המרכז הרפואי לגליל

מכרז לתכנון וביצוע מערכת מתזים במבנה
כירורגיה
מכרז מספר 35/2021

נובמבר 2021

1

תוכן עניינים
נספח

תיאור

"א"

תמצית תנאי המכרז

"ב"

רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה

"ג"

תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף

"ד"1

תנאים כללים מיוחדים

"ד"2

מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

"ה"

רשימת תוכניות מבנה

"ו"

הצעת מחיר

"ז"

הסכם התקשרות

"ח"

תנאים מיוחדים

"ט"

תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום

"י"

תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות

"י"א"

תנאי ניהול המכרז

י"ב

נוהל בטיחות

י"ג

בקשה לקבלת היתר לביצוע חפירות

י"ד

בקשה לקבלת היתר לניתוק זמני של מערכות גילוי אש

"ט"ו"

בקשה לקבלת היתר זמני לניתוק זמני של מערכת נגד פריצה

2

 נספח א' -תמצית תנאי המכרז
(*תנאי ניהול המכרז המלאים מופיעים בנספח י"'*)
פנייה לקבלת הצעות מחיר לתכנון וביצוע מערכת מתזים במבנה כירורגיה במרכז
הרפואי לגליל מס' מכרז 35/2021
 .1המרכז הרפואי לגליל (להלן – "המזמין") מזמינכם בזה להגיש הצעות מחיר לתכנון וביצוע
מערכת מתזים במבנה כירורגיה במרכז הרפואי לגליל( ,להלן –"השירותים" ו/או "העבודה"),
הכל בהתאם למפרט המצורף לפניה זו ובכפוף לאישור תקציבי.
 .2כל הפעילות צריכה להתכנס בזמן מוגבל כפי שיפורט בהמשך מיום קבלת ההזמנה ,זאת עקב
החשיבות הקריטית של המערכת למערך כיבוי האש של בית החולים ודרישת מערך הכיבוי
להחלפת המתזים.
 .3זמן משוער לתחילת העבודה הינו מיום החתימה על החוזה וצו התחלת עבודה ,וסיומו לא יאוחר
משלושה חודשים מיום אישור התכנון.
 .4המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ליום 20/01/2022שעה  ,12:00את ההצעות בחוברת המכרז
יש להגיש במעטפה סגורה ,נושאת ציון מכרז מס'  35/2021במסירה אישית (לא לשלוח בדואר)
(להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים במתחם הנהלת המרכז הרפואי בבניין אשפוז פנימי
בימים א-ה בין השעות .15:00 – 8:00
 .5המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מאת המציעים הוא עד ליום 05/01/2022שעה  12:00יש
להגיש את השאלות במסמך בפורמט של  WORDבדוא"ל avivitd@gmc.gov.il
 .6המועד לסיור קבלנים הוא ביום 23/12/2021בשעה  ,12:30יש לתאם מראש עם גב' דהן אביבית
 ,רכזת ועדת מכרזים בדוא"ל avivitd@gmc.gov.il
 .7התמורה ואבני דרך לתשלום:
 7.1ביצוע השירותים לפי סעיף זה יעשה בהתאם לדרישת המשרד ולפי צרכיו ובכפוף לקיום תקציב
לנושא וקבלת כל האישורים הדרושים.
 7.2התמורה לשירותים ,בגין ביצוע השירותים הנ"ל ,תשולם על ידי המרכז הרפואי על בסיס הצעת
המציע הזוכה במכרז.
 7.3הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות נסיעה,
צי לומים ,טלפונים ,עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה ,הכנת מצגות,
השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שיידרש ,הכנת תקציר העבודה
ותרגומו לאנגלית וכדומה.
 7.4למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור היועץ שהעבודה בוצעה לשביעות
רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.
 7.5תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 7.6למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.
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 .8תיאור הפרויקט :כמפורט במפרט הטכני המיוחד ,המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מההצעה.
תנאי סף:

.9

 רשאים להשתתף במכרז זה העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בתנאים המצטברים שלהלן:
א .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים.
ב .המציע רשום במרשם התאגידים ובמידה ואינו תאגיד – הינו עוסק מורשה.
ג .היעדר חובות לרשם החברות.
ד .למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות
ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  1976 -על שם המציע.
ה .המציע ובעל זיקה אליו לא הורשע ביותר משתי עבירת לפי חוק עובדים זרים (איסור
העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום,
תשמ"ז.1987-
ו .חתימה על תצהיר העסקת אנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שיוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלויות ,התשנ"ח – .1998
ז .על המציע להיות בעל אישור ממכון התקנים לביצוע תחזוקת מערכות כיבוי אש ומים,
על פי ת"י  -1928מערכות לכיבוי אש בים :בקרה ,בדיקה ותחזוקה.
ח .על המציע בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו להיות בעל ניסיון חיובי מוכח
בתכנון ובביצוע של  2פרויקטים של התקנת מערכות מתזי מים אוטומטיות
(ספרינקלרים) המתאימות לדרישות תקן ישראלי  .1956כל אחד מן הפרויקטים נדרש
לעמוד בכל בכל התנאים הבאים:
 הפרויקט בוצע במבנה מאויש בבית חולים או מוסד רפואי. ביצוע הפרויקט החל בשנת  2015או יאוחר מכך ,והסתיים לפני המועד האחרוןלהגשת הצעות.
 עלותו הכספית של הפרויקט  ₪ 200,000לפחות כולל מע"מ.ט .תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף
מסמך כלשהו יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בוועדת המכרזים.
 10בחירת ההצעה הזוכה:


המרכז הרפואי יהיה רשאי לפנות לאנשי הקשר מטעם מזמיני העבודות לקבל חוותם דעתם
אודות טיב העבודות .עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון/הנחת דעת מזמיני העבודות
לרבות המזמין ,לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה.



 100%מחיר  -המציע שיגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה במכרז לאחר
שההצעה עמדה בדרישות הניסיון וההמלצות.



כל התנאים של העבודה ,הדרישות המיוחדות של הציוד ,הכללים והחוקים החלים הינה
בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף .על המציע לחתום על כל דף בדפים שיגיש למרכז
הרפואי על ידי מורשה החתימה מטעמו ,על פי כל דין .
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 11ערבות ביצוע


להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת הסכם זה ערבות
בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית (מקור) ,ובלתי מותנית בסכום של .₪ 20,000

 משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
 12הוראה מיוחדת למציע שחל שינוי באופן התאגדותו:


כל הצעה תוגש אך ורק על ידי מציע אחד אשר נדרש לעמוד בכל תנאי הסף בעצמו ,אלא אם
הותר אחרת במפורש במסמכי במרכז.



על אף האמור לעיל ,במידה ומציע שינה את אופן פעילותו בשנים קודמות (מעבר מפעילות
כעוסק מורשה לפעילות כתאגיד  /פעילות במסגרת שותפות  /מעבר מפעילות במסגרת חברה
אחת לחברה אחרת וכיו"ב) המרכז הרפואי יהיה רשאי להתחשב בידע שצבר המציע במסגרת
אופי פעילותו הקודמת ,במידה ויסבור כי קיימת זהות משמעותית בין המציע לבין האישיות
המשפטית האחרת במסגרתה פעל המציע בשנים קודמות.

 13סעיף ביטוח
א.

ב.

ג.
ד.
ה.

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק
ומבצע ,עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן:
"המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות
כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות,
ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר ,ביטוח כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח
סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים
בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל ויועסקו על ידי הספק
קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך
ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי
לפעילותם ולאחריותם הישירה.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג
עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי
המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף ויתור
על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות,
מעת לעת ולפי דרישה.
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נספח ב'
רשימת מסמכים ואופן הגשת ההצעה
את ההצעה יש להגיש באמצעות מעטפה גדולה ,עליה יש לרשום את שם ומספר המכרז .בתוך
המעטפה יש להגיש את המסמכים הבאים:
תעודת התאגדות/עוסק מורשה.
א.
נוסח עדכני של פרטי החברה מרשם התאגידים (ככל שהמציע הינו חברה) או תעודת עוסק
ב.
מורשה.
אישור ניהול פנקס חשבונות.
ד.
אישור ניכוי מס במקור.
ה.
מסמכי המכרז כשהם חתומים בכל עמוד בחתימה  +חותמת המציע וכשהם מלאים
ו.
במקומות הנדרשים.
תדפיסי עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה.
ז.
כל מסמך נוסף הנדרש לפי תנאי המכרז אף אם לא צוין מפורשות בסעיף זה.
ח.
•
•
•
•

יש להקפיד על הגשת המסמכים בסדר זה בלבד.
נא לא לכרוך ולא להדק את המסמכים.
נא לא להפריד מסמכים לניילוניות למיניהן.
נא לא לצרף עמודי שער/תוכן עניינים/דגלונים.
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 נספח ג' -תצהיר פרופיל המציע ועמידה בתנאי הסף
מכרז לתכנון וביצוע מערכת מתזים במבנה כירורגיה
אני הח"מ ________________________ נושא ת.ז ____________________ .לאחר
שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,מצהיר
כדלקמן:
 .1אני משמש כ ______________________ במציע ואני נציג המציע לצורך קבלת עדכונים
ועריכת בירורים בקשר למכרז.
אלו פרטי יצירת הקשר עמי:
טל' __________________________
דוא"ל________________________:
סלולרי_______________________:
פקס________________________:
 .2אלו פרטי המציע:
שם המציע ___________________________________
ח.פ______________________________________ .
כתובת ____________________________________
 .3הריני להצהיר כי כל המסמכים ,האישורים ,ההיתרים והרישיונות מצורפים להצעת המציע הינם
העתקים מצולמים של מסמכי המקור וכי נכון למועד חתימתי על תצהיר זה ,הם תקפים וכי לא
ידוע לי על כל סייג ,הגבלה ,הוראה או התניה שיש בהם לפגוע בתקופתם.
 .4הריני להצהיר כי כל הפרטים ,הנתונים ,ההצהרות וההתחייבויות הכלולים בהצעת הספק במכרז
זה לרבות בהצעה הכספית המצורפת לו ובמסמכים הנלווים המצורפים להצעה ,כפי שפורטו על
ידי המציע נכונים ,מלאים ,מדויקים ותקפים.
 .5הצהרות נדרשות לצורך עמידה בתנאי הסף:
 5.1המציע הינו בעל אישור ממכון התקנים לביצוע תחזוקת מערכות כיבוי אש ומים ,על פי ת"י
 -1928מערכות לכיבוי אש במים :בקרה ,בדיקה ותחזוקה.
 5.2המציע בעצמו ו/או באמצעות קבלן משנה מטעמו הינו בעל ניסיון חיובי מוכח בתכנון
ובביצוע של  2פרויקטים של התקנת מערכות מתזי מים אוטומטיות (ספרינקלרים)
המתאימות לדרישות תקן ישראלי  .1956כל אחד מן הפרויקטים נדרש לעמוד בכל בכל
התנאים הבאים:
א .הפרויקט בוצע במבנה אשפוז מאויש בבית חולים או מוסד רפואי.
ב .ביצוע הפרויקט החל בשנת  2015או יאוחר מכך ,והסתיים לפני המועד האחרון להגשת
הצעות.
ג .עלותו הכספית של הפרויקט  ₪ 200,000לפחות כולל מע"מ.
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פרויקט מס' :1
שם הגוף המזמין_________________________________ :
במידה והעבודות בוצעו ע"י קבלן משנה של המציע – יש לציין את פרטי קבלן המשנה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
מועד תחילת ביצוע התקנת המערכת:
________________________________________
מועד סיום התקנת המערכת:
______________________________________________
פרטי איש קשר של המזמין (שם ,תפקיד וסלולרי) :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________

פרויקט מס' :2
שם הגוף המזמין_________________________________ :
במידה והעבודות בוצעו ע"י קבלן משנה של המציע – יש לציין את פרטי קבלן המשנה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________
מועד תחילת ביצוע התקנת המערכת:
________________________________________
מועד סיום התקנת המערכת:
______________________________________________
פרטי איש קשר של המזמין (שם ,תפקיד וסלולרי) :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________
פרויקט מס' [ 3אין חובה לציין ,ניתן לרשום ליתר ביטחון]
שם הגוף המזמין_________________________________ :
במידה והעבודות בוצעו ע"י קבלן משנה של המציע – יש לציין את פרטי קבלן המשנה:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________
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מועד תחילת ביצוע התקנת המערכת:
________________________________________
מועד סיום התקנת המערכת:
______________________________________________
פרטי איש קשר של המזמין (שם ,תפקיד וסלולרי) :
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________
 .6מצ"ב המסמכים הבאים ,לצורך הוכחת עמידה המציע בתנאי הסף
הכלליים:
תעודת התאגדות ובמידה והמציע אינו תאגיד – תעודת עוסק מורשה.
.6.1
תדפיס פרטי החברה מתוך מרשם החברות – להוכחת היעדר חובות אגרה.
.6.2
אישורים לפי חוק עסקאות גופיים ציבוריים  -אישור ניכוי מס במקור  +אישור ניהול פנקס
.6.3
חשבונות.
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום  ,חתום ומאומת ע"י
.6.4
עו"ד.
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות ,חתום ומאומת ע"י עו"ד.
.6.5
 .7זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
__________________
חתימה
אישור עו"ד
הנני מא שר כי ביום _________________ הופיע/ה בפני מר/גב' ֹ_______________ ֹ ֹאותו/ה
זיהיתי באמצעות ת.ז .מס' ________________________ ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר
את האמת וכי יהיה/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן ,אישר/ה את נכונות
ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה עליה.

____________________

_________________________

תאריך

חתימה  +חותמת
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מסמך ד'  – 1תנאים כללים מיוחדים
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה זה)
 .1האמור להלן הינו מעיקרי ההסכם:
א .ביצוע העבודות בשלבים
( )1עבודות הסכם זה תבוצענה בשלבים המתחייבים הן מבחינת היקף העבודות והן מבחינת
המשך הפעילות הרפואיות הנעשות במקום.
שלבי העבודה למיניהם יוכתבו על ידי הנהלת הפרויקט (בתכניות ובהוראות במקום תוך
הביצוע) ומחובת הקבלן לבצע את העבודות בהתאמה מלאה לנדרש.
ב .תיחום וסגירת אזורים ושטחים באזורי השיפוץ
( )1הביצוע בשלבים כנ"ל ס"ק א .מחייב את הקבלן בתיחום וסגירת אזורים ושטחים על ידי
אספקה והרכבה במקום של מחיצות יציבות (זמניות) שתהיינה גם אטומות לגמרי לאבק
ולכלוך וזאת בכדי לאפשר הפרדה מלאה ונקיה בין האזורים הנמצאים בתהליך הבניה
והאזורים הממשיכים לתפקד כמרכז רפואי לכל דבר .כל המחיצות יצופו בשתי שכבות
של פוליאתילן בעובי  0.3מ"מ.
( )2המחיצות הנ"ל חייבות באשור מראש של המפקח לגבי החומרים מהם הם עשויים ופרטי
ההרכבה שלהם.
רק לאחר קבלת אשור המפקח יבצע הקבלן את העבודה.
לעניין זה (לצורך אישור המפקח) חייב הקבלן להכין סקיצות ו/או תכניות המפרטות את
כל אשר דרוש למפקח לצורך בחינת הצעות הקבלן בנושא זה.
( )3בגין אספקת והרכבת מחיצות כנ"ל ,לא ישולם לקבלן כל תשלום.
ג .אטימות מוחלטת של "אזור נקי"
( )1על הקבלן המבצע לדאוג לאטימות מוחלטת בין החדרים ,בין הקירות לתקרה ,בין
הקירות לרצפה ובין הקירות לבין מסגרות האלומיניום.
לפני מסירת הבניין יש לבצע בדיקת איטום המבנה על-ידי גוף בלתי תלוי בהתאם
לדרישות לחץ האוויר של מהנדס מזוג האוויר.
יש להציג דו"ח חתום של הבדיקות הנ"ל למפקח.
( )2האחריות כנ"ל לאטימות מוחלטת מוטלת בלעדית על הקבלן המבצע על כל המשתמע
לכך.
הקבלן יבצע את כל העבודות בצורה שתבטיח את האטימות המוחלטת בהתאם להנחיות
המתכננים למיניהם והמפקח (בתכניות ו/או הוראות במקום) .מאידך ,נדרש הקבלן גם
ליזום ולבצע עבודות נוספות ואחרות בשימוש חומרים ואמצעי עזר – ככל הנראה לו,
בכדי להשיג את האטימות המוחלטת ,לרבות (כהנחיה כללית) לסגור ולאטום את כל
המרווחים בבניית קירות ומחיצות בקווי המפגש והחיבור ,לוודא אטימה מוחלטת
במעברי צנרת ותעלות למיניהם באמצעות חומרי אטימה מתאימים (דוגמת מוצרי צמנט
מתוספים ,אטמי סיליקון וכדומה) ,לוודא אטימות מוחלטת של קופסאות ,גופים
ואביזרים למיניהם הקבועים בקירות ,ברצפה ובתקרות ,להקפיד ביצוע אטמים למיניהם
בנגרות ,במסגרות ואלמנטים של אלומיניום (חלונות ,דלתות וכו') – וכן כל עבודה נוספת
ו/או אמצעים שלפי דעת הקבלן הנם מחויבי המציאות להשגת האטימות המוחלטת בה
הוא נדרש.
( )3כל הנ"ל יהיה כלול במחיר הצעת הקבלן ולא תשולם כל תוספת כספית בצורה כלשהי
בגין האמור לעיל או בגין ביצוע הבדיקות כנ"ל ,לרבות כל העבודות הנוספות והאחרות
באם תידרשנה ,כתוצאה מעריכת הבדיקות – הכל לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
ד.
בדבר.

ה.

תנועה של חולים ועובדי המרכז הרפואי.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מכסימלית בצרכי הפעילות הסדירה
המתנהלת במקום ולעשות במיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
לקבלן לא תשולם תוספת כלשהי עבור קשיי ביצוע שיגרמו לו עקב התנאים הנ"ל.
כאמור לעיל ,עבודות הסכם זה תבוצענה בשלבים ובאזורים שיוכתבו על ידי המזמין
(באמצעות המפקח) וזאת לצורך הבטחת המשך פעילותם של עובדי המרכז הרפואי.
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הקבלן יהיה חייב למלא אחר ההוראות כנ"ל ללא ערעור כשכל הוצאותיו גם בגין הוראה
זו ,תהיינה כלולות בהוצאות התקורה שלו.
ו.

כל מחירי היחידה של העבודות למיניהן ,אותם נקב הקבלן בכתב הצעתו יכללו גם את כל
העבודות והחומרים הדרושים לחבור והתאמה של "קיים לחדש" (בין האלמנטים
הקיימים בבניין לבין האלמנטים החדשים המיועדים לבניה) – למעט רק אותם סעיפי
כמויות המצוינים כך במפורש שבעבורם ישולם לקבלן כנקוב.

ז.

ראה גם הערות ותיאורים מילוליים בתכניות היועצים  -המהווים חלק בלתי נפרד
מהמפרטים הטכניים ושאר מסמכי הסכם זה.

 .2כללי
א.

אודות המפרט הטכני
 .1המפרט הטכני (כמוגדר לעיל) מיועד לתת פירוט מושלם של הפרויקט הן מבחינת תכנון
והן מבחינת ביצוע.
 .2המפרט הטכני הוא חלק בלתי נפרד מכל הצעה ,הסכם או כל מסמך מחייב אחר (להלן
ההזמנה") אשר הוציא המזמין/המפקח לביצוע עבודות הסכם זה.
 .3המפרט הטכני משלים ומפרש גם את התקנים הישראליים הישימים שהם בתוקף
במועד ביצוען של העבודות.

ב.

חילוקי דעות מקצועיים
בכל מקרה של חילוקי דעות ו/או אי הבנות בין הקבלן והמזמין ו/או בין הקבלנים עצמם
בכל הנוגע לאספקטים מקצועיים (כגון :טיב העבודה ,טיב החומרים ,התאמות ,פירוש של
הוראות במפרטים ,פירוש של פרטים בתכנית וכד') יהיה מנהל הפרויקט או בא כוחו
המוסמך הבורר והקובע היחיד והסופי ,וכל החלטותיו יחייבו את הצדדים ללא ערעור.

ג.

ביצוע העבודות
כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרט הטכני ,לתיאורי העבודה ,לדוגמאות המאושרות,
ובהתאם להוראות בכתב של המפקח.
בצוע העבודה צריך להיות מעולה ביותר לפי כל חוקי המקצוע .יש לתת תשומת לב מיוחדת
לעיבוד החומר ,לחיבורים ולחומרי העזר .הקבלן אחראי לחוזק ,ויציבות ושלמות המוצרים
והעבודות עד למסירתן למזמין.
אין להתיר כל שינוי או סטייה מהמסמכים ,אלא באישור מנהל הפרויקט או בא כוחו
המוסמך .את האישור יש לקבל בכתב.

ד.

לא ישולם עבור עבודות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב מאת המהנדס.

ה.

על הקבלן לבקר באתר העבודה ,להכיר את תנאי העבודות ,תנאי השטח ,הגישה למקום ,וכל
יתר התנאים שיש להם ערך כספי בקביעת המחיר לביצוע העבודה.

ו.

על הקבלן לאחוז בכל האמצעים כדי למנוע הפרעות ו/או גרימת נזקים לאגפים אחרים
בבניין המרכז הרפואי הממשיכים בפעילותם השוטפת ולבניינים הסמוכים ,לציוד ,לקוי
חשמל ,לקוי טלפון ,מים ביוב וכד' ,ולבצע עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותיאום מלאים עם
המהנדס המרכז הרפואי ועם כל יתר הגורמים הנוגעים בדבר .המהנדס יהיה הפוסק היחידי
באם הרעש ,הלכלוך והאבק הינם מעבר להכרחי ועל הקבלן יהיה להישמע למהנדס למפקח
לגבי מיקום מחיצות וסגירות זמניות ,תמורת המחיצות הזמניות ולא ישולם בנפרד והם
כלולים במחירי החוזה.
כמו כן ,על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת נזק לרכוש או לגופו
של כל אדם כתוצאה מהעבודות שתבוצענה על ידו .במקרה של גרימת נזק ,יישא הקבלן
באחריות מלאה לכל נזק בהתאם לתנאי החוזה.

ז.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר
ובכללם עם הנהלת המרכז הרפואי ו/או עם עובדים או קבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות
שונות בתחום עבודתו .הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי
הפעילות הנמשכת באגפים השונים של הבניין המרכז הרפואי ,ולעשות כמיטב יכולתו כדי
למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.
11

ח.

סילוק עודפי החומרים ופסולת של הקבלן וקבלני המשנה הממונים יבוצע באופן יום יומי
אל מחוץ לשטח העבודה על פי הוראות המפקח ,למקום שיאושר על ידי הרשות המקומית
המוסמכת ,ויהיה על חשבונו של הקבלן לכל מרחק שיידרש ,על הקבלן להציג אישור של
מטמנה חוקית לכל פסולת המפונה .תשלום החשבונות יותנה בהצגת האישורים הנ"ל.
הערה:
בכל מקום שבמפרט הכללי או המיוחד ו/או בכתב הכמויות מופיעות המילים "המהנדס"
או "האדריכל" יש לקרוא "המפקח".

ט.

מים וחשמל
 .1מים
 .1.1המים הדרושים לעבודתו יילקחו מקו מים קיים כפי שיתואם עם ויאושר על ידי
המפקח .ו/או עם מהנדס המרכז הרפואי .אסור למשוך חיבורי מים מקווי הידרנטים
קיימים .על הקבלן לספק את המים הדרושים לביצוע העבודה מהנקודה הנ"ל ולעשות
את הסידורים המתאימים לאגירה או לשאיבה כדי לספק מים בכמות הדרושה בכל
עת בצורה סדירה ותקינה.
 .1.2כמו כן על הקבלן להתקין מונה מים ולשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש במים
לרבות בכל האמור לעיל.
 .2חשמל
החשמל הדרוש לביצוע העבודה יילקח מקו מלוח החשמל הראשי ,חשמל הסמוך
למקום עבודתו כפי שיתואם עם המפקח ו/או עם מהנדס המרכז הרפואי .על הקבלן
לספק את החשמל הדרוש לביצוע העבודה ממקור ההזנה ולעשות את כל הסידורים
הקשורים בחיבור ,בהתקנות השונות ,בהתקנת רשת ותאורת ביטחון לרבות התקנת
לוחות חשמל זמניים ומונה (שעון) חשמל ,הכל לפי חוקים ותקנות של הרשויות
המוסמכות ומהנדס המרכז הרפואי כדי להבטיח אספקה סדירה ותקינה לרבות
אספקת גנרטור במידת הצורך .האספקה תכלול גם את החשמל הדרוש להרצת
המערכת שתותקן במבנה עד למסירת הפרויקט.
על הקבלן לשאת בכל הוצאות ההתקנה והשימוש בחשמל הנ"ל.
הערות
 בעד השימוש במים ו/או בחשמל יבוצע ע"י ב"כ המרכז הרפואי המזמין חיוב כספי מדיחודש בהתאם לצריכה לפי המונים כהורדה מהחשבונות שיגיש הקבלן.
 האמור לעיל יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך שעליו על הקבלן לקבל את אישור מהנדסהחשמל של המרכז הרפואי.
 על הקבלן לתאם עם להגיש לאישור טופס בקשה לניתוק/התחברות אל המפקח ולקבלאת אישורו מראש על כל ניתוק מים ו/או חשמל ולרבות את משך זמן ניתוק משוער.
ובכתב על כך .רק לאחר תיאום ואישור כל הכלול בטופס ,כולל ציוד ,הכשרה מתאימה
של העובדים ,מסדר ציוד ,חלונות זמן וכו' יבוצע הניתוק/חיבור .ביצוע העבודה מותנה
בהמצאות פיזית של מהנדס המרכז הרפואי או הממונה על ידו וקבלת אישור סופי לביצוע
בזמן הביצוע .רק לאחר תיאום מועדים מדויקים ולאחר הסכמת המפקח בכתב – יהיה
הקבלן רשאי לנתק את המים ו/או החשמל ,לזמן הקצר ביותר ההכרחי.
הקבלן מצהיר שהוא מודע שהחשמל המסופק לעבודותיו הינו חשמל בלתי חיוני.
במחיר הצעת הקבלן כלולים ניתוקים והתחברויות זמניות של מערכות במהלך העבודה,
תוך כדי ביצוע כל הסידורים וההגנות הדרושות והכל בתאום עם המפקח.

י.

מגבלות תנועה
על הקבלן לקחת בחשבון כי שטח המרכז הרפואי הינו שטח פרטי סגור הנתון לביקורת
מתמדת של כניסה ויציאה וכי תחולנה המגבלות הבאות:
 .1התנועה לאתר העבודה וממנו תתנהל אך ורק דרך שער הכניסה המוסכם עם המרכז
הרפואי.
 .2העברת החומרים והציוד תיעשה תוך תיאום מוקדם ולפחות  24שעות מראש עם נציגי
המרכז הרפואי ושמירה קפדנית אחר הוראותיהם ,הכל באישור המפקח.
 .3הסברים משלימים בנושא זה יימסרו בזמן סיור הקבלנים .על הקבלן לקחת בחשבון
במחיריו ובתכנון הבצוע את כל האמור לעיל ,כי לא תוכר כל תביעה מצד הקבלן ,לא
תביעה כספית ולא תביעה בגין עיכוב בעבודה.
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יא .קבלני משנה של הקבלן
הקבלן יגיש יחד עם הצעתו רשימה של כל קבלני המשנה בעלי סיווג מתאים לביצוע
העבודות לאישורו של המזמין (הקבלן רשאי להגיש מספר קבלנים שהם מאותו סוג ולבחור
אחד מהם מתאים לביצוע העבודה) והמזמין רשאי לדרוש את החלפתם של קבלני המשנה
מתוך הרשימה שתוגש ללא צורך במתן נימוקים .לאחר קבלת העבודה ואישור קבלני
המשנה אסור לקבלן להחליפם ללא אישור מוקדם מהמפקח.
יב .עבודה בשעות לא מקובלות
במידה והקבלן ימצא צורך ,או עקב התראת המפקח ,או בגלל עבודה בבניין מאויש ,או על
מנת לעמוד בלוח הזמנים ,לעבוד בשעות לא מקובלות (כגון בשעות החשיכה) יעשה זאת
הקבלן בתאום ואישור עם הגורמים הנוגעים בדבר ,ללא תשלום מיוחד או תוספת מחיר
כלשהיא.
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות ובטיחות המתאימים (כגון תאורה וציוד לילי אחר
מתאים).
לא תבוצענה עבודות בשבתות אלא על פי אישור מיוחד של המנהל.
יג .השגחה מטעם הקבלן
ההשגחה באתר לכל תקופת ביצוע העבודות תהיה על ידי הגורמים הבאים:
 .1מנהל עבודה מוסמך בעל ידע מקצועי ,עם ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בביצוע
עבודות דומות באתרים רפואיים בישראל .מנהל העבודה יהיה נוכח באתר במשך כל
שעות העבודה .החלפת מנהל העבודה ביוזמת הקבלן טעונה הודעה מראש של
שבועיים ותתבצע רק לאחר אישור המפקח.
 .2מהנדס ביצוע מנוסה עם ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בישראל.
 .3הקבלן מתחייב להחליף את העובדים לפי ס"ק א  1עד ב  2לעיל אם יידרש לעשות
זאת על ידי המפקח תוך  7יום מיום מסירת ההודעה וזאת מבלי שהמפקח יצטרך
לנמק.
יד .לוח זמנים
שלבי העבודה הנדרשים יתואמו ויאושרו על ידי המפקח וימצאו את ביטויים בלוח זמנים
ממוחשב ובו יוצגו התארגנות הקבלן אשורי כל סוגי החומרים והציוד וכן כל עבודה שמשך
ביצועה הצפוי הינו יום עבודה ומעלה שיוגש על ידי הקבלן לאישור על ידי המפקח .מודגש
בז את שתנאי לתחילת ביצוע העבודות גם אם ניתן צ.ה.ע .הינו אשור לוח הזמנים של
הפרויקט וכן לוח זמנים חודשי על הקבלן לעדכן את לוח הזמנים הממוחשב פעם בחודש
ולקבל את אישור המפקח ללוח הזמנים .הגשת לוח זמנים חודשי מעודכן ולוח זמנים חודשי
הינם תנאי לקבלת החשבון בדיקתו והעברתו לתשלום .
חודשים מיום קבלת צו התחלת העבודה.
על הקבלן לסיים את העבודות תוך
טו .תיאום מועדי ושלבי הביצוע
הקבלן מצהיר כי בדק היטב ,תוך עיון והסתכלות את הבניין הקיים ואת תנאי השטח באתר
לצורך תיאום מועדי עבודותיו ושלבי הביצוע הנדרשים וכי ידוע לו כי יתכן שבעת ובעונה
אחת עם ביצוע העבודה שלו יתבצעו עבודות אחרות על ידי קבלנים ממונים אחרים.
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום מועדי ושלבי הביצוע של העבודה לפי לוח
הזמנים המאושר ובתיאום עם הקבלנים האחרים שיעבדו במקום המבנה ( באם יעבדו)
ובהתחשב עם צרכיהם.
לא תוכרנה כל תביעות הן מבחינה כספית והן מבחינת תקופת הביצוע עקב אי הבנות או
חוסר תאום בקשר לדברים אלה.
טז .ביצוע בשלבים
על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות הכלולות במפרט ובכתב הכמויות יבוצעו בשלבים.
הביצוע בשלבים ולפי עדיפויות שיידרשו ע"י המפקח לא ישמשו עילה להארכת משך ביצוע
העבודות ו/או לכל תביעה כספית שהיא .לא ישולם לקבלן תוספת כל שהיא בעד השלמת
התגמיר מכל סוג שהוא בין השלבים ועל הקבלן לקחת זאת בחשבון בהצעתו.
יז.

ביקורת העבודה
 .1המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי ופירוק כל עבודה אשר לא בוצעה בהתאם
לתכניות או להוראותיו ,והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה
שתקבע על ידו ,וכל ההוצאות תהיינה על חשבון הקבלן.
 .2המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה ,הנראים לו כבלתי מתאימים
לעבודה זו וכמו כן ,לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר ,נוסף לבדיקות הקבועות
בתקנים הישראליים .המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה ,או חלק
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ממנה ,או עבודה במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתוכניות,
המפרט הטכני ו/או הוראות המפקח.
 .3החלטת המפקח תהיה הקובעת היחידה והאחרונה בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב
החומרים ,לטיב העבודה ולאופן ביצועה שתהיה סופית.
 .4הקבלן ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא
בכדי לאפשר לו בקרה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת – רשאי המפקח להורות
להסיר את הכיסוי מעל העבודה או לפרק כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
יח .התארגנות
 .1שטחי העבודה העומדים לרשות הקבלן לצרכי ביצוע עבודה זו יגודרו בשטח בסיור
הקבלנים.
 .2הקבלן מתחייב שלא לחרוג מהשטחים שהוקצו לו לעבודה לרבות של שטחי אחסון,
חניות ,וכיו"ב.
 .3הבהרות נוספות לגבי הנ"ל במידת הצורך אפשר יהיה לקבל בזמן סיור הקבלנים
במקום.
 .4על הקבלן להכין על חשבונו תכנית סופית של ההתארגנות המבוססת על האמור לעיל
בסעיף זה ,בתכניות ובסעיפים אחרים של המפרט לאישור המפקח תוך  7יום
מתאריך צ.ה.ע.
 .5הגידור שיבוצע ע"י הקבלן סביב האתר יהיה לפי דרישות משרד העבודה  ,בגובה  2מ'
מפחי איסכורית חדשים ,כולל שערים ופשפש להולכי רגל עם סידור נעילה וכולל
שילוט אזהרה.
יט .שלט
 .1על הקבלן להקים שלט עם שם העבודה ,בגודל של  600/200ס"מ כולל שילוב של שמות
המתכננים מתחת ,הכל בהתאם להנחיות ופרטים שימסרו לו ע"י המפקח .בעד הנ"ל
לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר הצעתו של הקבלן.
 .2התקנת השלט הנ"ל תבוצע תוך  14ימים מיום הוצאת צו התחלת העבודה.
כ.

דוגמאות חומרים ובדיקת מכון התקנים
 .1בהתאם לאמור בחוזה על הקבלן להגיש על חשבונו דוגמאות של חומרים ואביזרים
לאישור המפקח .דוגמאות אלה יוגשו מוקדם ככל האפשר.
 .2בדיקת חומרים או מוצרים ע"י מכון התקנים בשיעור של עד  1%מהיקף העבודות
כלול במחירי הצעתו של הקבלן.
 .3על הקבלן לבצע על חשבונו חדר לדוגמא וכן קטע באורך של כ  3-מ' של מסדרון
לדוגמא .

כא .תיקונים והחלפות
כל מוצר או חומר שימצא פגום או לקוי ,בכל שלב שהוא משלבי העבודה וכל עוד חלה
אחריות הקבלן יוחלף או יותקן על ידי הקבלן ללא דיחוי עד  30יום מהדרישה ,לשביעות
רצונו המלאה של המפקח.
כב .תקנות עבודה ממשלתיות
הקבלן אחראי למילוי מדויק של כל תקנות העבודה הממשלתיות שנקבעו ע"י השלטונות
בקשר להקמת המבנה .לא תאושרנה תביעות הקבלן על סמך טענותיו שלא ידע את התקנות
הנ"ל וכן לא תינתן לו הארכת זמן כלשהי עקב איחור שנגרם על ידו מפאת אי מילוין של
התקנות הנ"ל ,במידה והקבלן לא יכול לבצע עבודה כלשהיא עקב תקלה כלשהיא ,יידע
הקבלן מידית את המזמין בכתב.
כג .רישיונות כניסה לעובדים
על הקבלן להגיש רשימת עובדים ,שבדעתו להעסיק בפרויקט .רק עובדים אשר יאושרו ע"י
המזמין יורשו לעבוד במבנה.
רשימת העובדים כולל מספר ת.ז שלהם תוגש למזמין לפחות  3שבועות לפני מועד משוער
להתחלת העסקתם של העובדים הנ"ל .הקבלן יצטרך למלא אחר נספח הביטחון של משרד
הבריאות.
כד .לוח זמנים ומשך ביצוע
מפורט בזה באופן הכנה והגשת לו"ז .משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט לעיל.
 .1לו"ז כללי בעת הגשת ההצעה
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עם הגשת הצעתו למכרז/חוזה זה יגיש הקבלן לוח זמנים עקרוני ערוך בשיטת "גאנט"
המתאר את כל הפעילויות העיקריות של התכנון והביצוע באתר ומחוץ לאתר
(הספקת חלקים ואביזרים) במשך כל תקופת ההתארגנות ,ההכנה והביצוע .לוח
זמנים זה יתאים לתקופת הביצוע הכללית לפי החוזה .לוח זמנים זה לאחר שיוכנסו
בו השינויים שיידרשו על ידי המזמין (במידה ויידרשו) ישמש כבסיס להכנת לוח
הזמנים המפורט לתקופת הביצוע .הקבלן ישלב את קבלני המערכות והרכבת הציוד
בלו"ז שלו.
הקבלן יידרש לעמוד בלוח זמנים הן במועד הגמר והן במועדי ביניים של הפעילויות
השונות .לקבלן לא תהיה שום תביעה כספית או תביעה להארכת לוח זמנים עקב
השינויים והתיקונים שיוכנסו על ידי המזמין בלוח הזמנים (במידה ויוכנסו) .המזמין
שומר לעצמו את הזכות לא לדון בהצעה שהוגשה למכרז שאינה כוללת את לוח
הזמנים כאמור לעיל או שלוח הזמנים שהוגש אינו עומד בדרישות תקופת הביצוע.
 .2לו"ז מפורט לתקופת התכנון והביצוע
תוך  7ימים מיום מתן הצו להתחלת העבודה יגיש הקבלן למהנדס לוח זמנים מפורט
לתקופת התכנון והביצוע .לוח זמנים זה יהיה ערוך בהתאמה מלאה ללוח הזמנים
העקרוני שהוכן על פי סעיף (א) לעיל ,לאחר שאושר על ידי המהנדס.
לוח זמנים זה יהיה ערוך בשיטת "גאנט" עם ציון נתיבים קריטיים .לוח זמנים מפורט
זה יכלול את התכנון ואת כל הפעילויות הראשיות והמשניות של הביצוע ,כולל מועדי
שילוב עם קבלני משנה מכל סוג שהוא.
המהנדס המפקח יבדוק את לוח הזמנים המפורט תוך  7ימים ובמידת הצורך ידרוש
לבצע בו שינויים .הקבלן מתחייב לבצע את השינויים האמורים תוך  7ימים מיום
שנדרשו (אם יידרשו על ידי המהנדס) ,ולכללם במסגרת לוח הזמנים .רק לאחר
שיעשה כך יאושר לוח הזמנים והקבלן יוכל להתחיל את העבודה על פיו; לאחר
האישור הנ"ל לוח הזמנים זה יהפוך לחלק בלתי נפרד מהחוזה .הקבלן נדרש לעמוד
בכל התאריכים והמועדים המתחייבים מלוח הזמנים המפורט ,תוך הקפדה יתרה
לגבי מועדים על הנתיב הקריטי.
מוצהר במפורש כי אם לא יערוך הקבלן את לוח הזמנים הנ"ל כאמור לעיל ובמסגרת
הזמן הקצוב לכך ,המזמין שומר לעצמו את הזכות להכין לוח זמנים מפורט מטעמה,
אשר יהיה חלק בלתי מן החוזה והוא יחייב את הקבלן; לוח זמנים זה (אם יוכן על
ידי המזמין) יוכן על חשבון הקבלן.
כל עדכון של לוח זמנים ייבדק ויאושר על ידי המפקח .המפקח יהיה רשאי להכניס
שינויים בלוח.
כל האמור במפורש והמשתמע מן האמור לעיל יהיה על חשבון הקבלן כולל הכנת
לוחות הזמנים השונים ,עדכונם מעת לעת והדיווחים השונים.
לקבלן לא תהיה שום תביעה (תביעה כספית או זמן ביצוע) הנובעת במישרין או
בעקיפין מן האמור בסעיף הנ"ל.
במידה והקבלן לא יבצע עדכונים ,רשאי המזמין לבצע את עדכון הלוח על חשבון
הקבלן.
כה .מסירת העבודות
בסיום עבודתו ימסור הקבלן למפקח את כל העבודות נשוא החוזה כשהן גמורות ,שלמות,
נקיות לחלוטין ומוכנות לשימוש .האחריות לשלמות העבודות ,המוצרים ופריטים כל עוד
לא התקבלו ע"י המפקח ,מוטלת על הקבלן לבדו ,וכוללת אחריות על נזקים ,אובדן ,גניבה
וכל פגיעה אחרת בעבודות ובשלמותן.
כו.

לניקיון
לפני מסירת כל שלב משלבי העבודה הגמורה למזמין על הקבלן לנקות את המבנה והאתר
מסביב מכל לכלוך או פסולת ,אבק ,וכיו"ב ולמסור את הבניין במצב נקי לשביעות רצון
המפקח .הנ"ל לא ישולם בנפרד וכלול במחיר ההצעה.

כז .עדיפות בין המסמכים לצרכי התשלום והביצוע
 .1על הקבלן לבדוק את כל מסמכי החוזה ובכל מקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או
דו-משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים ,עליו להודיע על
כך מיד למפקח אשר יחליט לפי איזה מהם תבוצע העבודה .החלטת המפקח בנדון תהיה
סופית .עם הקבלן לא יפנה מיד למפקח ולא ימלא אחר החלטתו – יישא הקבלן בכל
האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל ההוצאות האפשריות .בין אם נראו מראש
ובין אם לאו .לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות הנ"ל.
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 .2בכל מקרה של סטיות כמתואר לעיל ,רואים את המחיר כאילו נקבע לפי המידות
והתיאורים.
במפרט המיוחד.
)2
במפרט הכללי.
)4
בתקנים.
)5
הקודם עדיף על הבא אחריו.
 .3עדיפות מסמכים לגבי הביצוע היא כלהלן:
המפרט המיוחד.
)2
המפרט הכללי.
)3
התקנים.
)4
כח .ניתוקים והתחברות למערכות
מודגש בזאת כי העבודה מתבצעת בסמיכות למחלקות ולמבנים קיימים בהם נמשכת הפעילות
השגרתית השוטפת .על הקבלן לתאם מראש עם המפקח ,כל עבודה ,לפני ביצועה ולקבל את
הנחיותיו באשר לצורת העבודה ומועדה.
באופן מיוחד יקפיד הקבלן על תאום וקבלת אשור כתוב לביצוע הפסקה ו/או ניתוק ממערכות
השונות כגון – מים מטופלים ,גזים ,חשמל ,מתח נמוך ,אינסטלציה תקשורת וכו' .על הקבלן
להודיע בכתב  3ימים מראש על גבי טופס ניתוק /התחברות על בקשתו לביצוע עבודות ניתוק
ו/או התחברות למערכות קיימות.
מודגש בזאת שביצוע הניתוק ו/או ההתחברות  ,מחיבות עמידה בדרישות המופיעות בטופס,
כולל מסדר חומרים וציוד  ,בדיקה ואשור הכשרת העובדים שיאושרו לביצוע העבודה  ,ואשור
חלון הזמן וההכנות הנדרשות לביצוע העבודה .
בצוע העבודה של החיבור ו/או ההתחברות יעשה רק לאחר קבלת אשור בכתב דרך הפיקוח
של מהנדס המרכז הרפואי ובנוכחות מי שימונה על ידו ללוות את בצוע העבודה .

חתימת הקבלן_____________________ :
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מסמך ד'– 2
מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדים
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה זה)
 .1תיאור העבודה
תכנון וביצוע מערכת מתזי מים אוטומטית במרכז הרפואי לגליל במבנה כירורגי .המבנה הקיים
הינו בשטח כולל של כ 18,500-מ"ר ומכיל  7קומות 4 :קומות אשפוז – מחלקות אשפוז וחדרי
ספח .קיימת קומת ביניים ,קומת כניסה וקומת מרתף קומת גג (חדרי מעליות) .הפרויקט יכלול
את כל המבנה כולל אזורי הפטיו שאינם בחישוב הכולל של מ"ר בנוי.
 .2אישור המרכז הרפואי לגליל
מודגש שהאזורים בהם תותקן מערכת מתזי מים אוטומטית חייבים באישור המרכז הרפואי,
בתוכנית האזור מודגש אך למרות ההדגשה בתוכנית יש לאשר את האזור שבו יותקנו מתזים
עם המרכז הרפואי.
 .3הזנות המים
במרכז הרפואי קיימת תחנת הגברת לחץ לכיבוי אש באמצעות מתזים התחנה הקיימת
ממוקמת במרתף המבנה הכירורגי (מבנה צמוד ,מרתף מחובר) .מערכת מתזי מים אוטומטית
החדשה והמתוכננת תתחבר למערכת הגברת לחץ הקיימת .יש לבצע בדיקת תאימות למערכת
הגברת לחץ ,הקיימת כך שתתאים לדרישות התקן הישראלי ,ת"י  .1596במידה ונדרשת
החלפת ציודים הם יהיו כלולים בפרויקט תכנון ביצוע זה.
 .4היקף הפרויקט
 .4.1החלפת מתזי מים (שאינם בתוקף/תקולים) במערכת מתזי מים אוטומטיים קיימת
מושלמת בכל שטח המבנה .צנרת אשר ברובה חלודה – נדרשת להחלפה.
 .4.2תוספת מערכות  Pre-Actionתכנון ביצוע .כל העבודה בהתאם להצהרת מהנדס יורם גבאי
המצורפת (ראה סעיף .)37
 .5תכנון מערכת מתזי מים אוטומטית
מכרז זה כולל הן את תכנון המערכות החדשות הנוספות והן את ביצוע העבודה .למטרת התכנון
יעסיק הקבלן מהנדס מוסמך ובעל ידע וניסיון בתכנון מערכות מתזי מים אוטומטית בפרויקטים
מסוג זה ובעל ידע וניסיון בקביעת דרגות הסיכון באזורים השונים של המבנה.
על הקבלן להעסיק מתכנן אשר יאושר ע"י המרכז הרפואי לגליל.
כל נושא קביעת דרגות הסיכון ותכנון מערכת מתזי מים אוטומטית הינו באחריות הקבלן ויבוצע
ע׳׳י הקבלן.
באחריות הקבלן לקבוע את דרגות הסיכון לאחר שאסף את כל המידע הנדרש לגבי האזורים
השונים במבנה ובהתאם לתקני .NFPA
הקבלן יעביר למזמין פרשה טכנית מפורטת ובה הסברים כיצד נקבעו דרגות הסיכון.
הקבלן יעביר למזמין תוכניות עבודה מפורטות ומפרט טכני מפורט של מערכת מתזי מים
אוטומטית כולל תרשים זרימה ,תוכניות ,פרטי תליות ועיגון הצנרת ורשימת כל מרכיבי
המערכת כולל צנרת ,מתזים ,אביזרי צנרת וכו׳ כולל פירוט יצרנים ,דגם וקטלוגים של המוצרים
השונים.
לא ישולם כל תשלום עבור תכנון תיקונים ו/או שינויים הנובעים מן הדברים שפורטו לעיל.
לאחר קבלת אישור המזמין לתוכניות ולמרכיבי המערכת השונים יעביר הקבלן את כל התכנון
כולל חישובים הידראוליים לאישור:
א .למכון התקנים הישראלי או מעבדה מוסמכת אחרת.
ב .אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה.
לאחר קבלת אישורים לתכנון ואישור המזמין לתכנון יחל הקבלן בביצוע העבודה לפי צו התחלת
עבודה שיוציא המרכז הרפואי.
כל האמור בסעיף זה כולל התשלום למכון התקנים ואישור הרשות הארצית לכבאות והצלה
כלול במחיר העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.
מודגש שמדידת ספיקות ולחץ מים הנדרשת ע״י המעבדה כלולה במחיר העבודה.
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 .6עקרונות התכנון
התכנון יהיה בהתאם לנדרש בתקן ישראלי ת׳י  1596ותקן .N.F.P.A - 13
מודגש שבכל מקרה הקבלן יעסיק יועץ ומתכנן שיגדיר במדויק את עקרונות התכנון בהתאם
לגיאומטרית המבנה ,סוג הציוד במבנה ,סוג החומרים המאוחסנים וכו' .כל המידע הנדרש
לקבלן למטרת עקרונות התכנון יועבר לקבלן ע״י המזמין .התכנון יכלול התחשבות במערכות
הקיימות במבנה (כגון מע' מיזוג אויר ,מע' חשמל ,מע' גזים רפואיים וכד') כך שתתאפר נגישות
טיפול אחזקתי או אף החלפה של מערכות קיימות .בנוסף התכנון ייקח בחשבון פונקציונליות
עתידית של מערכת מתזי מים אוטומטית החדש כך שיהיה ניתן לנתק כל מחלקה באמצעות ברז
ניתוק ללא השבתת כל המערכת במבנה .כמו כן היות ומדובר במבנה קיים עם תשתיות קיימות
יש לקחת בחשבון נגישות מלאה למערכות קיימות באחזקה .לא תשולם עבור תכנון וביצוע
תיקונים ו/או שינויים הנובעים מן הדברים שפורטו לעיל.
 .7אזורי תכנון וביצוע מיוחדים
קיימים אזורים רגישים במבנה חדרים עם מכשור יקר ערך או באיזורים בהם נדרש מערכת
נוספת שאינה קיימת עפ"י דו"ח הצהרת מהנדס .עבור חדרים אלו יבוצע תכנון ביצוע לכיבוי אש
במערכת ."Double Interlock" - Pre-Action
להלן החדרים המיוחדים:
 3 חדרי מעליות בגג.
 oחדר  1מעליות במבנה כירורגי בקומת גג  -תבוצע מערכת כיבוי ספרינקלרים
 pre actionשטח החדר כ 70 -מ"ר (גובה החדר  2.3מ').
 oחדר  2מעליות במבנה כירורגי בקומת גג  -תבוצע מערכת כיבוי ספרינקלרים
 pre actionשטח החדר כ 50 -מ"ר (גובה החדר  2.3מ').
 oחדר  3מעליות במבנה כירורגי בקומת מרתף  -תבוצע מערכת כיבוי
ספרינקלרים  pre actionשטח החדר כ 9 -מ"ר (גובה החדר  4.1מ').
 oחדר  3מעליות במבנה כירורגי בקומת הגג ט.נ .נמרץ כללי  -תבוצע מערכת כיבוי
ספרינקלרים  pre actionשטח החדר כ 12 -מ"ר (גובה החדר  3.5מ').
 מרתף כירורגי (מכשיר חדש לחקר הסרטן) החדר מחולק ל  2אזורים
 oאזור  1אולם  -תבוצע מערכת כיבוי ספרינקלרים  pre actionשטח החדר כ-
 150מ"ר
 oאזור  2שירותים מקלחות  -תבוצע מערכת כיבוי ספרינקלרים  pre actionשטח
החדר כ 50-מ"ר
 ט.נ .נוירוכירורגיה בקומה השלישית במבנה הכירורגי  -תבוצע מערכת כיבוי
ספרינקלרים  pre actionשטח החלל כ 160-מ"ר.
בכל מקום בו הצנרת במצב עם חלודה מוגברת ומרובת קורוזיה המחיר לביצוע כלל העבודה
כולל את החלפתה .הגורם המחליט על הצנרת להחלפה יהיה נציג המרכז הרפואי או מהנדס
ביה"ח.
 .8ביצוע
מפרט ומכרז זה מתייחס לביצוע מערכת מתזי מים אוטומטית ,לרבות לאספקת כל החומרים
והציודים הנדרשים להקמת מערכת כיבוי אש אוטומטית ,בעזרת מתזי מים החל מהחיבור
לתחנת הגברת לחץ בקו הראשי הקיים ועד אחרון המתזים.
המערכת כולה תסופק ותותקן לפי תקנים ישראליים וכל האביזרים יהיו מאושרים .UL/FM
 .9עבודה במקביל לקבלנים אחרים
על הקבלן לקחת בחשבון שכל העבודות יבוצעו בתוך מבנה מאוכלס שבו ייתכן שמתבצעות
עבודות שוטפות במשך כל שעות היום על ידי אחרים ועליו להתאים את סידור העבודות עם מנהל
האתר ועם כל הגורמים העובדים באתר.
בגלל הפעילויות המתבצעות בו יתכן שיהיו הפרעות ועיכובים בעבודות הקבלן שיגרמו להפסקות
ו/או ביצוע העבודה בשלבים .לא תוכרנה תביעות כספיות בגין הפרעות ו/או הפסקות.
 .10לוח תשלומים
תשלום חלקי לקבלן יהיה לפי השטח היחסי שבוצע ואולם בכל מקרה כפוף להשלמת הנדרש
בסעיף מס׳  24״גמר התקנה״ במפרט טכני זה ואישור ע״י הרשויות.
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 .11אמצעי בטיחות
על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות כדי למנוע פגיעה במערכת העבודות ולנקוט בכל אמצעי
הבטיחות הנדרשים לשם הגנה על הצוות וציוד העובד.
כל נזק שיגרם כתוצאה ישירה או היקפית מעבודתו של הקבלן ,עובדיו ו/או שליחיו יתוקן או
ישולם לשביעות רצונו של המזמין.
 .12עבודה במרכז הרפואי
מודגש שעבודה זו תבוצע במרכז רפואי פעיל כולל במחלקות רפואיות פעילות ולפיכך כל עבודות
הקבלן יתואמו ויאושרו מראש ע״י נציג המרכז הרפואי.
אין להתחיל עבודה באזור מסוים ללא אישור מראש של נציג המרכז הרפואי.
עבודה שגורמת למטרדי רעש ,עשן ואבק תאושר מראש ע״י נציג המרכז הרפואי.
אין לנתק או לפרק או להתחבר למערכות קיימות ללא אישור המרכז הרפואי.
תקרות אקוסטיות
עבודה זו מחייבת באזורים רבים התקנת צנרת ומתזים בתקרות אקוסטיות קיימות ולפיכך על
הקבלן לסמן ולפרק ״בעדינות״ את התקרה הקיימת ובסיום העבודה להחזיר את התקרה
לקדמותה.
מודגש שעל הקבלן להחזיר את כל התקרות האקוסטיות שפורקו למצבן המקורי ונושא זה כלול
במחיר עבודת הק בלן ולא ישולם עליו בנפרד וכן את כל שאר האביזרים והמערכות הקשורים
לתקרה (תאורה ,רמקולים ,מפזרי מיזוג אויר ,גילוי אש ,טלמטריה ומערכות תקשורת וכד').
למען הסר ספק כל נזק בתקרה ובמערכות הנלוות שתוארו לעיל תיקון הנזק יהיה באחריות
ובמימון הקבלן .תיעוד מצב התיקרה טרם תחילת העבודה באחריות הקבלן.
 .13מתלים
תמיכות הצנרת יהיו בהתאם לדרישות התקן "( NFPA 13אגס").
 .14בדיקות שעל הקבלן לערוך
לפני עבודות ההכנה והרכבת הצנרת על הקבלן לבדוק את תוואי הצנרת (ראה סעיף  6עקרונות
התכנון) ולוודא הפרעות למהלך קווי הצנרת ורק לאחר מכן להתחיל בעבודות הייצור.
לא תשולם כל תמורה נוספת בגין עבודות נוספות ותיקונים שיגרמו כתוצאה מכך שהקבלן לא
בדק אם תוואי הצנרת פנוי ואין הפרעות מכל סוג שהוא .על הקבלן לקחת בחשבון במחיר
העבודה את כל העבודות שהוזכרו לעיל .כל שינוי יסומן באופן ברור על גבי התוכניות ויימסר
למפקח.
 .15השגחה מטעם הקבלן
לשם ביצוע העבודה יעסיק הקבלן מנהל עבודה בעל ניסיון וידע מקצועי במערכות כיבוי מתזי
מים אוטומטיות.
כל ההוראות הן בע"פ והן בכתב שימסרו למנהל העבודה תיחשב כנמסרת לקבלן ותחייב אותו
במסגרת התחייבויותיו לגבי החוזה.
 .16אחריות לנזקים
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים בכדי למנוע תאונות ונזקים ולרכוש כתוצאה מעבודתו ויעמוד
בכל חוקי הבטיחות .הקבלן יישא באחריות במקרה של תביעות פיצויים כנגדו ,נגד המזמין או
כל אדם אחר ויתחייב בתשלום עבור הנזק שיגרם לאדם או לרכוש כתוצאה מעבודתו ,שליחו בא
כוחו או קבלן משנה שלו.
 .17חומרים
הקבלן יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע המערכת וכן הכלים וחומרי העזר לביצוע
העבודות וכולל פיגומים ,אמצעי הרמה ,חומרי אטימה ,ברגים וכד׳ כמו כן יסופקו ע״י הקבלן
כל החומרים הדרושים ליצור תמיכות הצנרת כל החומרים שיסופקו ע״י הקבלן יהיו חדשים
ומטיב מאושר.
כל האביזרים והציוד המהווים חלק ממערכת כיבוי אש בעזרת מתיזים כגון מתיזים ,רגשי
זרימה ,שסתומים וברזי ניתוק ,צריכים להיות מאושרים  FM / ULכנדרש בתקן .NFPA 13
 .18חצוב ומעברי צנרת בקירות ותקרות
מעברי צנרת דרך כל סוג של קיר או תקרה מבטון מזוין או קיר בנוי יתואמו עם המפקח ויבוצעו
בידי הקבלן.
מאחריות הקבלן לקבלן אישור בכתב מקונסטרוקטור לקידוח פתחים בקורות או אם לוחצים.
לאחר הרכבת הצנרת יאטמו המעברים באזור הנקי ע״י חומרי אטימה אלסטומריים כדוגמת
אלסטוסיל ביצוע מעברים אלו והאיטום בין אם איטום רגיל\עשן או אש יהיה כלול במחיר
העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.
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 .19ניקיון
הקבלן ידאג לניקיון לאחר העבודה ובמשך ביצוע העבודה ויעביר מידי יום ביומו את הפסולת
הציוד והחומרים למקום המיועד לריכוזם.
בתום העבודה ינקה הקבלן את המקום וימסור את העבודה והשטח במצב של ניקיון מוחלט
ובטוח מפני סכנה כלשהיא.
הקבלן ישתמש בשואב אבק בזמן הקידוחים .לא יאושר שום קידוח ללא שואב אבק צמוד בכל
מוקד קדיחה.
 .20בטיחות
הקבלן ינקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים להגנה על העובד ועל הציוד במבנה .וזה על חשבונו
ללא כל תשלום מיוחד.
 .21תנאי העבודה
הקבלן מצהיר כי סייר באתר העבודה והכיר היטב את דרכי הגישה אליו מיקומם של מתקנים
השכנים ,הכיר את תנאי העבודה באתר וכל המשתמע מכך לגבי ארגון וביצוע עבודתו.
הקבלן מצהיר כי למד ,הכיר והבין על בוריים את התנאים ,המפרטים ,המצורפים וכי יבצע את
עבודתו עפ״י דרישותיהם כלשונם וכרוחם.
הקבלן מצהיר כי יבצע את העבודה בכפיפות להוראות הכלולים בחוקים ,צווים או תקנות בני
תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או חלק מהם הוא בתחומי סמכותה
הרשמית.
הקבלן מצהיר בזה כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תנאי העבודה הללו ולא תוכרנה כל תביעות
אשר תנומקנה באי הכרתם.
 .22בדיקת ביצוע של מעבדה מוסמכת
הקבלן חייב לקבל אישור לביצוע המערכת החדשה בלבד ע"י ׳׳מכון התקנים״ או מעבדה
מוסמכת אחרת.
הקבלן יודיע למנהל הפרויקט על ההתקשרות לפני ביצוע העבודה .מודגש שזימון נציג מכון
התקנים לבדיקת הביצוע הוא לפי שקול דעתו הבלעדי של מנהל הפרויקט.
מנהל הפרויקט הוא שיחליט על מספר הביקורים באתר של נציג מכון התקנים.
התשלום למכון התקנים הוא על חשבון הקבלן,
 .23גמר התקנה
 השלים הקבלן את התקנת הציוד הכולל ,ימסור הקבלן הודעה למפקח על השלמת העבודותלאחר שקיבל אישור ממהנדס שהנפיק הצהרת מהנדס למתקן או מהרשויות ,מכון תקנים
והרשות הארצית לכבאות והצלה.
 עם סיום העבודות יבצע הקבלן בדיקת תקינות ופעולת מרכיבי המערכת ויגיש בכתב מסמךהמאשר ביצוע בדיקה זו.
 המפקח ,בהשתתפות הקבלן המבצע ,יבצע בדיקות קבלה של המערכת .בבדיקות אלה תיבדקהתאמת המערכת לדרישות המזמין כמפורט במפרט.
 על הקבלן לספק למזמין חומר ספרותי טכני והוראות היצרן של כל מרכיבי המערכת הכוללים:א .הוראות התקנה של מרכיבי המערכת.
ב .הוראות אחזקה וטיפול בכל מרכיבי המערכת.
ג .נוהלי איתור תקלות.
 לצורך קבלת אישור ״גמר עבודה״ יהיה על הקבלן לספק  3סטים של ספרות טכנית בשפההעברית הכוללים את התיעוד הבא:
א .הוראות הפעלת המערכת.
ב .חוברת מערכת אשר תכלול את רשימת הציוד המסופק ,תוכניות .התקנות ופירוט
החיבורים השונים.
ג .הוראות אחזקה מיועדות לאנשי האחזקה של המזמין.
ד .מפרט לשרות אחזקה מונעת כמפורט בסעיף אחזקה ושרות.
 תיעוד זה יוגש לאישור המפקח והקבלן יבצע תיקונים ,שינויים והוספות לפי דרישות המפקח. אישור גמר העבודה שיינתן לקבלן ע״י מנהל הפרויקט יינתן רק לאחר שהמערכת אושרה בכתבע״י המהנדס שהנפיק הצהרת מהנדס למתקן או מכון התקנים הישראלי או מעבדה מוסמכת
אחרת המאושרת ע״י הרשות הארצית לכבאות והצלה ובנוסף ע״י הרשות הארצית לכבאות
והצלה.
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כל האמור בסעיף זה כלול במחיר העבודה.
 .24הדגשים לעקרון תכנון וביצוע מערכות הספרינקלרים
 כל התכנון והביצוע יהיה על בסיס הצהרת מהנדס וללא צורך באישור מכון התקנים היותומדובר במבנה קיים .במקרים של התקנה חדשה (מערכת פריאקשן חדשה או מעל  10מתזים
תוספת למערכת קיימת) נדרש אישור של מכון התקנים.
 צנרת המתזים תעוגן לתקרת או קיר הבטון. תעלות החשמל שבחלל התקרות האקוסטיות יוגנו ע״י ספרינקלרים. מתזים ״תלויים״ בתקרה האקוסטית יהיו עפ"י הגדרת הצהרת מהנדס סעיף .37 במקומות שיותקנו מתז צד הם יהיו עפ"י הגדרת הצהרת מהנדס סעיף  .37קיים נספח לגביסוג המתזים בנפרד (עפ"י הגדרת הצהרת מהנדס סעיף )37
 לא יאושר מתז צד שגורם למפגע אסתטי בגלל הצנרת הגלויה עד למתז. כל מחלקה  /כל אזור ,תכלול ארון שליטה מחלקתי **  /אזורי לניתוק כניסת הצנרת למחלקה /אזור.
 בכל מקום שגובה הראש נמוק מ ,+2.30 -יש להתקין "מתזים מוסתרים" /"."CONCEALED SPRINKLERS
 בכל מקום שקיים חשש לפגיעה פיזית על המתז ,הוא יכוסה ברשת הגנה תקנית.** ארון שליטה מחלקתי  /אזורי – יכלול:
 מגוף ניתוק עם מגעים חשמליים .FM/UL – "TAMPER SWITCH" / שסתום אל-חוזר – .FM/UL מדי לחץ  ,FM/ULלפני מגוף הניתוק ואחרי השסתום אל – חוזר. מפסק זרימה (.FM/UL - )WFD .UL/ FM – SECTIONAL TEST & DRAIN ברזי ניקוז. חיווט המגעים החשמליים ללוח בקרת אש מחלקתית  /אזורית. כל מדחס במערכת  Pre-Actionחדשה המותקנת במבנה יהיה מסוג מושתק וכולל פורקלחץ אוטומטי.
 .25תכניות לאחר ביצוע
על הקבלן להכין על חשבונו תוכניות ממוחשבות המראות את העבודות הגלויות והנסתרות.
לא יוכל הקבלן להוציא תעודות גמר בטרם השלים תוכניות אלה וקיבל אישור עליהן מהמפקח.
הקבלן יעביר למפקח  X2סטים של תוכניות לאחר ביצוע כולל דיסקט ממוחשב של התוכניות
בתוכנת אוטוקאד גרסה  2014ומעלה.
תוכניות לאחר ביצוע יאושרו רק לאחר אישור בכתב על גבי התוכניות של המפקח.
כל האמור בסעיף זה כלול במחיר העבודה.
 .26התקן קובע
התקן הקובע לתכנון מערכת המתיזים חדשה ,בחירת החומרים ,ודרישות ההתקנה ובדיקות
 ,NFPA 13 INSTALLATION FOR SPINKLERת"י  1596העדכניים ביותר.
 .27אישורים ותוצרת
כל הציוד צריך להיות מיוצר ומאושר בהתאם ל ־ .FM / UL
 .28פירוט והסברים לגבי עבודות צנרת
 28.1כללי
על הקבלן לקחת בחשבון שמיד עם קבלת העבודה עליו לסמן את תוואי הצנרת ולהרכיב את
תמיכות הצנרת.
התקנת הצנרת כוללת גם בדיקת התאמה המידות ותוואי הצנרת בין השרטוטים לבין מערך
המבנה ,מערכות החשמל מערכות מיזוג אויר ומערכות אחרות הקיימות במבנה.
אחריות הקבלן לגבי מדידה ,סימון ומקום מוחלטת והוא יתקן כל שגיאה ,סטייה או אי
התאמות הנובעות מתוך הנ״ל ולשביעות רצונו של המפקח.
לא תשולם עבור ביצוע תיקונים ו/או שינויים הנובעים מן הדברים שפורטו לעיל.
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 28.2בדיקות
על הקבלן להגיש כל עזרה דרושה למפקח לביצוע הביקורת על העבודות אולם הבדיקה של
המפקח אינה משחררת את הקבלן מאחריות בלעדית הן לטיב העבודה והן לגבי המדידות
ועליו לתקן כל ליקוי בנ״ל על חשבונו וגם אם יתגלה אחר בדיקת המפקח.
במהלך העבודה יבצע המפקח את הבדיקות דלהלן ,אין להמשיך בביצוע השלב השני לפני
קבלת אישור בכתב על השלמת השלב הקודם לשביעות רצונו של המפקח.
א .בדיקת אביזרים.
ב .בדיקת הרכבה והתאמה.
ג .בדיקות גמר חזותיות.
ד .בדיקת לחץ.
ה .בדיקת צביעה.
ו .בדיקה סופית הכוללת גם בדיקת הפעלה.
כל האמור בסעיף זה כלול במחיר העבודה.
 .29בדיקת לחץ
לאחר אישור המפקח על התקנות הצנרת כנדרש על הקבלן לשטוף את הצנרת ללא מתיזים.
שסתומי בקרה וכד׳ מכל לכלוך .כל קטע ייבדק ויאושר ע״י המפקח.
בזמן השטיפה הקבלן יתקין אמצעים למניעת הרטבת מכלולים אחרים במבנה .לאחר השטיפה
יבצע הקבלן מבחן לחץ של מערכת המתיזים .הקבלן יתקין על חשבונו אמצעי אטימה עבור
בדיקת ההידרוסטטי ויפורקו לאחר הבדיקה ,ואישורה ע״י המפקח מבחני הלחץ על כל חומרי
העזר הנדרשים כלולים במחירי היחידה הקיימים.
מבחן הלחץ יבוצע לכל הקווים בלחץ של  12אט׳ מיני׳ במשך לפי התקן הנדרש במשך שעתיים.
הבדיקה תבוצע בנוכחות המפקח.
במקרה וימצאו ליקויים בצנרת או בציוד על הקבלן להחליף את הציוד הפגום בציוד תקין
ולחזור על בדיקות הלחץ.
כמו כן ,על הקבלן להתחשב במחיר העבודה בכד שעליו לבצע מספר בדיקות לחץ בהתאם לחלקי
המבנה שימסרו לטיפול התמורה עבור בדיקות הלחץ כלולות במחיר העבודה ולא תשולם כל
תוספת עבור ביצוע בדיקות לחץ נוספות כפי שיידרש ע״י מנהל האתר.
 .30אחריות הקבלן
אחריות הקבלן לגבי טיב העבודה והחומרים הינה בלעדית .הקבלן יתקן כל פגם שיתגלה במשך
העבודה או בזמן תקופת האחריות באופן מידי.
אחריות הקבלן לגבי כל המערכת הינה לתקופה של  24חודש מיום אישור ״גמר העבודה״.
הקבלן יכין ,לפני תחילת העבודה ,לוח זמנים לפי ימים לעבודה לכל אזור בנפרד ולאחר אישור
המפקח במסמך חתום ומאושר יחל בעבודה .כמו כן יכין הקבלן לוח זמנים לאישור המערכת
בכל אזור רק לאחר שיתקבלו האישורים לאזור שבוצעה בו העבודה יוגש חשבון עפ״י מחירי
ההצעה.
 .31צנרת ואביזרים למערכת כיבוי אש
 31.1צנרת (הצנרת תהיה מגולוונת ולא שחורה)
״ ASTM A 795 - 1עובי דופן  SCH 40מגולוון ללא תפר עם קצוות מוברגות T.P.N
לקוטר ״.1
הצנרת והספחים יהיו עם ציפוי חיצוני חרושתי מסוג  APC - Pתוצ׳ ״אברות״ בגוון אדום
או שו״ע מאושר.
״÷ 6״ ASTM A 153 - 1.5עובי דופן  SCH 10מגולוון עם תפר עם קצוות לחיבור במחברים
מהירים .הצנרת והספחים יהיו עם ציפוי חיצוני חרושתי מסוג  APC - Pתוצ' ״אברות״
בגוון אדום או שו״ע מאושר.
חיבורי הצנרת ,יהיו מטיפוס חיבורים מהירים "."VICTAULIC SYSTEM
 31.2אביזרי צנרת
 ספחים לצנרת בקוטר ״ 1מגולוונים ,מיציקה ומתוברגים. ספחים לצנרת מקוטר ״ 1.5מגולוונים ,מיציקה ומחוברים בשיטת החיבור המהיר-"."VICTAULIC SYSTEM
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 מעברי קוטר יהיו מעברים קונים ולא יאושר שימוש במופות מעבר מסוג בושינג. 31.3אוגנים
״ ÷ 6״( 3לציוד)  FFאו  1GR 1 .ANSI #150 RF 1־ .A ASTM
 31.4שסתומים
כל השסתומים (ברזי הניתוק) במערכת למעט ברזי בדיקה וניקוז יהיו עם מגען חשמלי
להעברת התראה במצב של ברז סגור.
״ 1.5ומעלה שסתום מאוגן ״מגוף שער״ גוף יציקת פלדת פחמן עם ציר מתרומם .OS&Y
מאושר  ULאו  ,FMאו שסתום פרפר מאושר  ULוכולל אוגנים נגדיים וכולל מגען חשמלי.
״ 1שסתום כדורי  G.D.Wגוף פלדת פחמן.
כדור  55-304קצוות מוברגות.
 31.5אל חוזרים
יותקנו כנדרש אחרי ברזי ניתוק ראשיים ובהידרנט הסנקה.
 31.6פורקי לחץ
יותקנו כנדרש אחרי ברזי ניתוק ראשיים או קומתי.
נדרש להוסיף פורק לחץ לכל ברז  /תחנה ראשית או קומתית כולל זוג מדי לחץ בתוקף
לחמש שנים עפ"י התקן
 31.7רגשי זרימה
יותקן כנדרש וכולל מגען חשמלי.
 31.8אביזרי בדיקה וניקוז
״SURE TEST״ יותקנו כנדרש ,בכל מפלס .כולל חיבור מהיר לזרנוק  2צול
 31.9מתזים
המתזים יהיו מדגמים שונים בהתאם למקום התקנתם.
על הקבלן לוודא לפני ההתקנה עם המפקח את סוג המתז .קיים נספח לגבי סוג המתזים
בנפרד עפ"י הצהרת מהנדס סעיף .37
המתז יהיה  UPRIGHTאו  ,PENDENTאו מתז צד.
במקומות שקיימת תיקרה אקוסטית יש להתקין מתגז  ,PENDENTהמתז יהיה
דקורטיבי מצופה כרום כולל רוזטה מצופה כרום ויש לקבל אישור המפקח לסוג המתז.
המתז יותאם כמובן לתקרה האקוסטית.
המתיזים השונים והתאמת המתז למרכז האריח של התקרה האקוסטית כלולים במחיר
העבודה.
 31.10שסתום אזעקה
מכלול הכולל שסתום אזעקה מאושר  ,ULמד לחץ ,שסתומי ניתוק ,צנרת נלוות ,מיכל
בילום ,מתג לחץ או רגש זרימה ,צנרת וברז ניקוז ,פעמון אזעקה מופעל ע"י מנוע מים.
 31.11הידרנט הסנקה
יהיה כפול ״תאומי סיאם" וכולל שסתום אל-חוזר.
 .32צביעת תמיכות
צביעת תמיכות פלדה מגולוונים ,יש לצבוע כדלהלן ובהתאם למפרט הכללי ,בהתאם עם הנחיות
היצרן (לפי הדרישות המחמירות ביותר).
א .ניקוי ל2.5־  SAבעזרת מברשת פלדה :להסיר שומן ,חלודה צבע רופף וכל גוף זר אחר.
ב .צבע עליון -גוון צבע עליון יקבע עם המפקח.
 .33מתלים
 המתלים והקונזולות יהיו מגולוונים ,חרושתיים" -אגס" ,כדוגמת תוצ׳ ״רוקו״ומתאימים לדרישות התקן.
 המרחק בין המתלים בענפי צנרת שמורכבים בהם מתיזים לא יעבור על  3מטר בהתאםלדרישות התקן.
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 המתלים יהיו בהתאם לדרישות התקן הקובע  NFPA 13פרק .3.15 HANGERS .34עבודות ריתוך במידה ויש
 34.1כללי
התקן הקובע לעבודות ריתוך לפי מפרט לצינורות מים.
 AWS 10.9 D STANDARD FOR BUILDING SIRVUCE PIPINGלרבות ריתוכי
תפיסה ,תיקונים וכד' .ייעשו ביד בשיטת הקשת החשמלית המוגנת .תהליכי הריתוך לכל
סוג צנרת ,יוגשו לאישור המהנדס לפני תחילתו של עבודות ריתוך כלשהו.
כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך .מבחני הרתכים ובדיקת הריתוכים ,יחולו
על הקבלן .כל תפר יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין המהנדס לבין הקבלן
ואשר תאפשר את מיקום התפרים גם אחרי צביעת הריתוך .הקבלן יעסיק בעבודות הריתוך
אך ורק רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן בהתאם לדרישות התקן הקובע.
 34.2אלקטרודות
כל החומרים לריתוך ,לרבות האלקטרודות ,יהיו בהתאם לתהליך המאושר.
באם לא נדרש אחרת בתהליכי הריתוך שאושרו או בתקני החברה ,תהיינה האלקטרודות
אשר תשמשנה לעבודות מהסוג  6010 Eלפי התקן האמריקני ( ASTM 33Eכדוגמת
אוניברסל .)6010
האלקטרודות יאוחסנו עד השימוש בהן במכלי האריזה המקוריים סגורים באופן שימנע
ספיגת רטיבות ופגיעה מכנית בעטיפתו.
האלקטרודות במכלים שנפתחו יוגנו נגד רטיבות.
כל האלקטרודות ייובשו לפי השימוש בהן בתנורים מתאימים בטמפרטורה ולמשך זמן כפי
שייקבע בהוראות יצרן האלקטרודות ולא יורשה השימוש באלקטרודות שלא יובשו כנ״ל.
האלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו או אשר טיבן נפגם באופן אחר ,תיפסלנה.
האלקטרודות שנפסלו ,יסולקו מן האתר מיד עם פסילתן.

 .35שילוט
הקבלן יספק ויתקין שילוט תיקני כנדרש ע״י הרשות הארצית לכבאות והצלה על יד
שסתום אזעקה ,ברז הסנקה בנוסף יותקן שילוט ליד ברזי ניתוק ,אביזרים וציוד לפי
הוראת המפקח.
מחיר השילוט כלול במחיר העבודה .השילוט יהיה בר קיימא העשוי מ פח או  pvcגודל
השילוט/הכיתוב יהיה עפ"י תקן.

 .36הגדרת תכולת העבודה ותשלום
 36.1כללי:
המכרז הוא מכרז ״תכנון ביצוע" החל וכולל החלפת אביזרים עפ"י הצהרת מהנדס תוספת
חוסרים וחיבור לקווי מערכת מתזי מים אוטומטית הקיימים ועד אחרון המתזים
והאביזרים הנדרשים .מערכת מתזי מים אוטומטית לכל השטח באזורים שהוגדרו מערכת
מושלמת ופועלת .מודגש שהעבודה כוללת את כל מערכת מתזי מים אוטומטית את כל
המפורט במפרט טכני זה וכל הנדרש לפי הצהרת מהנדס ,כאשר בחלקים החדשים לפי
התקן הישראלי ותקן  ,NFPA13מכון התקנים הישראלי ,והרשות הארצית לכבאות והצלה
עד לקבלת האישור הסופי ממכון התקנים והרשות הארצית לכבאות והצלה לתקינות
המערכת .מכרז זה כולל את כל מערכת מתזי מים אוטומטית ועד אחרון המתזים וכולל
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ברזי ניתוק ,ברזי ניקוז ובדיקה ״SURE TEST״ ,צנרת ,מתזים ,התאמות לתקרות
אקוסטיות ,מתלים ,מחברים למיניהם ,רגשי זרימת ,אביזרי בדיקה וניקוז וחיבור לצינור
ניקוז וכולל כל החווט הנדרש מהמגופים השונים ,מרגשי הזרימה וכר(למתן ההתראות
השונות) לבין לוח ההתראות הראשי לכיבוי אש בבניין או למקום מסוים בבניין עליו יורה
המפקח.
החווט ותעלות החשמל בתוכם יותקן החווט (האינסטלציה החשמלית) יבוצעו לפי חוק
החשמל ויאושרו ע״י יועץ החשמל של המרכז הרפואי( .לוח ההתראות הראשי לכיבוי אש
לא כלול בעבודה זו).
 36.2מחיר העבודה
בכל מקום במפרט בו מופיעה המילה מחיר העבודה הכוונה למחיר הכולל של העבודה.
המחיר יהיה מחיר קומפלט לכל העבודה .המחיר יכלול את כל המפורט במפרט טכני זה על
כל תת הסעיפים שבו (בסעיפים מסוימים נכתב ״שכלול במחיר העבודה״ וזו הדגשה נוספת
בלבד) וכולל תכנון המערכת באיזורים החדשים ,ייצור אספקה וביצוע של מערכת מתזי
מים אוטומטית מושלמת ופועלת בכל שטח המבנה הראשי לפי הצהרת מהנדס ,תקן
ישראלי ,לפי  NFPA 13ומאושר ע״י מעבדה מוסמכת והרשות הארצית לכבאות והצלה.
מחיר העבודה כולל את התשלומים לאישור תכנון ואישור ביצוע המערכת למכון התקנים
וכולל את התשלומים הנדרשים לביצוע מדידות ספיקה ולחץ מים .מחיר העבודה כולל את
כל העתקות אור ,פלוט ,הדפסות ושכפולים לתוכניות ,הדפסות וכו' שהקבלן יתכנן ושעליו
להעביר לאישור תכנון למזמין למכון התקנים והרשות הארצית לכבאות והצלה ושעליו
להעביר למזמין למטרת הפיקוח על הביצוע וניהול הפרויקט.
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 .37הצהרת המהנדס על המתקן

26

27

28

29

30

31

מסמך ה' -רשימת תוכניות מבנה
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה זה)
יצורפו בקובץ נפרד.

רשימת תוכניות מבנה
שם התוכנית

מס'
.1

כירורגי קומת מרתף

.2

כירורגי קומה 00

.3

כירורגי קומת ביניים

.4

כירורגי קומה א'

.5

כירורגי קומה ב'

.6

כירורגי קומה ג'

.7

כירורגי קומה ד'

.8

כירורגי קומת גג
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מסמך ו' – הצעת מחיר
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה זה)

המחיר המוצע ע"י המציע ,לביצוע כלל העבודות לפי מכרז זה בשיטת
תכנון ביצוע הוא ___________________________  + ₪מע"מ.
הצעת המחיר לעיל הינה סופית ,וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן
השירותים (כגון חומרים ,טלפונים ,צילומים ,אש"ל ,ביטול זמן בנסיעות
וכיו"ב) .המרכז הרפואי לא ישלם כל תוספת מעבר למחיר המוצג.
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מסמך ז' – הסכם התקשרות
ובין

המרכז הרפואי לגליל
ת.ד 21 .נהריה ( 2210001להלן" :המרכז הרפואי")

לבין:

__________________________

מצד אחד;

_______________________
ח.פ/.ע.מ:
_______________________
כתובת:
_______________________
טל':
_______________________
פקס:
_______________________
דוא"ל:
מצד שני;
(להלן" :הספק")

והואיל והספק זכה במכרז שפורסם ע"י המרכז הרפואי ,מכרז מס'  35.2021לתכנון וביצוע
מערכת מתזים במבנה כירורגיה בשיטת תכנון – ביצוע ;
והואיל והצדדים מצהירים כי אין כל מניעה ו/או הגבלה עפ"י דין או הסכמה להתקשרותם
בהסכם זה עפ"י תנאיו;
אין לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 .1הצהרות והתחייבויות הספק
הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:
 .1.1כל האמור במסמכי המכרז יחול על הסכם התקשרות זה אף אם אינו מצוין במפורש
בהסכם התקשרות זה.
 .1.2הוא בעל כל האמצעים ,הידע ,הניסיון והמומחיות לרבות כח אדם מקצועי ומיומן
הדרושים לצורך קיום התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ,ולרבות ציוד ,כלי רכב ,חלפים ,כלי
עבודה וכל אמצעי אחר הדרוש לאספקת השירותים והמוצרים ,וכי ברשותו כל
הרישיונות ,ההיתרים והאישורים התקפים ו/או הדרושים ו/או שיהיו דרושים על פי כל
דין לניהול עסקיו ואספקת מלוא השירותים והמוצרים כאמור בהסכם זה ,עמידתם בכל
התקנים הנדרשים עפ״י דין.
 .1.3הוא ידאג כי אלה יישארו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם (לרבות כל תקופת אחריות
ו/או שירות בתום תקופת האחריות) וכי ימלא אחר הוראות כל דין הקשורות במתן
השירותים ואספקת המוצרים בפרט.
 .1.4מובהר ,כי אי השגת אישור ,היתר או רישיון כאמור בסעיף זה לא תהווה עילה בידי הספק
להעלאת כל טענה כלפי המזמין.
 .1.5נהירים לו מלוא תנאי ההסכם ובכלל זה כל המסמכים ו/או הנספחים המצורפים אליו
והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו ,והוא בדק באופן יסודי את מלוא הנתונים והנסיבות
הנדרשים לצורך אספקת השירותים והמוצרים על פי הסכם זה במוסדותיו השונים של
המזמין ,ולא תהיה לו כל טענה ,דרישה ו/או תביעה לרבות דרישה לתוספת מחיר כלפי
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המזמין בקשר עם אי-ידיעה ,חסר ו/או טעות ו/או כל פגם בקשר לעובדות ו/או לנתונים
הקשורים במכרז ו/או הנקובים בהצעתו.
 .1.6אין כל מניעה להתקשרותו בהסכם זה ובחתימתו על הסכם זה ובביצוע התחייבויותיו על
פיו לא יהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם ,על פי ההסכם או על פי
דין.
 .1.7הספק מתחייב לקיים אחר כל הוראות ,הנחיות ונהלי המזמין ככל שהן נוגעות לביצוע
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה ובכלל זה הוראות מחלקת הבטיחות ו/או הבטחון של
המזמין ונותן הסכמתו לבדיקת כלי התחבורה בהם הוא עושה שימוש לצורך אספקת
השירותים ,הוא מתחייב לשתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים אצל המזמין ,ככל
שיידרש ,ומוותר על כל טענה ו/או תביעה בהקשר זה.
 .1.8התשלום שיקבל הספק יהווה את מלוא התמורה המלאה והסופית בגין מילוי כל
התחייבויותיו עפ״י הסכם זה לרבות בקשר לכל האמצעים ,האביזרים וציוד אחר
הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תהיינה לו תביעות כספיות
נוספות כלשהן בגין ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
.1.9הספק מצהיר ומתחייב לנהוג לפי כללי המקצוע המקובלים ,בהתאם להוראות כל דין וכן
לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.
הפרת הוראה מהוראות סעיף זה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

 .2תקופת ההתקשרות:
מיום קבלת צו התחלת
המציע יידרש להשלים את ביצוע העבודות
עבודה ,אלא אם כן תינתן אר כה מראש ובכתב ע"י מהנדס ראשי של המרכז הרפואי .הספק
יהיה רשאי להגיש בקשה להארכת התקופה וככל שיימצא כי העבודות התעכבו עקב סיבות
שאינן בשליטתו ,תאושר ההארכה.
 .3הגשת חשבונות ביניים וחשבונות סופיים
שלב
ביצוע

חשבון סופי
סה"כ

א
ב
ג
ד

אחוז
תשלום
20%
20%
20%
25%
15%
100%

פירוט
סיום ביצוע קומת מרתף  +קומת כניסה
סיום ביצוע קומת ביניים  +קומה א'
סיום ביצוע קומה ב'  +קומה ג'
סיום ביצוע קומה ד'  +גג +מכון התקנים
באזורים חדשים
תוכנית עדות +מסירה
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 .4ציוד ,כלים וחומרים
א .הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוע העבודה בחומרים מעולים בהתאם לדרישת המרכז
הרפואי ולספק על-חשבונו את החומרים ,הציוד והכלים הדרושים ,לצורך ביצוע יעיל
ומושלם של העבודה.
כל החומרים אשר יסופקו על ידי הקבלן ויעשה בהם שימוש יעמדו בכל תקן תקף ביחס
אליהם ובהוראות כל דין .אחסנת ,הובלת ושימוש בחומרים יעשה על פי הוראת כל דין
והוראת הרשות המוסמכת בנדון.
ב .היה ויותנה בין הצדדים ,כי המרכז הרפואי יספק את החומרים ,הכלים והציוד כולם או
מקצתם ,יחולו ההוראות הבאות:
( )1עם פקיעת הסכם זה מאיזו סיבה שהיא ,מתחייב הקבלן להחזיר למרכז הרפואי מיד
את כל הכלים והציוד שקיבל ממנה כשהם במצב טוב ותקין כשם שקיבלתם ,פרט
לבלאי הנובע משימוש סביר ומקובל ,וכן את יתרת החומרים.
( )2הקבלן יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שייגרמו לחומרים ,לציוד או לכלים מכל
סיבה ,גם אם ייגרמו שלא ברשלנותו.
( )3הקבלן לא יהיה רשאי לעכב תחת ידו את החומרים ,הציוד או הכלים ,כולם או
מקצתם ,כנגד כל תשלום המגיע לו מהמרכז הרפואי.
( )4היה ויעכב הקבלן תחת ידו חומרים ,ציוד ,או כלים ,כולם או מקצתם ,תוך הפרת
ס"ק ( )3לעיל ,יעריך המרכז הרפואי את שווי החומרים ו/או הציוד ו/או הכלים
שברשותו ,ותהא רשאית מלבד כל זכות אחרת העומדת לה לפי דין ,לקזז סכום זה
מכל חשבון אשר יגיע לקבלן מאת המרכז הרפואי.
 .5הסבת ההסכם ופעילות קבלני משנה
 .5.1הוכה אינו רשאי להסב הסכם זה או כל חלק ממנו וכין אין הוא רשאי להעביר או למסור
לאחר כל זכות וכל חיוב לפי ההסכם ,אלא אם כן ניתנה הסכמת המרכז הרפואי מראש
ובכתב.
 .5.2הזוכה אינו רשאי להשתמש בקבלני משנה לצורך מתן השירותים ,אלא אם כן ניתנה
הסכמת המרכז הרפואי מראש ובכתב.
 .5.3במקרה של הפעלת קבלני משנה באישור המרכז הרפואי ,הזוכה יישא באחריות מלאה
לכל פעילות קבלני המשנה ,לרבות איכות העבודה ,לו"ז ,נזקים ,הפרות וכל נושא אחר
המצוי
 .6הסבת ההסכם והעסקת קבלני מישנה
הקבלן לא יהיה רשאי להמחות או להסב הסכם זה או זכויותיו בו ,כולו או חלקו ,לגורם אחר
כל שהוא וכן לא יהיה רשאי להעסיק קבלני מישנה,אלא בהסכמת המרכז הרפואי בכתב
ומראש.
 .7תקופת אחריות
א .הקבלן יהיה אחראי לכל פגם או שיתגלה בעבודה מיום שאושר ע"י המרכז הרפואי כי
העבודה הושלמה ולמשך תקופת אחריות בת  12חודשים.
36

האמור בסעיף זה אינו גורע מאחריותו של הקבלן לכל נזק או קלקול שיתגלו לאחר
תקופת האחריות ,אם אירעו עקב עבודה גרועה שביצע או עקב שימוש בחומרים שאינם
מתאימים.
ב .תקופת האחריות תתחיל מיום שאושר ע"י המרכז הרפואי כי עבודת הקבלן הושלמה.
ג .בתקופת האחריות יהיה הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא כל פגם ,נזק או קלקול ,מיד עם
דרישתה הראשונה של המרכז הרפואי.
ד .לא תיקן הקבלן את הפגם או לא תיקנו כראוי או לא תיקנו בפרק זמן שנקבע לכך ע"י
המרכז הרפואי יהיה רשאי המרכז הרפואי לתקנו בעצמה ו/או על ידי אחרים בכל דרך
הנראית לה ,כל זאת על חשבונו של הקבלן ומבלי לגרוע מכל תרופה אחרת שתהיה זכאים
לה.
 .8התמורה ואבני דרך לתשלום:
 .8.1התמורה בגין ביצוע השירותים תהיה בהתאם למחירים המצוינים בהצעת המחיר של
הקבלן במכרז ,המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 .8.2הצעת המחיר תהיה סופית ותכלול את כל עלויות המציע ,כולל כוח אדם ,הוצאות
נסיעה ,צילומים ,טלפונים ,עריכה לשונית וגרפית ,הכנת תחשיבים ,הכנת ניירות עמדה,
הכנת מצגות ,השתתפות בישיבות חיצוניות ופנימיות עם אנשי המשרד ככל שידרש,
הכנת תקציר העבודה ותרגומו לאנגלית וכדומה.
 .8.3למען הסר ספק יובהר כי התשלומים יבוצעו לאחר אישור המהנדס הראשי שהעבודה
בוצעה לשביעות רצונו ,בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז
הרפואי.
 .8.4תנאי תשלום :שוטף  30 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.
 .8.5למחירים יתווסף מע״מ בשיעורו ביום התשלום.

 .9ציוד חומרים ופסולת
 .9.1הספק מתחייב כי כל המוצרים שיסופקו על ידו יתאימו לדרישות התקנים הישראליים
העדכניים ובהעדר תקן ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן
ארץ הייצור של החומר או המוצר בו הוא משתמש.
 .9.2הספק לא ישאיר חומר כל שהוא ברשות הרבים במשך כל זמן הביצוע ,בין אם זו פסולת
או חומר חדש ויהא אחראי לפנותו מהאתר .כל כלי עבודה של הספק או מי מטעמו יונחו
במקום ובצורה שתמנע כל נזק לכל אדם ולרכוש.

 .10אחריות
 .10.1הקבלן מתחייב כלפי המרכז הרפואי לשאת באחריות לכל נזק ו/או אובדן שיגרם מכל
סיבה שהיא לרכוש המרכז הרפואי אם נגרם במהלך ועקב ביצוע הסכם זה ו/או בשל
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הפרתו על ידי הקבלן ,לרבות בגין נזקים כלכליים ,טהורים ,פיצויים בגין הפרת חוזה
וכיו"ב.
 .10.2הקבלן מתחייב לתקן ,להיטיב להשלים כל נזק ו/או אובדן ,כאמור לעיל במועד הקרוב
ביותר לאחר קרותם הכול לשביעות רצונו המלאה של המרכז הרפואי ,אך אין בכך כדי
לגרוע מזכות המרכז הרפואי לתקן את הנזק אם הקבלן לא עשה כן בהקדם ולחייב את
הקבלן בתשלום הוצאותיו.
 .10.3הקבלן יהא אחראי באופן בלעדי כלפי המרכז הרפואי לכל הוצאה ,אובדן ,קלקול,
תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק מכל סיבה שהיא ,ישיר או עקיף ,בין מתוך זדון או
רשלנות או מכל סיבה אחרת ,אשר יתהווה תוך כדי ו/או עקב ביצוע העבודה ו/או עקב
ביצוע הסכם זה ,לגופו ו/או לרכושו של גורם כלשהו ,לרבות למרכז הרפואי ,למטופלי
המרכז הרפואי ו/או עובדי הקבלן ו/או השוהים בתחום המרכז הרפואי ו/או לעובדי
המרכז הרפואי ו/או לכל צד ג׳ אחר ,והוא משחרר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות
ו/או מכל חובה לפי כל דין בקשר אובדן ,קלקול ,תאונה ,חבלה ,אובדן ו/או נזק שיגרמו
כנ״ל.
 .10.4הקבלן פוטר בזה את המרכז הרפואי מכל אחריות לנזק ו/או אבדן העלול להיגרם
לרכושו של הקבלן ,הנמצא במתחם המרכז הרפואי לצורך קיום הסכם זה .הקבלן
מתחייב בזה לשפות את המרכז הרפואי מיד עם דרישתו הראשונה בשל כל סכום שיאלץ
לשלמו לצד שלישי והנובע מנזק כאמור בסעיף זה לעיל
 .11ביטוח
 .11.1הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותם/עבודות אותם מספק
ומבצע ,עבור מדינת ישראל ו/או משרד הבריאות – המרכז הרפואי לגליל (להלן:
"המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמא :ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח
אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות
קבלניות ,ביטוח משולב אחריות מקצועית/מוצר ,ביטוח כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח
רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות או כל ביטוח אחר לפי העניין) ,בגבולות
אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל
ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו
בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה,
לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
 .11.2הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח
מסוג עבודות קבלניות/הקמה) המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי
כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
 .11.3הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות/הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא
ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
 .11.4הספק יוודא כי בכל ביטוחיו המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ייכלל סעיף
ויתור על זכות התחלוף/השיבוב כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק
בזדון).
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 .11.5המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי
פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.
 .11.6אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.
 .1ערבות ביצוע
 7.1להבטחת כל התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ימסור הספק למזמין ,עם חתימת הסכם זה
ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של .₪ 20,000
 7.2משך תוקפה של הערבות יהיה  60יום אחרי תום תקופת ההסכם.
 7.3לא מילא הספק אחר איזו מהתחייבויותיו על פי הסכם זה יהיה המזמין רשאי לחלט את
הערבות מבלי שיידרש להוכיח נזק והספק יהיה מנוע והוא מונע מעצמו כל זכות לטעון כל
טענה ולהגיש כל התנגדות כנגד מימוש הערבות ובלבד שניתנה הודעה בכתב לספק על כוונה
זו והספק לא תיקן את הנדרש תוך  7ימים מיום קבלת ההודעה.
 7.4אין בגובה הערבות לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הספק.
 7.5במקרה של הארכת ההסכם ,מתחייב הספק למסור למזמין ,לא פחות מאשר  30יום בטרם
גמר ההסכם ,ערבות חדשה על סך זהה לסכום הערבות המקורית .הערבות הנ"ל תהיה
בתוקף  60יום לאחר גמר תקופת ההסכם המחודש כנ"ל.

 .12עובדים
הספק יעסיק מטעמו בשטח המרכז הרפואי רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראל
.12.1
אישורי עבודה כדין ויעברו את כל הבדיקות הביטחוניות שיידרשו ,ככל
או בעלי
שיידרשו ,ע"י מחלקת הביטחון.
לפי דרישת המרכז הרפואי ,הספק ימציא כל אישור נדרש ,ביחס לכל עובד
.12.2
שיידרש ,לרבות אישורי רשויות הביטחון ומשטרת ישראל.
הספק מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המרכז הרפואי להעסקת כל קבלן
.12.3
משנה .העסקת קבלן משנה לא תפטור את הספק מאחריותו המלאה לביצוע מלוא
מכרז זה.
העבודה לפי
 .13אי תחולת יחסי עובד מעביד
 .13.1מוצהר ומוסכם בזאת בין הצדדים כי היחסים בין המזמין לבין הספק יהיו יחסים של
מזמין שירותים וקבלן עצמאי .לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין הספק,
עובדיו או מי מטעמו .אין לראות בכל זכות הנמנית ע״פ הסכם זה ,למזמין לפקח,
להדריך ולהורות לכל אחד מהמועסקים על ידו ,אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות
הסכם זה במלואו ,ולא תהינה לספק ולכל המועסקים על ידו ,כל זכויות של עובד מדינה
או עובד המועסק ע״י הממשלה או ע״י המזמין ,והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים,
פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם ביצוע הסכם זה או הוראות שניתנות על פיו או
בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה מכל סיבות שהן.
 .13.2למען הסר כל ספק ,היה ומסיבה כלשהיא ,יקבע ע״י רשות מוסמכת ,לרבות ע״י גוף
שיפוטי ,כי ביחסיו עם המזמין ,הספק או עובדיו הינם עובדים של המזמין אזי הספק
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ישפה את המזמין בכל סכום שיאלץ לשלמו לפי פסק-דין של ערכאה מוסמכת ,הנובע
מתביעות עובד הספק או מי מטעמו ,או הטוען כי הוא עובדו ,נגד המזמין.
 .13.3המזמין ,על פי החלטתו הבלעדית ובלא כל תנאי ,יהיה רשאי לקזז מכל סכום שיגיע
לספק ,אם וככל שיגיע ,את סכומי ההחזר ו/או השיפוי המגיעים לו.
 .14הפרת ההסכם ותרופות בשל הפרת /ביטול ההסכם
 .14.1אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו כאמור בסעיפים הבאים 1-12 :בהסכם זה תחשב
כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך .אין באמור לעיל כדי לגרוע מיסודיות
ההפרות של ההוראות נוספות בנספחי ההסכם.
 .14.2הפר הספק הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדרתה בחוק החוזים
(תרופות) תשל״א  1970 -או תנאי אחר מתנאי הסכם זה ,ולגבי הפרה זו ניתנה לספק
ארכה לקיומו והתנאי לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה ,אזי בכל אחד
ממקרים אלו רשאי המזמין לעמוד על קיום ההסכם עם הספק או לבטל הסכם זה ו/או
לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמור היה להיעשות ע״י
הספק ,וזאת על חשבון הספק ובנוסף לזכויות המזמין על פי כל דין ועל פי ההוראות
האחרות בהסכם זה.
 .14.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום,
התשמ״ז 1987-על ידי הספק ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע
הסכם זה ,מהווה הפרת הסכם.
 .14.4הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כל שהוא של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת
מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
 .14.5לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור ,זכות כל שהיא מהזכויות המוקנות לו על פי
הסכם זה או מכוח הדין ,במקרה מסוים או בסדרת מקרים ,לא יראו בכך ויתור על זכות
אמורה או על זכויות אחרות.
 .15זכות קיזוז
המרכז הרפואי יהיה רשאי לקזז כל סכום שיגיע לה עפ"י הסכם זה מכל סכום שיהיה עליה
לשלם לזוכה בין עפ"י הסכם זה ובין מכח כל עניין אחר ,הכל עפ"י דין.
 .16כללי
 .16.1כל שינוי בהסכם ,לא יהיה בר תוקף ,אלא אם נערך בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים
ובכפוף לכך שאושר תחילה על ידי המרכז הרפואי לגליל ,בכתב.
 .16.2כל ויתור ,מתן אורכה ,הנחה ,שתיקה ,שיהוי או תגובה או הימנעות מפעולה על ידי צד
כלשהו להסכם זה בקשר להפרה של איזה מהוראות ההסכם ,לא ייחשבו כויתור של
אותו צד על זכות כלשהי המוקנית לו לפי הסכם ולא ייגרעו מהתרופות שתועמדנה
לרשותו בקשר להפרות נוספות של אותה הוראה או הוראה אחרת בהסכם.
 .16.3שום ארכה או דחייה או ויתור ,לא יהיה להם תוקף ,אלא אם יעשו בכתב ומראש על ידי
שני הצדדים.
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 .16.4לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד תהא סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך
או עניין ,ישיר או עקיף שעלול להתעורר בין הצדדים בקשר עם הסכם זה .הוראות סעיף
זה חלות גם ביחס לכל תביעה כנגד המרכז הרפואי לגליל.
 .16.5מען הצדדים יהיה כמפורט בכותרת להסכם זה וכל הודעה הנדרשת או המתבקשת
בקשר להסכם זה שתועבר בכתב ותישלח על ידי שליח או בדואר רשום ,תיחשב כאילו
הגיעה לתעודתה בתום  72שעות מעת מסירתה למשלוח כאמור בדואר רשום או בעת
הימסרה על ידי שליח לנמען.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
____________________
המרכז הרפואי לגליל

________________________
הספק

41

נספח ח'
תנאים מיוחדים
(המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה זה)
מסמך ו'  -תנאים מיוחדים
לחוזה מדף  3210נוסח התשס"ה 2005 -
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז  /חוזה מס' ____________________
תחולת הסעיפים המפורטים במסמך ו'.
 .1בדק ,תיקונים ושירותים.
 .2טיב החומרים והעבודה  -בדיקות מעבדה.
 .3עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום היקף העסקת עובדים זרים.

עדיפות בין מסמכים:
מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך ו' בא להחליף ,להוסיף ו/או לשנות את האמור במסמך ב' (מדף )3210
נוסח התשס"ה ( 2005 -להלן " :מסמך ב' ") או במסמך אחר ממסמכי המכרז/החוזה .ובכל מקרה
שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ב' או במסמך אחר,
תינתן עדיפות להוראות במסמך זה.

חתימת
___________________

הקבלן
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.1

בדק תיקונים ושירותים
א .בהסתמך על האמור בסעיף  55של מסמך ב'  -להלן תקופות הבדק לפרקים הבאים של
המיפרט הכללי ,לרבות התחייבויות הקבלן בתקופות הבדק.

.1

פרק  05עבודות איטום
תקופת הבדק היא (5חמש) שנים מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת ההשלמה
למבנה.

.2

פרק  07תברואה
א .תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה
למבנה.
ב .על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה ,שירות ותיקונים בהתאם
למיפרטים (המיוחד והכללי).

.3

פרק  34מערכות גילוי וכיבוי אש
א .תקופת הבדק היא שנתיים מיום השלמת ביצוע המתקן כמצויין בתעודת ההשלמה
למבנה.
ב .על הקבלן לבצע בתקופת הבדק פעולות הדרכה ,שירות ותיקונים בהתאם
למיפרטים (המיוחד והכללי).

.4

פרק  41עבודות גינון והשקיה
א .תקופת הבדק היא שנה אחת מיום השלמת העבודה כמצויין בתעודת
ההשלמה למבנה (יום השלמת ביצוע הצמחיה יהיה בתום שישים
יום מיום השלמת העבודה).
ב .על הקבלן לבצע בתקופת הבדק טיפולים בהתאם למיפרטים
(המיוחד והכללי).

 .2טיב החומרים והעבודה  -בדיקות מעבדה
מודגש בזאת כי בניגוד לאמור בסעיף  )11( 35במסמך ב' כל הבדיקות במעבדות לטיב העבודה,
החומרים והציוד בהתאם לנדרש בתקנים הישראליים או בתקנים זרים הרלוונטים ,או
במיפרטים (המיוחד והכללי) ,בהתאם להוראות המפקח וכן הוצאות לקבלת אישורים
ממהנדס שהנפיק הצהרת מהנדס למתקן או מכון התקנים או מעבדות אחרות למתקנים
השונים יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ומחירם כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות
אלא אם נקבע סעיף מיוחד בכתב הכמוית לבדיקה מסויימת.
 .3עידוד העסקת עובדים ישראלים וצמצום העסקת עובדים זרים
על התקשרות זו תחול הודעה מס' ( 7.12.9בתוקף מיום  )16.05.2010של החשב הכללי
שכותרתה :עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה ,הניתנת לעיון
באתר האינטרנט.http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf :
חתימת הקבלן
___________________

43

נספח ט'
תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם עורך התקשרות לתכנון וביצוע מערכת מתזים במבנה כירורגיה (להלן" :המכרז") אז
אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
בתצהירי זה ,משמעותו של המונח "בעל זיקה" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-
( 1976להלן" :חוק עסקאות גופים ציבוריים") .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה
וכי אני מבין/ה אותו.
משמעותו של המונח "עבירה" – עבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
תנאים הוגנים) ,התשנ"א 1991-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז ,1987-ולעניין עסקאות לקבלת
שירות כהגדרתו בסעיף  2לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב ,2011-גם עבירה על
הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.
המציע הינו תאגיד הרשום בישראל.
 .1הריני להצהיר המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון
להגשת ההצעות (להלן" :מועד להגשה") במכרז.
רק במידה והאמור בס'  1אינו נכון יש לסמן  Xבמשבצת המתאימה:
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות וחלפה שנה אחת לפחות ממועד
ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין ביותר משתי עבירות ולא חלפה שנה אחת לפחות
ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.
זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
____________________
____________________
חתימה וחותמת
שם
תאריך
אישור עורך הדין
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
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נספח י'
תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות
נא לוודא סימון  Xבמשבצות המתאימות!
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר
חדש!
אני הח"מ _______________ ת.ז _______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את
האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע (להלן" :המציע") המבקש
להתקשר עם המרכז הרפואי לגליל במסגרת מכרז לתכנון וביצוע מערכת מתזים במבנה כירורגיה
ואני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
(סמן  Xבמשבצת המתאימה):
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998לא חלות על המציע.
הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע והוא
מקיים אותן.
(במקרה שהוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  1998חלות על המציע
נדרש לסמן  xבמשבצת המתאימה):
המציע מעסיק פחות מ 100-עובדים.
המציע מעסיק  100עובדים או יותר.
(במקרה שהמציע מעסיק  100עובדים או יותר נדרש לסמן  Xבמשבצת המתאימה):
המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
התשנ"ח  , 1998ובמקרה הצורך– לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם
בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח  ,1998הוא
פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו פעל ליישומן (במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע
פנייה זו ונעשתה עמו התקשרות שלגביה נתן התחייבות זו).
המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  30ימים ממועד ההתקשרות.
אישור עורך הדין
אם התצהיר יוגש מבלי שסומן  Xהמציע יידרש לפנות לעו"ד פעם נוספת לצורך הכנת תצהיר
חדש!
אני הח"מ _____________________ ,עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני
במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________
שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז/ ____________ .המוכר/ת לי באופן אישי ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן,
חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.
____________________ ____________________
____________________
חתימה
חותמת ומספר רישיון
תאריך
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נספח י"א'
תנאי ניהול המכרז
 .1שאלות הבהרה ומתן תשובות לשאלות הבהרה ,עדכונים ושינויים
 1.1שאלות הבהרה יש להפנות באמצעות הדוא"ל בלבד ,בפורמט של " "WORDאך ורק
לאיש הקשר וחל איסור מוחלט על פנייה אל כל גורם אחר במרכז הרפואי ,בקשר עם
המכרז.
המרכז הרפואי שומר על זכותו להשיב על שאלות שהגיעו לאחר המועד האחרון במידה
והן בעלות משקל ושיקולי יעילות מחייבים להשיב עליהן.
 1.2אין בכוחו של כל פרט ,נתון ,הבהרה שיימסרו בע"פ ,כדי לשנות את תנאי המכרז.
תשובות ,פרטים ,מידע ,או נתונים שנמסרו בע"פ ו/או בטלפון אינם ולא יחייבו את
המרכז הרפואי .רק תשובות ועדכונים שנמסרו בכתב על ידי איש הקשור של המרכז
הרפואי ,יחייבו את המרכז הרפואי.
 .2המען והמועד להגשת ההצעות:
על המציעים להגיש את הצעותיהם עד למועד האחרון המצוין לעיל .הצעות שלא תתקבלנה
עד לתאריך והשעה ,הנקובים לעיל ,תפסלנה.
 .3אופן הגשת ההצעה:
 3.1ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז בלבד כאשר כל אחד מנספחיו חייבים להיות
חתומים כולם בכל עמוד ועמוד על ידי מורשה החתימה של המציע בכתב ברור או
בהדפסה .מחיקות שינויים או הוספות עשויים להביא לפסילת ההצעה.
 .4איסור הסתייגות והוספות
המרכז הרפואי שומר את ה זכות להתעלם מכל הסתייגויות ,התניות או שינויים  /להתנות
את שקילת ההצעה בהסרתם תוך פרק זמן מוגדר ואף לפסול הצעה המופיעים בה
הסתייגויות או התניות או שינויים .הסמכה לתנאים ולתניות הגשת הצעה ע"י מצהיר,
תהווה ,לכל עניין ודבר ,הסכמה מצד המציג לכל ההוראות והתנאים המופיעים במסמכי
המרכז.
 .5תוקף ההצעה – הצעת המציע תהיה בתוקף ,ותחייב את המציע ,לתקופה של  3חודשים מן
המועד האחרון להגשת ההצעות אף אם במהלך תקופה זו הודיע המרכז הרפואי למציע
ו/או מציעים אחרים על בחירת הצעותיהם ואף אם נכרת בין המרכז הרפואי לבין מציעים
אחרים חוזה.
 .6בדיקת ההצעות והמציעים – המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקר בכל משרד ,מפעל ,מתקן
או אתר ,המוחזק או מופעל ע"י המציע וכן לבקש לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין
או לשירותים המוצעים ,הן מהממליצים שצירף להצעתו והן מכל גורם אחר ,וזאת אף
באופן חלקי ו/או רנדומלי ,ורשאי על סמך מידע שיובא לידיעתו להתייחס להצעות ואף
לפסול הצעה במקרה הצורך או אם סבר שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם צוות הבדיקה
או לא מסר מידע כנדרש.
 .7פסילת הצעות בלתי סבירות – המרכז הרפואי יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי,
שלא לקבל כל הצעה ,אם סבר עי היא אינה משקפת מציאות או כי לא הובא בה מידע
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רלוונטי ,או אם סבר כי המחיר הכלול בה או פרט אחר הכלול בה הנו בלתי סביר.
 .8פסילת מציע על בסיס ניסיון קודם
המרכז הרפואי שומר על זכותו ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לפסול הצעה של מציע ו/או לפסול
על הסף מוצר מוצע ,בנסיבות שלמרכז הרפואי היה ניסיון שלילי ו/או כושל במהלך חמש
השנים האחרונות עם המציע ,או עם המותג אליו משויך המוצר המוצע ,לרבות בנסיבות
של תקלות חוזרות ונשנות עם מוצרי המותג ו/או בנסיבות של תקלות חמורות שאירעו
במוצרי המותג.
 .9הודעת זכייה ותקפותה
 9.1המציע שהצעתו נבחרה על ידי המרכז הרפואי כהצעה הזוכה ,יקבל על כך הודעה
בכתב מהמרכז הרפואי.
 9.2עם קבלת הודעת זכייה ,ימציא הספק הזוכה למרכז הרפואי ,בתוך  14ימים או בתוך
המועד הנקוב בהודעה ,המאוחר מביניהם ,אישור ביטוחים חתום על ידי חברת ביטוח.
במקרה בו בשלב הגשת ההצעות במרכז הגיש מציע אישור ביטוח חתום בנוסח שאינו
זהה לנדרש ,רשאי המרכז הרפואי להתעלם מכל שינוי כאמור.
 .10ביטול זכייה או הודעת זכייה
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הזכייה ו/או הודעת הזכייה ,כאשר
 10.1הספק לא מוציא מסמך לרבות אישור ו/או בטוחה שהמצאתם נדרשת ,על פי
מסמכי הליך המרכז ,בעקבות הודעת הזכייה.
 10.2המרכז הרפואי קיבל מידע על מציע ההצעה או תוכנה ,אשר היה משפיע על
החלטתו ,אילו היה בידו לפני ההחלטה בדבר זכייה המציע בהתקשרות ו/או התברר
למרכז הרפואי כי הספק הסתיר ו/או לא גילה לו מידע אשר היה בו כדי להשפיע על
החלטתו.
 10.3קיים ספק סביר ,אם הספק יוכל או יהיה ערוך במועד לעמוד בקצב ובהיקף
המחויבים ,עפ"י לוחות הזמנים שנדרשו.
 10.4בעקבות פניית משתתף לאחר שפנייתו נמצאה מוצדקת ע"י הוועדה.
 10.5אין אישור תקציבי לביצוע העבודות.


מציע שזכייתו בוטלה בהתאם להוראות סעיף זה ,לא יהיה זכאי לכל פיצוי ,אף אם נגרם לו
נזק ו/או הפסד.



במקרה של ביטול זכייה ו/או סיום התקשרות שומר לעצמו המרכז הרפואי את הזכות
להתקשר עם מציע שהצעתו דורגה הבאה בתור או לבטל את המרכז או לקבל כל החלטה אחרת
עפ"י מסמכי המרכז ועל פי כל דין בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 .11עיון במסמכי המרכז ובהצעת הזוכה
 11.1עיון במסמכי המרכז ובהצעה הזוכה יתאפשר לפי בקשת משתתף במרכז בהתאם
להוראות כל דין ,ולא יאוחר מ 30 -ימים ממועד מסירת הודעה על תוצאות ההחלטה
הסופית של המרכז הרפואי.
 11.2במידה ומציע מתנגד לגילוי חלק כלשהו בהצעתו במסגרת הליך עיון אפשרי משום
שמהווה 'סוד מסחרי' ,עליו לציין זאת מראש במסמך שיצרף להצעתו.



יובהר ,כי הצהרה זו אינה מחייבת את המרכז הרפואי.
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סימון נושא או נושאים בהצעתו כסוד מסחרי או סוד מקצועי בידי מציע מהווה הסכמה מצד
אותו מציע לראות נושא או נושאים אלו כסוד מסחרי או סוד מקצועי גם בהצעת המציעים
האחרים במרכז זה ואלו לא יועמדו לעיונו .המרכז הרפואי יפעל על פי הבנתו לפי כל דין.
 .12ביטול המרכז
בנוסף לכל מקרה אחר בו רשאי המרכז הרפואי לבטל את הליך המרכז עפ"י דין,
המרכז הרפואי שומר לעצמו את הזכות לבטל את הליך המרכז ,אף לאחר שניתנה
הודעת זכיה ,כאשר:
 12.1רק שתי הצעות או פחות הוגשו או עונות על כל תנאי הסף.
 12.2התקיים פגם בהליך המרכז ,במסמכיו ,בניהולו ,או בבחירת ההצעה הזוכה.
 12.3התברר בכל מועד לאחר פרסום מסמכי המרכז שנפלה טעות מכל סוג שהוא
במסמכי המרכז.
 12.4חל שינוי בנסיבות ,או השתנו צרכי המרכז הרפואי ,באופן המצדיק את
ביטול המרכז.
יש בסיס סביר להניח שהמציעים או חלקם ,תאמו הצעות או מחירים ,או פעל
12.5
באופן המהווה הגבל עסקי או עבירה על חוק כלשהו או שיש בו כדי לסכל את
מטרות המרכז.
 12.6המרכז הרפואי מבקש לבטל את המרכז כדי להתקשר עם מציע שהינו זוכה מרכז
חשכ"ל לפי תקנה  )28(3או כדי להשתתף במרכז מרכזי שעורך החשב הכללי באוצר
ו/או כל רשות מרכזית של המדינה.
 12.7כדי לבצע התקשרות שלא בדרך של מרכז ,על פי כל דין ,אם יימצא כי שיקולי
יעילות מחייבים.



בנסיבות המפורטות לעיל ,המרכז הרפואי יהיה פטור מתשלום כל פיצוי למציע כלשהו בקשר
לביטול המרכז.
 .13שונות
 13.1כל הפרטים ,הנתונים ,המסמכים ,המפרטים ,התוכניות ,הידע והנתונים שנמסרו
ו/או ימסרו לו לצורך מכרז זה (להלן – "הנתונים") ,הינם רכושו של המרכז הרפואי
ונמסרו למציעים לצורך הגשת הצעתם במכרז זה בלבד .חל איסור לעשות כל שימוש
בנתונים לכל מטרה אחרת וחל איסור מוחלט להעביר ,למסור ,לשתף ,לתת ,להעניק,
למכור ולשתף בכל דרך אחרת צד ג' כלשהו בנתונים.
 13.2לבתי המשפט וללשכת ההוצאה לפועל בעיר חיפה ,ולהם בלבד ,הסמכות
הבלעדית והייחודית לדון בכל תביעה ו/או עניין הנוגעים ו/או נובעים למכרז זה.
המרכז הרפואי לגליל
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נספח י"ב– נוהל בטיחות
כללי:
.1
לאחר קריאה ועיון בקובץ ההוראות הרשומות להלן ובשאר הוראות הבטיחות והגהות,
.1
המחייבות  ,מטעם המרכז הרפואי ,על הקבלן לאשר הבנת תוכנם באמצעות חתימה על טופס
"הצהרת בטיחות" המצורף להלן .הטופס כשהוא חתום יהיה אחד התנאים לתחילת העבודה
ויופקד בידי מנהל הפרויקט והממונה על הבטיחות וגהות של המרכז הרפואי.
למען הסר ספק חתימת הקבלן מחייבת אותו אישית וכל אדם הפועל מטעמו לרבות
.2
קבלני משנה המועסקים ישירות ע"י הקבלן או ע"י המרכז הרפואי לפעול בהתאם לכל דין
ובהתאם להנחיות הבטיחות והגהות ונספח התנאים המיוחדים של אגף הבינוי והתחזוקה של
המרכז הרפואי.
הוראות בטיחות כלליות:
.2
הקבלן אחראי לכך שהוא עצמו ,עובדיו ,סוכניו ,קבלני המשנה ,וכל אדם מטעמו או הפועל בשמו,
ינקטו בכל כללי הזהירות  ,החוקים והתקנות וחוקי העזר וההוראות שיינתנו ע"י נציגי אגף
ההנדסה והתחזוקה וכל כללי ההתנהגות המקובלים המתחייבים בהתאם לנסיבות במהלך ביצוע
כל עבודות הפרויקט .

חשוב :
) שבאמצעותו יש לדווח במידית על כל אירוע
במרכז הרפואי קיים טלפון חירום ( טל.
חריג ,לרבות שריפה ,חבלה ,או מקרה חירות אחר .למותר לציין שדיווח מלא ועדכני ומידי עשוי
לאפשר נקיטת אמצעים נכונים לטיפול נכון באירוע .במקביל וללא כל קשר ידווח למנהל
הפרויקט על האירוע.
משך כל תקופת הביצוע של הפרויקט  -על הקבלן לדווח מידי למנהל הפרויקט ,מידית ,על כל פגם
או תקלה העלולים להוות סיכון בטיחותי לעובדיו ,או לעובדי המרכז הרפואי או לצד שלישי.
משך כל תקופת הביצוע של הפרויקט  -על הקבלן לספק לעובדיו או לכל מי העובד מטעמו
.1
את כל הציוד והכלים תקינים וכשרים לתפקוד מבלי להיפגע או לגרום נזקים לעצמם או לצד ג'.
זאת מבלי לגרוע מאחריותו לוודא שהפועלים מטעמו או בשמו יודעים ויכולים לבצע את
המשימות מבלי לגרום לנזקים ישירים או עקיפים.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל או הכתוב במקום אחר במסמכי המכרז מתחייב בזאת
.2
הקבלן לא להשתמש בציוד המחויב בחוק לבדיקה תקופתי ,משך כל זמן ביצוע הפרויקט ,אלא אם
כן הציוד נבדק ואושר לשימוש ע"י בודק מוסמך.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל או הכתוב במקום אחר במסמכי המכרז מתחייב בזאת
.3
הקבלן לא להשתמש בציוד חשמלי או במאריכי כבלים חשמליים מבלי לקבל אישור בכתב על
תקינותם המלאה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין להשתמש בחיבורי שקע תקע שאינם
תקינים  .כמו כן מובהר שאין להשתמש בחיבורי שקע תקע שיונחו במעברים ובשבילים מבלי
שינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת התחשמלות ו/או נזקים ישירם או עקיפים.
על הקבלן לתאם אישית את כל האספקות של מקורות אנרגיה ,חשמל ,גז ,עם נציג
.4
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מוסמך של אגף האחזקה של המרכז הרפואי .מודגש בזאת שכל פעילות של התחברות למערכות
קיימות תבוצע עפ"י תיאום מראש וקבלת אישור בכתב ממנהל אגף האחזקה או נציגו המוסמך.
כל פעילות של ניתוק או התחברות תבוצע בנוכחות של נציג אגף תחזוקה או נציגו המוסמך .חשוב
לציין שחובת הקבלן לציין באמצעות שלט בולט את המקומות שבוצע בהם ניתוק זמני או קבוע.
כמו כן יש לציין באמצעות שילוט מתאים מקומות שנאטמו או נותקו זמנית ,על מנת למנוע חיבור
או המשך תפעול של המערכות מהמקומות שבהם בוצע ניתוק למניעת נזקים או יצירת
סיכונים.
על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט פעילות על הגגות או בקרבת חדרי מיזוג כאשר קיים
.5
חשש של היווצרות אבק או עשן או הפרשה אחרת (כגון שחרור גז או ריח לא נעים) .הקבלן
וצוותו מוזהרים בזאת לנקוט בכל האמצעים למניעת חדירת עשן ,אבק ,או גזים למערכות המיזוג
או האוורור – העלולים לשבש את הפעילות השוטפת של המרכז הרפואי.

כל עבודה או מלאכה הכרוכה בקידוח ברצפות או קירות או תקרות ,חפירה או
.6
חציבה ,תקיעת יתדות באדמה ,הריסת קירות ,רצפות שבילים ,או משטחי בטון רציפים או
חלקיים ,יש לתאם מראש עם אגף ההנדסה והתחזוקה כדי למנוע פגיעה במערכות חיוניות
העשויות לעבור מתחת לפני השטח מבלי להיות מסומנות באתר או על גבי מפה או שרטוט.
לפני תחילת הריסת קירות בתוך מבנים מאוכלסים יש לפרק תקרות תותבות או
.7
אקוסטיות ברדיוס של  15מ' מהקירות .זאת על מנת לוודא המצאות מערכות או רכיבי מערכות
העלולים להיפגע מההריסה.
לשם מניעת פגיעה במערכות תת קרקעיות ,יש לתאם בכתב הקמת גדרות ועבודות אחרות
.8
הכללות תקיעת יתדות או זוויתונים או עיגונים בקרקע.
לפני תחילת ביצוע פעילות של חפירה או חציבה ,או חדירה לקרקע מכל סוג
.9
שהוא ,יש לתאם באמצעות מנהל הפרויקט ואגף התחזוקה ,ולקבל אישור בכתב לביצוע העבודה.
(ראה נספח א.)1 -
למען הסר ספק אין הקבלן או מי מטעמו רשאי להפעיל או להשתמש בציוד קיים של
.10
המרכז הרפואי לרבות צינור כיבוי אש – בטרם התקבל אישור לכך מהאחראי למערכת.
נהיגה בכלי רכב גלגלי או זחלי מותנת ברישוי בר תוקף .כל כניסה או שימוש
.11
בשטחים ציבוריים כגון – דשא ,שבילים ,חצרות ,טעונה אישור של הנהלת ו\או קב"ט המרכז
הרפואי.
למען הסר ספק מודגש שעל הקבלן ,עובדיו ,קבלני המשנה ,או שלוחיו ,לנקוט בכל
.12
האמצעים לרבות שילוט וגידור של חפירות ומפגעים מכל סוג שהוא העלולים להוות סכנה ישירה
או עקיפה לצוות המרכז הרפואי או למבקרים .הגידור או ההפרדה בין הקהל למפגעים ו/או תחום
העבודה יבוצעו עפ"י דרישות מנהל הפרויקט או על פי הנסיבות.
כניסה לאזור מגודר תבוצע באמצעות שערים נעולים שיאבטחו משך כל זמן הפרויקט,
.13
באמצעות בריחים ומנעולים בתיאום עם מנהל הפרויקט .השליטה על השערים והכניסה לאזורי
העבודה תהיה באחריות הקבלן אבל לא תמנע כניסה למנהל הפרויקט או מי מטעו לבקר או לפקח
על הפרויקט.
מודגש בזאת שנושא מניעת מעידה או נפילה בכל מקום שבו נוצרים הפרשי
.14
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מפלסי היא באחריות הקבלן בלבד .בקצה כל מפלס או מעבר מפלסים שהפרשי הגובה עולה על
 0.6מ' יש להתקין מעקה בטיחותי ושילוט אזהרה מפני נפילה.
מודגש בזאת כי חל איסור מוחלט על הדלקת אש ,עישון ,שימוש בלהבה גלויה או סמויה-
.15
בכל שטח/אזור שקיימים בו חומרים דליקים ו/או נפיצים בין אם קיים שילוט אזהרה או באם לא
קיים שילוט עבודה ובאזור שקיימים בו גלאי עשן -טעונה אישור מנהל הפרויקט.
מודגש בזאת כי חל איסור חמור על חסימת דרכי מילוט ומעברי חירום ,דרכי
.16
גישה לרכב חירום והצלה ,ונגישות להידראנטים – ברזי כיבוי אש.
חל איסור מוחלט על השלכת חפצים או רכיבים העלולים לסכן או לפגוע או לגרום מכשול
.17
(החלקה התקלות) לאנשים ולצוות .כמו כן חל איסור מחולט להשליך חפצים או רכיבים או לפגוע
בצורה ישירה או עקיפה בציוד או מערכות הנמצאים בסמוך למקום העבודה .
ביצוע כל עבודה במקום ו/או בצורה העלולה לפגוע או לגרום לתאונה לעובד עצמו או
.18
לאנשים בסביבתו.
חל איסור על נהיגה ו/או נסיעה ו/או הסעה בכל כלי רכב ממונע בניגוד לתקנות
.19
התעבורה או בצורה מסוכנת העלולה לגרום לתאונה.
.3

הנחיות בטיחות ייחודיות:

גזים רפואיים:
 .1אם העבודה בסמיכות לצנרת נחושת של גזים רפואיים ,יש להגן על הצנרת מפני נזקי חום ע"י
יריעות בד חסין אש.
 .2כל הפסקה של גז רפואי תבוצע אך ורק לאחר קבלת אישור ממנהל אגף הנדסה ומינהל
השרות הסעודי המנהל הרפואי של האגף או החלקה שבשטחה מבוצעת ההפסקה.
 .3כללי זהירות בחמצן( :כללים אלה אין בהם כדי להחליף ,לגרוע או לשנות את חוקי ותקנות
משרד העבודה בנושא אלא להוסיף עליהם לחומרה).
א .אסור לחשוף בצורה כל שהיא חמצן למקורות חום  ,ניצוצות ,חום ישיר או עקיף.
ב .אסור להביא בדרך כל שהיא למגע חמצן עם חומר אחר העלול להביא לראקציה כימית כגון:
שמנים ,משחות שיכה ,חומרים דליקים וכימיקלים.
ג .אסור לטפל במערכות חמצן או גלילי חמצן באם קיימים שאריות שמנים ,שמני סיכה,
משחות סיכה ,חומרים דליקים על הכפפות או הבגדים של כל אדם העוסק במכלים או
באביזרים או ברזי חמצן לסוגיו השונים.
ד .אין לשמן או לנקות בחומר דליק אביזרי מערכות חמצן.
ה .עקב הסכנה הקיימת בפתיחה מהירה של מכלי חמצן יש להימנע מלבצע פתיחה בלתי
מבוקרת של מכלי חמצן מכל סוג שהוא.
ו .באם התרחש אירוע של פריצה או דליפה של חמצן באזור סגור יש לאוורר את המקום
ולכבות מקורות של חום ואש.

חשמל
כל עבודות החשמל יתבצעו בהתאמה מלאה לחוק החשמל מהדורה משנת 1954
א.
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והתקנות שפורסמו עד למועד ביצוע העבודה.
באחריות הקבלן לוודא שקבלני החשמל יבצעו שילוט מושלם של כל הרכיבים בכל
ב.
המעגלים ע"י רישום מדויק ומלא של שיוך מעגלים ,מקורות ההזנה כיווני ההזנה מתח ההזנה
וסימול הרכיב בתוכניות שימסרו לאגף תחזוקה של המרכז הרפואי.
באם יבוצע ניתוק זמני של מתח לאזור או למעגל מסוים יש לתלות שילוט המתריע על
ג.
הפעילות המתבצעת כגון ":אין לחבר זרם – עובדים על הקו" תוך ציון שם העובד ואמצעי הקשר
האפשריים איתו .
האזהרה שלא לחבר זרם למעגל אלא לאחר קבלת אישור של הגורם שבצע את הניתוק הזמני באה
להבטיח את העובדים והמשתמשים והיא צריכה להיות מבוצעת בצורה ברורה ובהירה.
חפירות:
כל חפירה או חציבה תבוצע רק לאחר אישור בכתב של מנהל הפרויקט ,נוהל חפירות תת
א.
קרקעיות  -עבודות קבלנים ,זאת כדי למנוע פגיעה במערכות תת קרקעיות.
אין לבצע חפירה ללא מפרט ותוכנית עבודה מאושרים ע"י המתכנן ומנהל התחזוקה -
ב.
ראה נספח א'.
עבודות צבע:
לא יאוחסנו יחד זה לצד זה במקום סגור צבעים או מדללים מכל סוג שהוא ובכל סוג
א.
אריזה שהיא .במקום פתוח המרחק המזערי יהיה  5מטר לפחות .
משטחים שנצבעו ישולטו בשלטי "זהירות צבע טרי" עד להתייבשות מושלמת.
ב.
יש למנוע בכל מחיר טפטוף צבע על אביזרי מערכות ידיות ושלטי אזהרה.
ג.
נוהל ביצוע עבודות עם אש גלויה בשטח המרכז הרפואי:
הנוהל מתייחס לכל עבודה הכרוכה בפליטת גצים או גז לוהט; לדוגמא ריתוך ,הלחמה,
א.
חיתוך באוטוגן ,או בקשת חשמלית .וכן לתהליכים ועבודות שבמהלכם נפלט עשן או אדים
לדוגמא – שריפת פסולת ,עצים ,חימום ,זפת או חומר אחר הפולט אדים או גזים.
הנוהל יישום בכל מרחב המרכז הרפואי בשטחים בנויים ובשטחים פתוחים.
ב.
הנוהל מחייב את כל מנהלי הפרויקטים ,ראשי הצוותים של מחלקות התחזוקה ,כל
ג.
הקבלנים וקבלני המשנה המופעלים על ידם.
באחריותו האישית של כל עובד האחראי להפעלה או תעסוקה של קבלן או רתך הנדרש
ד.
לבצע כל עבודה הכרוכה בפליטת גצים או גז חם או גז מזיק לידע את בא כוח מבצע העבודה
למילוי מלא ומפורט של נוהלי הבטיחות המפורטים להלן:
תיאום :כל העבודה תתואם מבחינת לו"ז ומיקום עם מנהל העבודה או ראש הצוות.
ה.
חובת התיאום חלה על כל עבודה ללא הבדל מי הגורם שהזמין את העבודה .לפני תחילת העבודה
יבוצע סיור באתר יחד עם מנהל הפרויקט/מהנדס המרכז הרפואי או מנהל האחזקה שבמהלכו
ידונו כל התנאי והאילוצים הקיימים ויובהרו כל הבעיות והסיכונים האפשריים ויבדקו כל אמצעי
הכיבוי הקיימים בסביבה הקרובה.
על מנת למנוע התראות שווא יש לוודא הפסקת הפעילות של מערכות גילוי אש ועשן
ו.
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הקיימות באזור וחזור להפעיל אותן בגמר הפעילות שבוצעה עם להבה גלויה או עם פליטה של גז
חם .פעולת ההפסקה של המערכת תבוצע עפ"י נוהל ותלווה רישום באמצעות טופס (נספח א)2-
שיופקד במקביל במחלקת האחזקה של המרכז הרפואי ,הממונה על הבטיחות ובמשרדי הקב"ט.
הגנה :
ז.
אם העבודה באש גלויה מבוצעת ליד או בסמוך לחומרים דליקים יש לנקוט בכל הדרכים להפרדה
מוחלטת באמצעות שמיכות אזבסט .בכל מקרה חל איסור מוחלט לבצע את העבודה בקרבת
נוזלים בעירים או מכלי גז בישול או בלוני חמצן .במידה והעבודה מתבצעת עם אש גלויה ליד או
בסמוך לתעלות הצמודות למבנים עם "חצר אנגלית" או פיר צנרת יש לבצע הפרדה באמצעות
שמיכות אזבסט למניעת חדירת גצים למבנים סמוכים כגון מעבדות ארכיונים וכדומה.
השגחה :
ח.
בכל זמן ביצוע העבודה עם אש גלויה ישגיחו העובדים שלא נוצרו מוקדי
התלקחות בסמוך .יש להכין מבעוד מועד מלאי של אמצעי כיבוי – מטפים
ושמיכות אזבסט לצורך חסית התפשטות האש .בתום העבודה יש לוודא שלא נשארו מוקדי
התלקחות העלולים לגרום להתפרצות שריפה.
חשוב להדגיש שאם מקום ביצוע העבודה נמצא בסמוך למעבר אנשים יש לבצע חציצה מלאה בין
מקום העבודה לבין המעבר .מוצע לחסום את המעבר למשך זמן העבודה באם הדבר מתאפשר.
בכל מקרה בכל מהלך העבודה ובסיומה על המבצע להשיב השטח לקדמותו .באם נגרמו נזקים
למשטחים או לריצופים קיימים נדרש להחליפם לאלתר ע"ח המבצע.

הצהרת בטיחות
.4
הנני לאשר ע"י חתימתי על מסמך זה כי לאחר שסיירתי באתר ובסביבתו ולאחר שקבלתי
הסברים מפורטים על העבודה ,על האילוצים והסיכונים ,ע"י צוות אגף הנדסה ואחזקה ,הנני
מתחייב בזאת לתאם את כל הפעילות עם מנהל הפרויקט וכל צוות האגף ולמלא אחר כל
ההוראות הבטיחות והגהות והוראות מסמך זה.
למען הסר ספק ידוע לי כי בחתימת הנני מסיר כל אחריות ישירה או עקיפה לחובת מילוי
ההוראות ומקבל עלי את מלוא האחריות הבלעדית למקרה שיגרם נזק ישיר או עקיף לאנשים או
רכוש או לציוד במשך כל מועד העבודה ותקופת הבדק.

______________________
תאריך

_______________________
חתימה וחותמת
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נספח י"ג'
בקשה לקבלת היתר לביצוע חפירה בשטח המרכז הרפואי לגליל
(להגיש בשני העתקים).
תאריך :
_________________
לכב '
אגף הנדסה
המרכז הרפואי לגליל
נהריה
.1

שם הפרויקט _______________________ :

.2

אזור העבודה _______________________ :

נושא העבודה והקף העבודה (יש לצרף תוכניות /תרשים שטח מצב קיים ומתוכנן) :
.3
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

מועד מתוכנן לביצוע הניתוק ושם מבצע הניתוק :
.4
______________________________________________________________
____________________________________________________________________

מנהל עבודה /אחראי על הביצוע (שיהיה נוכח בשטח כל זמן ביצוע העבודות)
.5
שם ______________________ :
ת.ז ______________________ :
________________
טלפון נייד :
מועד ביצוע:
.6
תאריך התחלה_______________ :
.7

תאריך סיום _________________ :

מועד מתוכנן לביצוע חיבור המערכת ושם מבצע החיבור_____________________ :
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אילוצי ביצוע (מזג אוויר ,אמצעי כיבוי זמניים ,שמות האחראים להפעלה)
.8
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

הערות:
.9
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חתימה וחותמת מאשר הבקשה :
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נספח י"ד'
בקשה לקבלת היתר לניתוק זמני של מערכות גילוי אש ועשן בשטח המרכז הרפואי לגליל
(להגיש בשני העתקים).
תאריך_________________ :
לכב '
אגף הנדסה
המרכז הרפואי לגליל
נהריה
.1

שם הפרויקט __________________________ :

.2

אזור העבודה __________________________ :

נושא העבודה והקף העבודה (יש לצרף תוכניות /תרשים שטח מצב קיים ומתוכנן):
.3
______________________________________________________________
____________________________________________________________________

מועד מתוכנן לביצוע הניתוק ושם מבצע הניתוק :
.4
______________________________________________________________
____________________________________________________________________

מנהל עבודה /אחראי על הביצוע (שיהיה נוכח בשטח כל זמן ביצוע העבודות)
.5
שם ____________________ :
ת.ז ____________________ :
______________
טלפון נייד :
מועד ביצוע:
.6
תאריך התחלה_______________ :

תאריך סיום _______________ :

מועד מתוכנן לביצוע חיבור המערכת ושם מבצע החיבור:
.7
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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אילוצי ביצוע (מזג אוויר ,אמצעי כיבוי זמניים ,שמות האחראים להפעלה)
.8
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

הערות:
.9
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חתימה וחותמת מאשר הבקשה _____________________________ :
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נספח ט"ו'
בקשה לקבלת היתר לניתוק זמני של מערכות נגד פריצה בשטח המרכז הרפואי לגליל (להגיש
בשני העתקים).
תאריך :
לכב '
אגף הנדסה
המרכז הרפואי לגליל
נהריה

.1

שם הפרויקט ________________________ :

.2

אזור העבודה ________________________ :

נושא העבודה והקף העבודה (יש לצרף תוכניות /תרשים שטח מצב קיים ומתוכנן):
.3
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
מועד מתוכנן לביצוע הניתוק ושם מבצע הניתוק :
.4
______________________________________________________________
____________________________________________________________________
מנהל עבודה /אחראי על הביצוע (שיהיה נוכח בשטח כל זמן ביצוע העבודות)
.5
שם __________________ :
ת.ז __________________ :
____________
טלפון נייד :
מועד ביצוע:
.6
תאריך התחלה ________________ :תאריך סיום _____________ :

מועד מתוכנן לביצוע חיבור המערכת ושם מבצע החיבור :
.7
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

.8

אילוצי ביצוע (מזג אוויר ,אמצעי כיבוי זמניים ,שמות האחראים להפעלה)
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

הערות:
.9
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

חתימה וחותמת מאשר הבקשה______________________________ :
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