן המועצה

סה"כ

קוטר

יחידת מידה

5

10

"1/2

יח'

5

10

"3/4

יח'

5

5

''1

יח'

5

5

10

"1.5

יח'

2

2

4

''1 1/4

יח'

2

2

4

''2

יח'

5

5

10

ברזים כדוריים

ברזים אלכסוניים
''1

יח'

2

2

4

"1.5

יח'

2

2

4

''1 1/4

יח'

2

2

4

''2

יח'

5

5

10

קוטר

יחידת מידה

מגופים
במחסן המועצה

סה"כ

במחסן הקבלן

''2

יח'

2

2

4

''3

יח'

2

2

4

''4

יח'

2

2

4

''6

יח'

1

1

2

''8

יח'

1

1

2

''10

יח'

1

0

1

''12

יח'

1

0

1

''16

יח'

1

0

1

קוטר

יחידת מידה

מגופי טריז

אביזרי צנרת מים
במחסן המועצה

סה"כ

במחסן הקבלן

''2

יח'

2

2

4

''3

יח'

2

2

4

''4

יח'

2

2

4

''6

יח'

2

2

4

אוגנים עיוורים BS

עמוד  128מתוך 135

חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
''8

יח'

2

2

4

''10

יח'

2

2

4

''12

יח'

2

2

4

''16

יח'

2

2

4

אוגני פלדה BS
''2

יח'

2

2

4

''3

יח'

2

2

4

''4

יח'

2

2

4

''6

יח'

2

2

4

''8

יח'

2

2

4

''10

יח'

2

2

4

''12

יח'

2

2

4

''16

יח'

2

2

4

קשת הלחמה
''2

יח'

2

2

4

''3

יח'

2

2

4

''4

יח'

2

2

4

''6

יח'

2

2

4

''8

יח'

2

2

4

''10

יח'

3

1

4

''12

יח'

3

1

4

''16

יח'

3

1

4

''20

יח'

3

1

4
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
אביזרי צנרת מים
במחסן המועצה

סה"כ

קוטר

יחידת מידה

במחסן הקבלן

''2

יח'

2

2

4

''3

יח'

2

2

4

''4

יח'

2

2

4

''6

יח'

2

2

4

''8

יח'

2

2

4

''10

יח'

2

2

4

''12

יח'

2

2

4

חבק הידראולי דוגמת תוצרת קראוס

דרסרים
''2

יח'

2

2

4

''3

יח'

2

2

4

''4

יח'

2

2

4

''6

יח'

2

2

4

''8

יח'

1

1

2

''10

יח'

1

1

2

''12

יח'

1

1

2

דרסר מאוגן
''2

יח'

1

1

2

''3

יח'

1

1

2

''4

יח'

2

1

3

''6

יח'

2

1

3

''8

יח'

1

1

2

''10

יח'

1

0

1

''12

יח'

1

0

1

הסתעפות  Tמגולוונת
"1/2

יח'

10

10

20

"3/4

יח'

10

10

20

''1

יח'

10

10

20

"1.5

יח'

10

10

20

''1 1/4

יח'

10

10

20

''2

יח'

10

10

20

"3/4

יח'

זווית  90מגולוונת
10

10

20
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
''1

יח'

10

10

20

"1.5

יח'

10

10

20

''1 1/4

יח'

10

10

20

''2

יח'

10

10

20

מעבר אקסצנטרי פלדה מבוטן
" 4ל "2

יח'

2

2

4

" 4ל "3

יח'

2

2

4

" 6ל "4

יח'

2

2

4

" 8ל "6

יח'

2

2

4

קוטר

יחידת מידה

אביזרי צנרת מים
במחסן הקבלן

במחסן המועצה

סה"כ

קשת  90מבוטנת
''2

יח'

5

5

10

''3

יח'

5

5

10

''4

יח'

5

5

10

''6

יח'

5

5

10

מופות מגולוונות
"3/4

יח'

10

10

20

''1

יח'

10

10

20

"1.5

יח'

10

10

20

''1 1/4

יח'

10

10

20

''2

יח'

10

10

20

רקורדים למדי מים
"3/4

יח'

20

20

40

''1

יח'

10

10

20

"1.5

יח'

10

10

20

''1 1/4

יח'

10

10

20

''2

יח'

10

10

20

קוטר

יחידת מידה

תאי בקרה
במחסן הקבלן

במחסן המועצה

סה"כ

תא אובלי למגוף עומס כבד עם סמל המועצה
-

יח'

0

3

3
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

כלי עבודה
קוטר

יחידת מידה

במחסן הקבלן

במחסן המועצה

סה"כ

חסם מים לצינורות פקסגול דוגמת תוצרת פלאסון
 63-180מ"מ

יח'

0

1

1
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

מסמך ו'  -רשימת סטנדרטים (תוכניות)
מס'
רץ

מס' תכנית

תאור התכנית

1

St-60

2

St-62

3

St-87

4

St-90

5

St-91

6

St-92

7

St-99

8

St-101

9

St-104

10

St-105

11

St-106

12

St-110

13

St-111

14

St-300

15

St-301

16

St-302

17

St-303

18

St-305

התקנת ברז שריפה
על קו פלדה
התקנת ברז שריפה
כפול על קו פלדה
תמיכה עם מגבה
לאביזרים
הנחת צנרת בתעלה
התקנת צינור בתוך
שרוול
עטיפת בטון מזוין
לצינור
התקנת שוחה
למגופים (מכסה
אובלי)
הרכבת מגוף טריז
בשוחה
נקודת ניקוז "3
בתוך שוחה
נקודת אוויר "2
התקנת מגוף עילי
ראשי על קו פלדה
נקודת אוויר "2
נקודת אוויר עם
מגוף בתוך תא
הכנה לחיבור מים
בודד מעל "2
הכנה לחיבור
מגרש בודד "2
הכנה לחבור מים
בודד בסולם "2
הכנה לחבור בית
כפול "2
הכנה לחיבור בית
כפול

קנ"מ

מספר
מהדורה

תאריך
מהדורה

שם קובץ

סטנדרטים
-

9

27.08.14

St-60

-

2

27.08.14

St-62

-

1

20.10.12

St-87

-

8

28.05.17

St-90

-

1

10.03.15

St-91

-

1

03.06.03

St-92

-

6

03.10.17

St-99

-

6

19.07.10

St-101

-

4

27.09.17

St-104

-

4

29.10.15

St-105

-

0

10.08.00

St-106

-

0

07.01.03

St-110

-

1

28.08.14

St-111

-

4

08.11.16

St-300

-

5

04.05.15

St-301

-

2

17.09.14

St-302

-

3

17.09.14

St-303

-

1

09.12.15

St-305
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים
19

St-310

20

St-351

21

St-352

22

St-353

23

St-359

הכנה לראש
מערכת השקיה
חבור בית בודד "2
מד מים "3/4
חבור בית למגרש
דו משפחתי בסולם
חבור בית כפול "2
מד מים "3/4
הכנה לחיבור
מגרש סולם "2

-

0

12.07.06

St-310

-

6

17.09.14

St-351

-

2

17.09.14

St-352

-

6

17.09.14

St-353

-

0

04.06.08

St-359
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

המועצה המקומית באר יעקב
מכרז מס'  20/2019לתחזוקת והחלפת קווי מים

מסמך ז'  -כתב כמויות ומחירים
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חתימתנו מאשרת בזאת ,כי קראנו ,הבנו ואנו מסכימים לאמור לעיל _________________(חתימה וחותמת)

