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  :חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים
  
  

  מסמך שאינו מצורף  מסמך מצורף  סמךמ
      

  הצעת הקבלן    'מסמך א
  מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר  . 02    'מסמך ב

  מפרט כללי לעבודות איטום  .05    
  מפרט כללי למתקני תברואה  .07    
  מפרט כללי לעבודות חשמל  .08    
  מפרט כללי לעבודות צביעה  .11    
  ג אויר ואוורורמפרט כללי למתקני מיזו  .15    

      מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה  'מסמך ג
      רשימת תוכניות  מסמך ד
      כתב כמויות  מסמך ה

מתוך המפרט הטכני ' ו, ה, נספחים ד  'ומסמך 
  "מכבי שירותי בריאות"של 

    

  
  
  

ות משרד משרדית המיוחדת בהשתתפ-הם אלה שבהוצאת הועדה הבין, כל המפרטים הכלליים שאינם מצורפים
  .למעט החוזה, צ ומשרד השיכון"מע, הביטחון

  .בין אם הם מצורפים ובין שאינם מצורפים בהם. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה
  
  

  :הצהרת הקבלן
  

קיבל את ההסברים , קראם והבין את תוכנם, הקבלן מצהיר בזאת כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים בחוזה זה
  .ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות בחוזהאשר 

  .הצהרה זו מהווה נספח לחוזה זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו
  
  
  
  
  

  _____________________________________חתימה וחותמת הקבלן    __________________תאריך 
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  'גמסמך 
  
  

  מפרט טכני מיוחד  .1
      
  וסידור כללי תוכניות  1.1  
        
. התוכניות המצורפות למפרט זה מראות את הסידור הכללי ואת העבודה שיש לבצע  1.1.1    

המקום המדויק וסידור הציוד צריכים להיקבע לפי התקדמות העבודה ובצורה שתתאים 
  .הגורמים הקובעים הם התוכניות המעשיות של הבניין והמציאות בבניין. למבנה

        
החיבור המציאותי . מיועדות בעיקרן לתיאור כללי של המחבר' חברויות ליחידות וכדהת  1.1.2    

מעבר אנשים והפחתת , על מנת לאפשר התפשטות, ייעשה בצורה המתאימה לכל מקרה
  .המקום הנדרש עד למינימום

        
כניות י תו"למרות זאת על הקבלן לבצע את העבודה רק עפ. התוכניות הנן תוכניות לביצוע  1.1.3    

  .י המתכנן"ואשר יאושרו ע, י תוכניות ייצור שהקבלן יכין"או עפ, מעודכנות
        
  .המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים  1.1.4    
      
  בחירת הציוד  1.2  
        
  .בא לציין דרגת טיב, ציון שמות יצרנים או מספר קטלוגי של ציוד    

, ור חומרים או ציוד של יצרנים אחרים בעלי אותה איכות והתאמה לתפקידהקבלן רשאי להגיש לאיש
לשם קבלת . המתכנן אינו מתחייב לאשר אותם. בתנאי שהם תואמים את דרישות המפרט והתוכניות

: כגון, על הקבלן להגיש אינפורמציה מספקת על הציוד, אישור על הציוד בין אם הוגדר במפרט או אחר
לא יירכש ולא . פרטי חומרים וכל אינפורמציה אחרת דרושה, נתוני פעולה, לליותמידות כ, דף קטלוגי

  .כל פריט ציוד לפני קבלת אישור המתכנן, יותקן
  .המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל הציוד לקבלן

      
  הכישורים הנדרשים מהקבלן  1.3  
        
שנים  3יוד ולהוכיח ניסיון של הקבלן יידרש להציג תעודת מתקין מוסמך מטעם ספק הצ    

  .לפחות בסוג ההתקנות הנדרש בפרוייקט
        
  טיב העבודה  1.4  
        
י בעלי מקצוע מנוסים "ע, נקיה ומקצועית, בצורה יציבה, כל העבודה תבוצע בצורה הטובה ביותר    

הבדיקות  כל. י המתכנן"ע, בדיקה סופית של טיב העבודה והחומרים תעשה בסיום העבודה. בעבודתם
כנדרש , הבדיקות והאישורים אינם משחררים את הקבלן מאחריותו, והביקורות האחרות הן זמניות

  .במסמכים
        
  הגנה על הציוד  1.5  
        
חייבים להיות מוגנים בפני פגיעה במשך , ציוד וחומרים של הקבלן או שהקבלן מספקם, כל עבודה    

-הקבלן לתקן כל נזק לציודו אשר ייגרם כתוצאה מאי על. עד למסירה הסופית, העבודה וההרכבה
  .י עובדי הקבלן"בין אם נגרם בצורה ישירה או עקיפה ע, מילוי התנאי הזה

  .י פקקים או סגירות אחרות במשך זמן ההתקנה"הצנרת תיסגר ע
  .טיח וחומרי בנין, הקבלן חייב לכסות את הציוד על חשבונו על מנת להבטיחו כנגד לכלוך של צבע
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  ניקיון  1.6  
        
. על הקבלן לנקות בסוף כל יום את מקום עבודתו ולהרחיק את הפסולת והלכלוך שנוצרו בגין עבודתו    

יהיו המפקח או המזמין רשאים להורות על ביצוע הניקיון , ל"במידה והקבלן לא ביצע את הניקיון הנ
  .י עובדים אחרים ולחייב את הקבלן בהוצאות הניקיון"ע

        
  פיגומים ומעברים בבניין  1.7  
        
, הפיגומים, הסולמות: כגון, על הקבלן לספק את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה  1.7.1    

כל הציוד צריך . המסלולים וציוד ההרמה הדרוש לביצוע העבודה על חשבונו, הקרשים
  .להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות

        
במידת הצורך יתאם הקבלן . בדוק את אפשרות העברת הציוד והרכבתו בבנייןעל הקבלן ל  1.7.2    

  .הכנת פתחים לצורך התקנת הציוד, עם המפקח ובאישור המתכנן
        
תיעשה באמצעות ציוד , על הקבלן להביא בחשבון שהעברת ציוד וצנרת ממפלס למפלס  1.7.3    

  .הרמה מתאים על חשבונו ובתאום עם המפקח
        
  תמיכות  1.8  
        
החיזוקים והתליות הדרושים לו לשם תמיכת , הקבלן יספק וירכיב את כל התמיכות  1.8.1    

  .הצנרת והתעלות בצורה שהמערכת תהיה חופשית מרעידות, הציוד
        
  .תמיכות הצנרת תבוצענה כך שתתאפשר התפשטות כתוצאה משינויי טמפרטורה  1.8.2    
        
  .כך שלא יועברו כוחות ורעידות לציוד וממנו, ציוד רועד יהיו גמישיםחיבורי צנרת אל   1.8.3    
        
  בסיסי ציוד, מעברי צנרת, חיצוב  1.9  
        
המעברים וההכנות האחרות בבניין אמנם מתוכננים ומבוצעים , הקבלן יוודא שכל הפתחים  1.9.1    

כיאות כתוצאה  במידה והפתחים והשרוולים לא בוצעו. לפי דרישות עבודתו העדכניות
  .ייזקף הדבר לחובת הקבלן והתיקונים ייעשו על חשבונו, השגחת הקבלן-מאי

        
השרוולים . י המפקח"י הקבלן במועדים שיקבעו ע"שרוולים עבור מעברי צנרת יסופקו ע  1.9.2    

י הקבלן "ויורכבו ע, יסופקו עם קוצי עיגון לבטון ועם פקקים מתאימים למניעת סתימות
  .עם המפקחבתיאום 

        
י קבלן "יבוצעו ע(על הקבלן לדאוג לתיאום פתיחת כל הפתחים בקירות למעבר התעלות   1.9.3    

  ).הבניין
  .י קבלן הבניין"מעברים דרך קירות בטון ייעשו בקדיחה ע

        
  הנחיות כלליות לעבודה  1.10  
        
במידה ותהיה פגיעה . ש המזמיןעל הקבלן לנקוט בכל האמצעים על מנת שלא לפגוע ברכו  1.10.1    

  .על הקבלן יהיה לפצות או לספק פריט חליפי לפי דרישת המפקח, כזו
        
  .ביצוע העבודה יהיה בשלבים בהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט  1.10.2    
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  היקף העבודה  .2
      
  .ודה למסירת מתקן מושלםחומרי העזר והעב, העבודה הכלולה במפרט זה כוללת את כל החומרים  2.1  
        
אוורור , למיזוג אויר ASHRAEכפי שבאה לידי ביטוי במדריך , המערכת תותקן בצורה מקצועית טובה  2.2  

  .4חלק  994וקירור במהדורתו האחרונה ולפי תקן ישראלי 
        
  .בכפיפות לאמור לעיל, ללא רעידות או רעש יתר, הציוד יעבוד בצורה שקטה  2.3  
        
  :העבודה כוללת את הסעיפים הבאים אך אינה מוגבלת רק להם  2.4  
        
  מרכזיים- מינימפוצלים ומזגנים   2.4.1    
  מערכות אוורור  2.4.2    
  תעלות פח מגולוון ותעלות גמישות  2.4.3    
  מפזרים ותריסי אויר חוזר  2.4.4    
  צנרת ואביזריה  2.4.5    
  בידוד תעלות וצנרת  2.4.6    
  פיקוד ובקרה  2.4.7    
  עבודות חשמל  2.4.8    
  הפעלה ראשונה  2.4.9    
  הוראות הפעלה ואחזקה  2.4.10    
  .שירות ואחריות  2.4.11    

  
  

  עבודות אשר אינן כלולות במפרט זה  .3
      
י אחרים "ההזנה תבוצע בכבל שיונח ע. לשם הזנת לוחות חשמל 3X380V/50Hzאספקת מתח חשמלי   3.1  

  .שימלוח החשמל הרא
  .י הקבלן"ע –חיבור סופי של הכבלים ליחידות מיזוג האויר ולמפוחים 

      
  .מחיצות ודלתות אלא אם צוין במפורש בתוכניות, אספקת והתקנת תריסי מעבר אויר בקירות  3.2  
        
  .הכנת מסגרות ופתחים בתקרות אקוסטיות  3.3  
      
יבור מוצא הניקוז של יחידת מיזוג האויר לנקודת אך עבודת הקבלן כוללת ח, צנרת ניקוז למזגנים  3.4  

  .י אחרים ובדיקת תקינות זרימת המים"הניקוז שתוכן עבורו ע
      
  .הכנת פתחים בקירות ובתקרות בטון  3.5  
      
      

  תיאור העבודה  .4
      
כפר  ,"שבירו" ניוןקב "מכבי שירותי בריאות" ית המרקחת שלבמטרת המערכות למזג ולאוורר את   4.1  

  .סבא
        
  .מרכזיים-ומיני האויר יתבצע באמצעות מזגנים מפוצלים מיזוג  4.2  

  .הפרוייקט ייעשה שימוש בחלק מהציוד הקיים באתרבמסגרת 
  .על גג המבנהימוקמו  יחידות העיבוי
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  :תנאי הטמפרטורה החיצונית לתכנון הם  4.4  
  

     .35ºC       D.B : טמפרטורת קיץ
                             26.5ºC    W.B.  

  
   .5.5ºC     D.B :טמפרטורת חורף

      
  :תנאי הפנים לתכנון הם  4.5  

  
  .24ºC±1ºC  D.B:    טמפרטורת קיץ

  .21ºC±1ºC  D.B:  טמפרטורת חורף
  

  .ללא פיקוד לחות: לחות יחסית
      
על מנת למסרם , וויסותם ואיזונם, הפעלתם, מפרט זה כולל את אספקת והתקנת כל חלקי המערכת  4.6  

  .שנדרש במפרט ובתוכניות הנלוות אליו כפי, כאשר הם פועלים באופן סדיר ותקין
      

    
  י הקבלן"חומר המוגש לאישור ע  .5
      
וכן על התוכניות האחרונות של הבניין , י המתכנן"תוכניות הקבלן יהיו מבוססות על הציוד שאושר ע  5.1  

  .והמציאות בבניין
      
  :ם כדלקמןעל הקבלן להגיש לאישור תוכניות ונתוני, לפני התחלת העבודה  5.2  
      
המבוססים על ציוד שאושר ויסופק הלכה , העמדת ציוד במבנה, שרטוטי הרכבה כללית  5.2.1    

  .למעשה
        
  .שרטוטי הרכבה וייצור של תעלות אויר במקום שנדרש  5.2.2    
        
  .תלייה ומהלך צנרת ותעלות במקומות הנדרשים, פרטי תמיכה  5.2.3    
        
  .'כדו תעלות גמישות, מפוחים, מזגנים: גים מלאים של כל הציודפרטים וקטלו  5.2.4    
      
אינם משחררים את הקבלן מאחריותו לטיב הציוד , או פרטי ציוד/אישור המתכנן לשרטוטי העבודה ו  5.3  

  .או התאמתו לתפקידו כמפורט בסעיפי במפרט והתוכניות/ו

    
    
  צביעה  .6
      
ייצבעו בשתי שכבות צבע יסוד נגד חלודה ושתי שכבות צבע , פלדה רכה כל חלקי הציוד מפח שחור או  6.1  

ייעשה , לפני צביעת הראשונה. במיקרה ולא נאמר אחרת, סינתטי עליון הגוון העליון יהיה אפור פלדה
  .י טינר או ממיס מתאים אחר"פחים נקיים יעברו ניקוי והסרת שומנים ע. ניקוי יסודי

י מברשת "או ע, אותו יש לשטוף בסוף התהליך, נקה כימי מתאיםי מ"חלקים עם חלודה ינוקו ע
  .מסתובבת עד שתיעלם החלודה לחלוטין

  .לפי הנחיות האדריכל –גוון התעלות 
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מיד לאחר , יעברו ניקוי בחול עד לדרגה של כמעט לבן, כולל המפוחים ביחידות, כל המפוחים וחלקיהם  6.2  
לפי , לאחר זמן ייבוש מתאים. ו צביעה בצבע אפוקסי יסודולא יותר משעה אחריו יעבר, הניקוי

  .ל ועליו צבע עליון"ייצבע הציוד בשכבת צבע יסוד נוספת כנ, הוראות היצרן
      
על הקבלן לספק את כל הציוד הקנוי עם , כל האומים והדסקיות יהיו מגולוונים או מצופי קדמיום  6.3  

  .אומים ודסקיות מגולוונים, ברגים
        
צבע ). 240µשכבה סופית בעובי (הצבע העליון של הפנלים במזגנים ובלוחות החשמל יהיה אפוי בתנור   6.4  

  .היסוד יהיה צבע נגד חלודה
  .פנלים מגולוונים ייצבעו בתחילה בצבע מקשר פריימר ועליו צבע יסוד

  .גוון היחידות לפי הנחיות האדריכל

    
    
  פעולהניסויים והכנסה ל, בדיקות, ניקוי  .7
      
  .י הקבלן"ייעשו ע, הניסויים והכנסת כל המערכת לפעולה, הבדיקות, ניקוי הצנרת  7.1  

על מנת לאפשר את נוכחות , ימים מראש על כוונתו לבצע פעולות אלו 7על הקבלן להודיע לפחות 
  .המפקח במידה וימצא לנכון

      
טיפה תיעשה כך שהלכלוך לא יעברו דרך הש. הקבלן ישטוף את הצנרת לפני הכנסת המתקן לפעולה  7.2  

  .הציוד
  .הקבלן יתקין מסננים זמניים בצינורות ויסירם בתום השטיפה

  .ב"סיגים וכיו, עם סיום השטיפות לא יהיו בצנרת חול
      
על הקבלן לבודד לפני הבדיקה אביזרים . 'אטמ 14-הבדיקה תיעשה ב. הקבלן יבצע בדיקות לחץ לצנרת  7.3  

יש . שעות ואסור שבזמן זה תורגש ירידה בלחץ 24-זמן הבדיקה יהיה כ. בלחץ זה שאינם עומדים
  .יש לסיים בדיקה זו לפני בידוד הצנרת. להקפיד שבזמן בדיקת הלחץ לא יהיה אויר בצנרת

      
במשך תקופה זו על הקבלן לעבור ולנקות . על הקבלן להפעיל את הציוד באופן ניסיוני במשך שבוע רצוף  7.4  

לפי , יוציא הקבלן את ליבות המסננים הזמניים שבמערכת, אחרי גמר פעולות הניקוי. כל המסנניםאת 
  .הוראת המפקח

      
  .הקבלן יבדוק ויווסת את זרימת הקרר בצנרת לפי הנחיות היצרן  7.5  

  
  

  סכמות והוראות הפעלה ואחזקה, סימון, שילוט  .8
      
  סימון  8.1  
        
', מפוחים וכו, יחידת עיבוי, יחידות טיפול באויר: נקציונלי של המערכת כגוןכל אלמנט פו  8.1.1    

מ ועליו מוטבע מספר החלק ותפקידו כפי שמופיע "ס 20X10בגודל ' י שלט סנדוויץ"יסומן ע
  .בסכימה

        
 50בקוטר ' דסקית פלסטיק סנדוויץ, הקבלן יספק ויחבר על חשבונו לכל אביזר פונקציונלי  8.1.2    

  .כפי שמופיע בסכימה, ובה מוטבע מספר האביזר ותפקידו מ"מ
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  הוראות הפעלה ואחזקה  8.2  
        
ההוראות צריכות להימסר בצורת חוברת ציוד . עותקים 3-הקבלן יספק הוראות הפעלה ואחזקה ב    

רי בדיקת מתקן התיק יכלול גם את תעודות האחריות של הציוד ואישו, ותיק שרטוטי עבודה כמבוצע
טיפול שוטף , ההוראות יכללו את כל האינפורמציה הדרושה לאחזקה מונעת. י בודק מוסמך"החשמל ע

  ."מכבי"במפרט הטכני של ' ו המפורט בנספחלפי  וכן תיקונים וטיפולים תקופתיים
  .ימים את נציג המזמין בתום שלב ההכנסה לפעולה 7הקבלן ידריך במשך 

      
  ותאחזקה ושיר  8.3  
      
את כל פעולות האחזקה , י המתכנן"מיום הקבלה הסופית של המתקן ע שנים 3הקבלן יבצע במשך     

פירוק , תיקוני אטמים, החלפת מסננים, מתיחת רצועות, גירוז,  שימון: כולל, והשירות הדרושות
ע האחזקה כל החומרים הדרושים לביצו. "מכבי"ה במפרט הטכני של , לפי המפורט בנספחים ד וניקוי

הם חלק מהפעלת , הפעלת המרכיבים השונים וסיור שגרתי יומי. והשירות יהיו על חשבון הקבלן
  .י ההדרכה שיקבל מהקבלן"י נציג המזמין עפ"המתקן וייעשו ע

מטרת : ח ובו יפורטו"יתועד בכתב והמזמין יקבל  דו, כל ביקור של הקבלן לצורך ביצוע שירות
  .תיאור התקלה ואופן תיקונה, המהות העבודה שבוצע, הביקור

      
  אחריות  8.4  
        
התאריך הקובע הוא מועד קבלת . שנים 3-לאחריות הקבלן על העבודות והציוד המותקן תהיה     

במשך תקופה זו חייב הקבלן בתיקון כל פגם או תקלה וזאת על סמך . י המפקח והמתכנן"המתקן ע
  .שעות ממועד הקריאה 24קריאת המזמין בתוך 

. ויתקין חלק חדש ותקין במקומו, הקבלן יחליף במקום כל חלק שנתגלה כפגום בתוך תקופת האחריות
יבצע המזמין באמצעות עובדים אחרים ויחייב את , ל"לא יבוא הקבלן לבצע את התיקון במועד הנ

  ".מכבי"ה במפרט הטכני של , לפי המפורט בנספחים ד הקבלן בהוצאות
  .האחריות יודיע הקבלן למזמין על סיום האחריות הקרוב חודשיים לפני תום תקופת

      
  קבלה סופית של המתקן  8.5  
        
, זרם במנועים, ח מדידת לחצי דחיסה ויניקה"לקבלה סופית של המתקן יכין הקבלן דו  8.5.1    

  .כמויות אויר ביחידות וטמפרטורות אויר בכל אזור במקום מייצג בשעות שונות
  ".מכבי"במפרט הטכני של ' ו, ה, ים דלפי המפורט בנספח

        
ימים לפני מועד קבלת המתקן יגיש הקבלן לאישור המתכנן את הוראות ההפעלה  7  8.5.2    

  .והאחזקה וכן סכמות סופיות של המתקן
        
הקבלן יבדוק את כל כיווני הגנות המנועים והמדחסים ויעביר אישור בכתב לכך לידי   8.5.3    

  .המתכנן
        
שסופקו על  האוורורמיזוג האויר והקבלן אחראי להזמנת מכון התקנים לבדיקת מערכות   8.5.4    

  .י מכון התקנים"הקבלן יהיה אחראי לאישור המתקן ע. ידו
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  אוורור ומיזוג אויר  .9
      
  תעלות אוורור ומיזוג אויר   9.1  
        
ות המצוינות בשרטוטים ובהתאמה לתוכניות הבניין הקבלן יספק וירכיב את כל התעל  9.1.1    

החיזוקים , התליות, התמיכות, העבודה כוללת את התעלות. העדכניות ולמציאות בבניין
  . והאטימות כנדרש

הקבלן יגיש רצועות פח לאישור לפני . התעלות תבוצענה מפח מגולוון באיכות כיפוף גבוהה  9.1.2    
לא תורשה כל הפרדה בין . כך יכופף חזרה -ואחר, 180˚-הפח יכופף ב. התחלת הייצור

, SMACNAהעובי והמבנה יהיו כמצוין בתוכניות בכפיפות להוראות מדריך . הגלוון לפח
  .התעלות תהיינה קשיחות ואטומות במידה סבירה כמקובל במקצוע

        
, 1:5ס של בשיפוע ביח, במידת ולא צוין אחרת, הצרויות והתחברויות בתעלות ייעשו  9.1.3    

  .1:3ביחס של , ובמקרה שהמקום אינו מאפשר זאת
        
לא יהיו זוויות חדות . קשתות יעשו ברדיוס מרכזי השווה למידה התעלה שבמישור הרדיוס  9.1.4    

תיעשה קשת , ובהתאם למצוין בתוכניות, במידה ואין מקום לרדיוס רגיל. בתעלות
  .יוון פנימיות כמצוין בתוכניותמ עם כנפי כ"ס 10מינימלית ברדיוס אחיד של 

        
  .י סמרור מתאים"מכנסים ייוצרו משתי קשתות מודבקות גב אל גב ע  9.1.5    
        
קטע : קטעי תעלה בגדלים שונים מהסוגים הבאים 3על הקבלן להכין בתחילת עבודתו   9.1.6    

ל הקבלן יוכ, לאחר קבלת אישור המתכנן על קטעים אלו. קטע עם מעבר וקשת, מכנסים
יהיה צורך לחזור , במידה ויוחלף קבלן משנה לפחחות באתר. להתחיל בביצוע העבודה

  .ולאשר דוגמאות
        
, כאשר תעלות מעל רוחב מסוים. SMACNAעובי הפח וסוג החיבור יהיו בהתאם להוראות   9.1.7    

  .החיבורים ייעשו באמצעות אוגנים
  .מ בחיבורי אוגנים"מ 1.25וון בעובי תעלות לשחרור עשן יבוצעו באמצעות פח מגול
  .מחיר האיטום כלול במחיר התעלה. התעלות יאטמו באמצעות חומרים מתאימים

        
התעלות ( AF-016דגם " AMERIFLEX"התעלות הגמישות תהיינה כדוגמת תוצרת   9.1.8    

  .1001י "המתאים לת) בתעלות ללא בידוד( AF-012-ו) המבודדות
      
  לות בידוד תע  9.2  
        
  .אלא אם צוין אחרת בתוכניות, כל הבידוד יהיה פנימי  9.2.1    
        
עם גיזת " איזוקם"הבידוד הפנימי בתעלות המלבניות יהיה ממזרוני צמר זכוכית כדוגמת   9.2.2    

  ).בתעלות מחוץ למבנה 2"או ( 1"בעובי  1001י "המתאים לתסיבי זכוכית או כל בידוד 
        
יש להדביק את הפינות החתוכות של , חיתוך פתח בתעלה מבודדת בידוד פנימיאחרי   9.2.3    

לפי  –י פח מגולוון "י פסי נייר אלומיניום מודבק בצורה יציבה או ע"מזרוני הבידוד ע
  .בנוסף להדבקה יחובר הבידוד לתעלה באמצעות סמרור. בחירת המתכנן

        
תעלות מבודדות ולקבל את אישור המתכנן על  קטעי 3על הקבלן להכין  1כנזכר בסעיף   9.2.4    

  .ביצוע העבודה
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  חיבורים גמישים ומבודדי רעידות   9.3  
        
או ( ºC 250-עמידים בהחיבורים הגמישים שבחיבורי יחידות מיזוג האויר והמפוחים יהיו   9.3.1    

שא או יעביר שום החיבור הגמיש לא י. למשך שעתיים) בהתאם לרשום בתוכניות ºC400-ב
  .כאשר על החיבור הגמיש יותקן פח להגנה, מתוח-משקל וצריך להיות מורכב בלתי

        
  .יחידות העיבוי יונחו על גבי בולמי זעזועים לפי המלצת היצרן  9.3.2    

  .מחיר בולמי הזעזועים כלול במחיר היחידה
        
  מפזרי ומחזירי אויר  9.4  
        
עם " יעד"אויר קיריים יהיו עשויים מאלומיניום משוך כדוגמת תוצרת מפזרי ומחזירי   9.4.1    

  .אלא אם צוין אחרת בתוכניות, העלים הקדמיים אנכיים, עלים שתי וערב
  .מחיר המצערת כלול במחיר המפזר. כל מפזר יצויד במצערת וויסות

        
  ".יעד"רת מפזרי אויר תקרתיים יהיו עשויים מאלומיניום משוך כדוגמת תוצ  9.4.2    

  .מחיר המצערת כלול במחיר המפזר. כל מפזר יצויד במצערת וויסות
        
כדוגמת תוצרת  45˚-מחזירי האויר יהיו עשויים מאלומיניום משוך עם להבים קבועים ב  9.4.3    

  ".יעד"
, הניתן לפתיחה באמצעות ברגים RTFבמקומות שיידרש יותקן מחזיר אויר כדוגמת דגם 

  .מסנן לשטיפה עם מסגרת פח מגולוון אשר יכלול בתוכו
        
על הקבלן לספק ולהרכיב את מסגרות העץ שלתוכן יורכבו מפזרי ומחזירי האויר ללא   9.4.4    

  .עבודה זו תיעשה בתאום הדוק עם קבלן התקרה, תוספת מחיר
        
לקבלן  מפזרי ומחזירי אויר בתקרה כפולה או בסינר גבס יורכבו בתיאום בין הקבלן  9.4.5    

מיקום מדויק של מפזרי האויר ייעשה . פרט ההרכבה ייקבע בהתאם לסוג התקרה. התקרה
  .בתיאום עם תוכניות האדריכלות

        
  .הגוון לפי בחירת האדריכל. המפזרים ומחזירי האויר ייצבעו בתנור  9.4.6    
      
  מרכזיים- מינימפוצלים ומזגנים   9.5  
      
 מרכזי- מינימפוצל ויחידות מזגן , במקומות המסומנים בתוכניותויתקין  הקבלן יספק  9.5.1    

  .לקירור וחימום
        
מזגנים (" יוניק"ו" אוריס"או  "לקטרהא"תוצרת כדוגמת כל יחידה תהיה מוצר מוגמר   9.5.2    

  .Super Quietמטיפוס ) מרכזיים- מיני
  .לא יאושר ציוד מתוצרת אחרת

        
תותקן כמפורט בתוכניות וזריקת האויר תהיה קדימה או כלפי ) מאייד(פנימית היחידה ה  9.5.3    

  ).לפי המצוין בתוכניות(מעלה 
לרבות בידוד אקוסטי , מרכזי יהיה מטיפוס מושתק במיוחד-המאייד של המזגן המיני

  .מהירויות 5מפוח צנטריפוגלי עם בית מפח מחורר ומנוע עם , מיוחד
  .י חימום חשמליים עם הגנותיהםתכלול גופ ת האויר הצחיחיד
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. מרכזי תהיה מטיפוס מושתק במיוחד-של המזגן המיני) יחידת עיבוי(היחידה החיצונית   9.5.4    
, משתיק על צינור הדחיסה, מפריד שמן, מסנן מייבש, היחידה תכלול שסתום התפשטות

הגנת עומס , ההגנת חוסר פאז, פרסוסטט לחץ גבוה, פרסוסטט לחץ נמוך, מפריד טיפות
  .הגנה נגד קצר וקבלים לתיקון כופל ההספק, יתר

, מרכזי ותא המדחס יבודדו בבידוד אקוסטי מיוחד- מבנה יחידת העיבוי של המזגן המיני
  .כך שתתאפשר הפחתת רמת הרעש, שטח הסוללה יוגדל ומהירות סיבוב המפוחים תוקטן

  .כל יחידה תסופק עם כונס למניעת הצטברות שלג
        
ולהזנת ) באמצעות צינור פלסטי גמיש וסיפון(העבודה תכלול חיבור המזגן לנקודת הניקוז   9.5.5    

  .י אחרים"החשמל אשר יוכנו ע
        
  .יחידות העיבוי ייצבעו כמפורט בפרק צביעה  9.5.6    
        
ם הרשום בנתונים המופיעים בקטלוגי מפלס הרעש כתוצאה מפעולת היחידה לא יעלה על   9.5.7    

  .ולפי תנאי המדידה המפורטים בהם" אוריס"ו" לקטרהא"של החברות 
        
  .שכבות גומי מחורץ 2יחידות העיבוי יותקנו לפי המתואר בתוכניות ועל גבי   9.5.8    

  ".שחקים"מתקני העמדת היחידות והסורגים יהיו מגולוונים באבץ חם כדוגמת תוצרת 
  .כל סורג יסופק עם מנעול תליה ומפתח מסטר

מרכזיים תתבצע באמצעות קונסטרוקציה מתאימה -תליית המאיידים של המזגנים המיני
  .לפי גובה ההתקנה ומשקל היחידה

        
  תליות  ובידוד, צנרת גז ואביזריה  9.6  
      
על . כולל כל האביזרים בין המאיידים ליחידות העיבוי, הקבלן יספק וירכיב צנרת נחושת  9.6.1    

מת צנרת ואביזרים מדויקת שתתאים לציוד המסופק על ידו עם ציון הקבלן להגיש סכי
  .'קוטרי הצנרת וכו

על הקבלן לוודא כי עובי הדופן של הצנרת שתותקן יתאים ללחצי עבודה של 
  .לפי הנחיות היצרן 410A-Rקרר 

  ."דנפוס"שסתומי ההתפשטות ושאר אביזרי צנרת הנחושת יהיו כדוגמת תוצרת 
        
יהיו ) LONG RADIUS(קשתות מטיפוס ארוך בלבד , חיבורים, מעברים, ת נחושתצנר  9.6.2    

  . מייצור מוכר ומוסמך ובקוטר מתאים כמסומן בתוכניות וכמפורט, חדשים ונקיים
  .לא יהיו כיפופים במכונה בקווי צנרת

חיבורי הצנרת ייעשו בהלחמת כסף ובזמן ההלחמה יוזרם גז חנקן או ארגון למניעת 
  .והצטברות פיח התחמצנות

        
חיבורי ההברגות . או במקרים חריגים בלבד ½"חיבורי צנרת בהברגות יהיו רק עד לקוטר   9.6.3    

  .וישמשו רק לחיבורי מכשירים ואביזרים) ב"ארה( SAEיהיו לפי תקן 
        
. ⅜"חיבורי צנרת גמישים לבלימת זעזועים יותקנו בחיבורים למדחסים בקוטר של   9.6.4    

  .למניעת רעידות" לולאה"רים קטנים יותר תותקן בקט
        
במרחקים כאלה שצינור כלשהו לא יתכופף ) כולל צנרת הניקוז(בכל מקרה תחוזק הצנרת   9.6.5    

החיזוקים יהיו . 'מ 1.5המרחקים בין החיזוקים לא יעלו על . וישקע בגלל משקלו העצמי
  .גומי שווים ועם הפרדת רעידות מהמבנה באמצעות תושבות

        
חיזוקי הצנרת ייעשו באמצעות מהדקים בקוטר מתאים למניעת כיווץ הבידוד או מעיכת   9.6.6    

  .הצינור
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, רצפות ותקרות יבצע הקבלן איטום בין צנרת הגז והשרוולים, במעברי הצנרת דרך קירות  9.6.7    
  .באמצעות מרק גמיש שאינו מתקשה

        
והצינורות יושארו בלחץ עד ' אטמ 20אחר השלמת ההתקנה בלחץ של צנרת הגז תיבדק ל  9.6.8    

  .לאחר השלמת עבודות הבניה במקומות בהם לא תהיה גישה לבדיקה לאחר גמר ההתקנות
  .28"-לפני ההפעלה ומילוי הגז ייעשה וואקום ל

        
ת ואיטום עם הדבקו" ארמפלקס"בידוד הצנרת בקווי היניקה והנוזל הקר יהיה באמצעות   9.6.9    

  .במקומות החיבור
  .מ או בהתאם להנחיות ספק הציוד"מ 19": ארמפלקס"עובי מינימלי לבידוד 

  .נפרדכל צינור יותקן בתוך שרוול בידוד 
  ".אקריל פז"כל הצנרת מחוץ למבנה תיעטף באמצעות תחבושת סילפס מסוג 

        
והתקנתם תיעשה בצורה  ולווןמפח מגמחוץ למבנה יונחו הצינורות בתוך תעלות חשמל   9.6.10    

  .נאה וישרה
    
    

  עבודות חשמל  .10
      
הקבלן יספק וירכיב את כל מערכות החשמל הקשורות למערכות מיזוג האויר מהמקום בו נגמרת   10.1  

החיבור הסופי אל . קבלן החשמל יביא זרם עד ללוח החשמל שיספק הקבלן. עבודת קבלן החשמל
חיווט , עבודת הקבלן תכלול בין השאר התחברות ללוחות. י הקבלן"יהיה ע, כולל נעלי כבלים, הלוחות

אלא אם נאמר במפורש (קווי זרם ופיקוד אל המנועים והציוד והתחברות אליהם , בין הלוחות כנדרש
  .ובדיקות חברת החשמל) י אחרים"שהדבר ע

      
חוק , התקן הישראלי, 08מל פרק כל עבודות החשמל יבוצעו לפי המפרט הטכני הכללי למתקני חש  10.2  

  .התקנות לחוק החשמל ודרישות חברת החשמל, 1954החשמל 
      
  ..סי.וי.קווי הפיקוד ייעשו במוליכי פי  10.3  

      
שיעברו בתעלות פח או בצינורות  Hallogen Free N2XHקווי הכוח מהלוחות למנועים יהיו בכבלי   10.4  

החיבור למנוע יהיה מוגן . וי הרצפה ויצאו בזקף מתאים ליד הציודצינורות אלו יונחו במיל. מגולוונים
  .י צינור פלסטי גמיש"ע

יהיה החיבור עליון ואז יונח כבל במגש מתאים על התקרה או על , במקרה שהמנוע נמצא בגובה
  .יש לקבל אישור המפקח על תוואי צנרת זו. הקירות

      
וקובץ תקנות  557עם בידוד כבה מאליו לפי תקן ישראלי  Hallogen Free N2XHהכבלים יהיו מסוג   10.5  

  .6048משרד האנרגיה 
      
קוים אלכסוניים . אופקיים או אנכיים בלבד, התקנת צינורות מריכף תחת הטיח תעשה בקווים ישרים  10.6  

  גובה הצינורות לא יהיה בשום אופן קטן . י המתכנן"אלא במקרים שיאושרו ע, יהיו אסורים בהחלט
  . מעל הרצפה' מ 1.80 -מ

      
, בהתאם לתפקידם ובכפיפות לדרישות התקן הישראלי העדכני, בדוד המוליכים יהיה בצבעים שונים   10.7  

ר יחוברו באמצעות "ממ 2.5 - מוליכים בעלי שטח חתך קטן מ. על מנת לאפשר הבחנה נוחה ביניהם
 2.5 -כים שחתכם שווה או גדול מאל קצוות המולי. מהדק תותב מבקליט או חרסינה בגודל תקני

  . י בורגי פליז אל פסי צבירה על מבודדי חרסינה"יש להלחים נעלי כבל מתאימות ולחברן ע, ר"ממ
  . שום חיבורים בין מוליכים לא יבוצעו מחוץ לתיבות ואביזרים

      
  ".פקט"ליד כל יחידה יותקן מפסק בטחון מסוג   10.8  
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  .אשר ישמשו לחיבור מוליכי הארקה למתקן, דו בבורגי פליזתיבות הסתעפות יצוי  10.9  
      
', תעלות וכד, יחידת מיזוג אויר: הקבלן יתקין נקודות הארקה עבור כל פריט ציוד המסופק על ידו כגון  10.10  

  . בחתך כנדרש בחוק החשמל, החיבור של כל הגופים המתכתיים יוארק לפס השוואת פוטנציאלים
      
מ קשורים עם חלקי עץ בקצוות בתוך "מ 4המובילים הריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון בקוטר בכל   10.11  

  .ארגז המעבר
      
נעלי , בעבודת התקנת המוליכים והכבלים כלולה גם השחלה בצינור או התקנה בתעלות לכבלים  10.12  

  .'שלטי זיהוי וכו, כבלים
      
ההסתעפויות , הכיפופים, המחברים, לים כלולים כל החיזוקיםבעבודת התקנת התעלות וסולמות הכב  10.13  

  . וחומרי העזר הדרושים לביצוע מתקן מושלם
      
. הקבלן אחראי להזמנת חברת החשמל לעריכת בדיקות קבלה של עבודות החשמל שסופקו על ידו  10.14  

  .י חברת החשמל"הקבלן יהיה אחראי לקבלת המתקן ע
    
    

  הפעלתה ובקרה אוטומטית, פעולת המערכת  .11
      
  .מתואר בתכניות ולהלןכ, הקבלן יספק וירכיב מערכות בקרה והפעלה אוטומטיות וידניות מושלמות  11.1  
      
מצב ידני ישמש . 'יד, מפסק', אוט: לכל המנועים והאלמנטים החשמליים יהיו מתגי פיקוד תלת מצבים  11.2  

רך כלל המתגים יהיו במצב אוטומטי בו יופעלו האלמנטים בד. בעיקר להפעלות ניסוי ולמטרות אחזקה
  .לפי סדר הפעלה מסוים

      

  : מרכזית לאספקת אויר צח יתבצע כדלקמן- הפיקוד על יחידת מיזוג אויר מיני  11.3  
הפסקת המדחס /אשר ידאג באמצעות בקר להפעלת חיצוניבתעלת האספקה יותקן רגש טמפרטורה 

עם הגעת . בהתאם לטמפרטורה הדרושה) במצב חימום(ם חשמליים או גופי חימו) במצב קירור(
  .הטמפרטורה לערך הרצוי תופסק פעולת המדחס או גופי החימום

      

תרמוסטט : לגופי החימום יותקנו ההגנות הבאות. גופי החימום יופעלו בדרגות לפי הדרישה  11.4  
ר למנוע המפוח אשר ימנע את רגש זרימת אויר בתעלת האספקה וחיווט ישי, לטמפרטורה גבוהה

  .  זרימת אויר-הפעלת גופי החימום במקרה של טמפרטורה חריגה או אי
      

  .י המפעיל"שייקבעו עזמנים לפי , אוורור תיעשה באמצעות טיימר עם תכנות שבועיי ההפעלת מפוח  11.5  
  .ספרינקלרים תופסק פעולת המפוח/במצב של קבלת התרעה ממערכת גילוי אש
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  אופני מדידה  .12
      
  כללי  12.1  
        
  . כתב הכמויות מחולק לפרקים בהתאם למערכות השונות  13.1.1    
        
המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודה למספר קבלנים בכל צורה שימצא   13.1.2    

  .לנכון
        
ובמקרה כזה הקבלן ירכיב , פק את כל הציוד או חלקוהמזמין שומר לעצמו את הזכות לס  13.1.3    

  .לתכניות ולמפרט, אותו בהתאם להנחיות היצרן
        
  תנאים כלליים  12.2  
        
, כפי שהם מובאים במפרט וביתר מסמכי החוזה, יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם    

כל עוד אין הם עומדים , ןכמשלימים את התיאורים התמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות להל
  .    בסתירה אתם

אין בכוחו , בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, הכלול בתיאורים מלאים אלה,  הדגשת פרט מסוים
  . לגרוע במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה

יחשב מחיר , החוזהנתגלתה סתירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין סעיף באחד משאר מסמכי 
  . המתייחס לכתוב בכתב הכמויות

    

      
  "שווה ערך"מחיר מוצר   12.3  
      
או בכתב הכמויות כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו /אם נזכר במפרט ו" שווה ערך"המונח     

פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך , או בשם המפעל המייצר אותו/או בשם היצרן ו/המסחרי ו
סוגו , איכותו, טיבו. מבחינת הטיב למוצר הנקוב וגדליו הפיסיים לא יהיו כאלה שיחייבו שינוי בתכנון

  .   טעונים אישורו המוקדם של המתכנן" שווה ערך"ומחירו של מוצר 
היה וקיים הפרש בין מחיר המוצר שננקב באחד המסמכים כאמור לעיל לבין מחירו של זה שנרכש 

  .    אם שכר החוזה בכפיפות להוראות הכלולות בסעיף הקודם לגבי מחירי היסודיות, לו" שווה ערך"כ
      
  מחיר יסוד  12.4  
      
, או בשאר מסמכי החוזה לגבי חומר או מוצר/פירושו המחיר הנקוב בכתבי הכמויות ו –מחיר יסוד     

מבלי , למחיר נטו מחיר היסוד מתייחס. והוא מתייחס למחירו של אותו חומר או מוצר במקום רכישתו
  . פחת והוצאות מכל סוג שהוא, גזורת, הובלה, להביא בחשבון העמסה ופריקה

  . התאמת שכר החוזה תעשה תוך החלפת מחיר היסוד במחיר שבו נרכש החומר או המוצר בפועל
  . לא יוכלו ההנחה או התוספת על מחירי היסוד, י הקבלן הנחה או נדרשה תוספת לשכר החוזה"ניתנה ע

      
  עבודות שלא ימדדו  12.5  
      
ובין היתר מבני עזר , תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי    

, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הבצוע, סילוק עודפי חומרים ופסולת, ניקוז זמני של האתר, זמניים
ות אחרות ושירותים למיניהם אשר מחייבים תנאי וכן עבוד, תאום עם כל הגורמים הפעילים בשטח

על הקבלן לכלול אפוא את ההוצאות בגין . לא נמדדים בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות –החוזה 
  .  עבודות אלו במחירי היחידה המוצגים על ידו
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  מחירי היחידה  12.6  
      
יראו את המחיר המוצע בעד סעיף , של כתב הכמויות או בסעיפים/אם לא צוין במפורש אחרת במפרט ו    

  :כלשהו מסעיפים אלה ככולל את ערך
        
בין , ב"חומרי עזר וכיו, ובכלל זה מוצרים מוכנים, כל החומרים הכרוכים בו והפחת שלהם  12.6.1    

  .  אם נכללו בעבודה ובין אם לאו
        
לשם בצוע מושלם של סעיף בהתאם לתנאי לרבות הנהלת העבודה , כל העבודה הדרושה  12.6.2    

אם עבודות , או המשתמעות ממנו/ובכלל זה עבודות לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו,  החוזה
  .אלו אינן נמדדות בסעיף נפרד

        
מבנים ארעיים , דרכים זמניות, פיגומים, כלי רכב, מכונות, מכשירים, השימוש בכלי עבודה  12.6.3    

  . אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה, ת הוצאות הרכבתםלרבו, וכל ציוד אחר
        
ובכלל זה העמסתם , לרבות החזרת הציוד, הובלת החומרים והציוד כאמור למקום העבודה  12.6.4    

  . וכן הסעת עובדים למקום העבודה וממנו, ופריקתם
        
  .אחסנת החומרים והציוד  12.6.5    
        
  .  מסים לקרנות והטבות סוציאליות, ערבויות, ח למיניהםדמי הביטו  12.6.6    
        
הן , או הנובעות מהן/או הקשורות אתם ו/כל יתר ההוצאות שתנאי החוזה מחייבים אותן ו  12.6.7    

, ובכלל זה הוצאותיו הכלליות של הקבלן, המוקדמות והמקריות, הישירות והן העקיפות
  .הוצאות מימון ורווחיו

        
  .וכן שמירת העבודות שבוצעו, השמירה  12.6.8    
        
  . דמי הבדיקות כולל בדיקת חברת החשמל  12.6.9    
        
  .רווח הקבלן  12.6.10    
        
  .תיאום עם הקבלנים האחרים בשטח  12.6.11    
        
  .תכנון אלטרנטיבי במידה ויאושר  12.6.12    
      
  יחידות מידה  12.7  
      
הינו בהתאם לרשום ליד קיצורים , יצוריהן כפי שהן מופיעות במסמכי החוזההמקרא של היחידות וק    

  : אלה להלן
      
  מטר אורך………………………………………………………א"מ    

  יחידה..………………………………………………………'יח
  קומפלט.……………………………………………………'קומפ

  מטר מרובע………………………………………………………ר"מ
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  כמויות  12.8  
      
ניתנות בכתב הכמויות כאומדן ותקבענה סופית על פי , אביזרים ובדוד, צנרת, הכמויות של תעלות אויר    

המתכנן או המפקח רשאים להורות על בצוע העבודה בכמויות שונות מאלו . מדידה בגמר העבודה
יהיו  ואין ולא, י הפחתת הכמות או ביטול סעיף"י תוספת והן ע"הן ע, המצוינות ברשימת הכמויות

והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי עקב כך או לשינוי מחיר היחידות , לקבלן טענות מכל סוג שהוא עקב כך
  .שבכתב הכמויות

      
 6חלק  1861י "י הכללים המוגדרים בת"מדידת הרכיבים השונים במתקן תבוצע עפ  12.9  

  .במהדורתו העדכנית
  
  
  
  
  
  

  _____________________________________חותמת הקבלן  חתימה ו  __________________תאריך 
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  מסמך ד
  
  

  רשימת תוכניות
  
  

  :חוזה זה הנה/מערכת התוכניות המצורפת למכרז
    
  
    סטטוס  תאריך  מספר המהדורה  שם התוכנית  מספר התוכנית  
    מכרזל  27/3/19  2  מרקחתית ב  340/23-01  
    מכרזל  27/3/19  2  גג  340/23-02  
  
  
  

  .י המזמין"או שינויים שיידרשו ע/שויות להתווסף לצורך השלמה ווכן תוכניות אשר ע
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  _____________________________________חתימה וחותמת הקבלן    __________________תאריך 
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  מפוצלים ומיני מרכזי –א "מיזושירות למערכות  מפרט -' ד נספח

  אשר יכללו)חודשים 6כל (ים חצי שנתי טיפולים תקופתי .1

  ,מספורם וסימונם, רישום המזגנים בציון מיקומם המדויק במתקן 1.1

  ).להשלים במידה וחסר(חרוטה בשני מקומות  סנדויץבפלטה            

  ניקוי סוללת הפנים . ניקוי מסנן האוויר או החלפתו בבד פילטר 1.2

  .וניקוי המאייד כולל מפוח). במקום(

צבע יסוד + חלודה מקומי הכולל ציפוי חומר להפיכת החלודה לשכבת מגן  טיפול מונע 1.3

  .לפחות

 .בדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונאלית בפעולה 1.4

 .ולהיפך לקירור מחימום המזגן העברת כולל המערכת פיקוד תקינות בדיקת 1.5

 .ניקוז מגש ניקיון, ניקוז מערכת תקינות בדיקת 1.6

  .הצורך בעת למהוהש, במערכת גז כמות בדיקת 1.7

  תקלות  תיקון .2

  תיקון מכל מין וסוג שהוא של מזגני חלון ומזגנים מפוצלים יערך   2.1

  .     במקום או במעבדת הקבלן במידה ואין אפשרות לתיקון במקום             

  .לפי הצורך –הובלת המזגנים מהמתקן וחזרה  2.2

ן המזגנים במישרין או פירוק והרכבה וכל עבודה הקשורה בתיקו, כולל עבודה -  התיקון 2.3

  . בעקיפין

  אביזרים וחומרים שונים הדרושים לצורך ביצוע , אספקת כל החלקים 2.4

  .התיקונים

  .י הקבלן יהיו חדשים וזהים למקורים"חלקי החילוף שיסופקו ע 2.5

  תקלה המחייבת החלפת התרמוסטט     . תקלה בתרמוסטט חדר תיקון 2.6

  . תבוצע ללא תשלום
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  VRFמערכות שירות ל מפרט - ' ה נספח

  

  יכללו אשר) בשנהפעם ( שנתיים תקופתיים טיפולים. 1

הכוללת , )מאיידים+ מעבים(  VRF מסוג אוויר מיזוג למערכת יינתנו השירותים .1.1

  .מפוחי יניקה המותקנים במתקני מכבי, יחידות טיפול  אוויר צח

רכות לרבות מע, איוורור, כוללות את כל המערכות הקשורות למיזוג אוויר המערכות .1.2

VRF ,לציוד ניקוז ומערכות אוויר ליניקת מפוחים,  פיקוד, אוויר טיפול יחידות 

  .המיזוג

 דרישות פי על וכן, בריאות שירותי מכבי לדרישות בהתאם יהיו למערכות השירותים .1.3

  .הציוד יצרן והמלצות

 של ורצופה תקינה פעולה שיאפשרו העבודות כל את ויכללו מקיפים יהיו השירותים .1.4

  .שבר ובתיקוני  האחזקה במסגרת חומרים אספקת כולל, ותהמערכ

 .  נסיעות אספקה ועבודה, הובלה, חומרים:  כולל הטיפול .1.5

 של ובמקרה החלפתו מיום לפחות שנה של אחריות תינתן שיוחלף חדש חלק לכל  .1.6

 המקובלים הסטנדרטים פי על יותר ארוכה אחריות תינתן, ממושך חייו שאורך חלק

 .ראוי מיזוג בענף

 כאשר, שניתן ככל היצרן ומאותו המקורי לחלק זהה בדגם יהיה, שיוחלף חלק כל .1.7

 .בריאות שירותי מכביי "ע שיאושר כפי, ערך שווה חלק הספק יספק, ניתן לא הדבר

 והסוג מהמין יהיו הספקי "ע יסופקו אשר והחלפים האביזרים, החומרים כל .1.8

 מכבי למפרט, הישראלי ןהתק לדרישות הבחינות מכל ויתאימו ביותר המשובח

 .בארץ הציוד יצרן או הסוכן ולאישור להוראות ובהתאם בריאות שירותי

  השירות מהות. 2

  .  מונע ואחזקה שוטפת במערכות יבוצע אחת לשנה טיפול

  .תקין פעולה למצב ויביאה המיזוג מערכת את ויתקן יבוא הקבלן תקלה בכל

  ואחריות בדיקה, טיפול, תחזוקה, שירות. 3

 : ויכלול את הפעולות, מתוכנן יינתן אחת לשנה/ תחזוקה מונע  ירותש

 סנדויץבפלטה , מספורם וסימונם, רישום המזגנים בציון מיקומם המדויק במתקן 3.1

  ).להשלים במידה וחסר(מקומות  חרוטה בשני

  ).מסנן פגום להחליף(ניקוי המסנן וניקוי המאייד  3.2

צבע יסוד + להפיכת החלודה לשכבת מגן  טיפול מונע חלודה מקומי הכולל ציפוי חומר 3.3

  .לפחות
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 .בדיקה חזותית ושמיעתית ובדיקה פונקציונאלית בפעולה ואין רעשים חריגים 3.4

 .מאמץ וללא הפרעות ללא, ותקינה חופשית אויר זרימת שיש בדיקה 3.5

 .היחידה גוף על הזעה סימני שאין בדיקה 3.6

 .המערכת פיקוד תקינות בדיקת 3.7

 .ניקוז מערכת תקינות בדיקת      3.8

 .הצורך לפי ותיקון הצנרת בידוד ותקינות, במערכת גז צנרת שלימות בדיקת      3.9

 .המערכת של הפעלה מפסק תקינות בדיקת 3.10

 .בלויות רצועות והחלפת רפויות רצועות מתיחת, רצועות תקינות בדיקת 3.11
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  תיק מתקן –' נספח ו

  תיק מתקן ואישור ביצוע המתכנן למערכת

  ט תיק מתקן לפרויק .1

  ___________חוזה ________  עבודות בינוי  .2

ב פרוט לתוכן תיק המתקן שעל הקבלנים והספקים להכין עם גמר "מצ .3

 כל מערכת . הפרויקט

בפרויקט תלווה ותיעזר במסמכי תיק המתקן הרלוונטיים אליה כמפורט   

  .בהמשך

בהתאם . מובהר כי פירוט במסמך זה כללי ומפרט עיקר הדרישות לתיק מתקן .4

 סוג הפרויקט וסוגל

יושלם כל אישור נוסף , כמו כן. המסמכים והתכניות הרלוונטיים, העבודה יצורפו האישורים

  . י מכבי גם אם אינו מצוין ברשימות מטה לשם קבלת המתקן"שידרש ע

  :תיקי המתקן יוגשו למזמין בשני פורמטים .5

 שני עותקי נייר של כל תיק המתקן בשלמותו כמפורט בהמשך •

או דיסק און קי עליהם יהיה שמור כל תיק המתקן כמפורט בהמשך   CDשני  •

  ).   'קבצי תכניות וכו, אישורים סרוקים(

  .י היועצים הרלוונטים"תיקי המתקן יאושרו ויחתמו ע .6

תיקי המתקן יתוקנו ויושלמו בהתאם להערות היועצים והמזמין עד לקבלת תיק  .7

  .מתקן מושלם

  .פוף לאישור וחתימת מכביקבלה סופית של תיק המתקן תהיה בכ .8

מובהר כי . הכנה והגשת תיקי מתקן מהווה חלק בלתי נפרד מהעבודות ומהחוזה .9

 כל האישורים 

התכניות וכל חומר אחר שיידרש  כלולים במחירי היחידה וללא , הבדיקות הנדרשות  

  . תוספת תשלום

  המתקן תיק תכולת להלן

  דף קשר .10

-E,פקס, טלפון במשרד ובנייד, כתובת, חברה, תפקיד, שם(דף הקשר ירכז את פרטיהם   

MAIL (של כל  

של (,  קבלני משנה, קבלנים, מתכננים ומנהלת הפרויקט –המעורבים בהקמת המתקן   

  הקבלן הראשי

  .נותני השירות ואביזרים רלוונטיים, ספקי ציוד) וקבלני מכבי  
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   ל"דוא   טלפון  כתובת   חברה  תפקיד  שם  'מס

               

              

              

 

 אישורים ונתונים טכניים .11

 כל של קצר מתיאור ובנוי מילולית הקדמה מהוה המתקן של כללי תיאור 11.1

   מערכת

מקצועיות ויכללו /תיקי המתקן יחולקו לפי מערכות. במתקן ועקרונות הפעלתה

הוראות החזקה מפורטות , הוראות הפעלת היצרן לכל אלמנט של המערכת

 מומלצים חלפים, תרחישים לפי טיפול הנחיות ',וכוחודשי , שבועי, לטיפול יומי

  .והאביזרים הציוד של קטלוג, וספקים מומלץ מלאי רשימת כולל

תכניות העדות תהיינה מעודכנות לפי הביצוע בשטח ותכלולנה את כל  11.2

  הדיסיפלינות 

  הרלוונטי המתכנן, המבצע הקבלן חתומים יהיו העדות תכניות על .בפרויקט    

  ומנהל

  הפרויקט    
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 DWG ,PLTויהיו בפורמט . דיסק או קי/  CDבצי תכניות העדות ירוכזו על ק 11.3

  PDF -ו 

י "י אדריכל הפרויקט ואושרו ע "רשימת הגוונים וחומרי הגמר שהוגדרו ע 11.4

  . המתקן בבנייתיזם /הקבלן את ששימשו בריאות שירותי  למכבי 

  .  'אישור כל היועצים המעורבים בפרויקט לפי הנוסח בנספח א 11.5

ת אחריות ושירות של ספקים שונים ואלמנטים שונים מתוך מערכות תעודו 11.6

  תחילה ומועדי

יש לקבל דף ריכוז המציין לכל נושא מהי , בנוסף. וסיום האחריות ושירות   

  תקופת האחריות

  .והשירות ומי הוא האחראי וקבלת הסכמי שירות חתומים   

למנטים בעיקר לא, תעודות תו תקן לאלמנטים מהותיים בפרויקט   11.7

  .בטיחותיים

ריכוז הבדיקות שבוצעו במהלך הקמת , תעודות בדיקה של מבדקה מאושרת   11.8

  המתקן             

  .אישורי בודק מוסמך במערכות המחייבות זאת   11.9

 .והפיקוח הקבלןי "ע חתומים העבודה יומני כל סריקת 11.10

11.11   

   

 מרכזת טבלה

  התקבל  האישור סוג  'מס

  )V סמן(

  התקבל לא

  )X סמן(

  הערות

  םיכללי ואישורים מעבדה אישורי.1

         אינטגרציה בדיקת אישור  1.1

    המיזוג' למע 1001 י"ת לפי התקנים מכון אישור  1.11

  ) והתקנה תכנון(

     

 או אויר מיזוג מהנדס אישור – עשן מפוחי 1.13

 ההזנה כבל של אש לעמידות  חשמל מהנדס

 ואישור) כתום כבל( למפוחים ישירות מהגנרטור

 חיוני משדה ניזון העשן מפוחי של החשמל שלוח

 יזום חשמל ניתוק בעת יופסק לא( במתקן ביותר

  ) הגנרטור ניתוק בעת רק אלא במתקן

      

 מעברי איטום בוצע שבו החומר עמידות אישור  1.14

  החומר מספק – אש
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        61439 י"בת חשמל לוח עמידות אישור  1.20

        מ"ממ/טלמקל סינון מערכת אישור 1.25

        .המיזוג מערכת של ספיקות בדיקת 1.28

        ח"המז להתקנת מוסמך בודק אישור 1.32

  והצהרות יועצים אישור.3

 בסיום המתקן לקבלת הפרויקט מנהל אישור  3.1

 החוזה לפי החזקה לקבלת פרוטוקול+  העבודה

  .המתלה תנאי כל הושלמו כי בדיקה ולאחר

      

 שונים תלייה לאביזרי רקונסטרוקטו אישור  3.7

  .'וכו פיזיו, הילד בהתפתחות תליות כגון

      

 המתקן לקבלת אוויר מיזוג מתכנן אישור  3.11

 כמות קבלת על אישור לרבות העבודה בסיום

 דרישות לפי המתוכנן פ"ע האוויר החלפות

  .הבריאות משרד

      

 עדות תכניות.6

        אוויר מיזוג עדות תכניות  6.4

 דהעבו יומני.9

        וסרוקים הפיקוח י"ע חתומים עבודה יומני דפי  9.1

  סופי חשבון.10

        סרוק מאושר סופי חשבון  10.1

 

 כנסח יצורפו והאחריות השירות הסכמי טבלת עם יחד ואחריות שירות הסכמי ריכוז .12

  .החוזהפ "ע המוגדרת תקופה לפי השירות תכולת ופירוט השירות הסכמי

 

 פרטי  הערות  נספח

  ספק/לןהקב

 

 סיום תאריך

 תקופת

 השירות

 החוזית

 תאריך

 סיום

 תקופת

 האחריות

  החוזית

    המערכת תיאור

  אוויר מיזוג .1

  1.1  אוויר מיזוג מערכת      

 1.2  דמפרים מערכת     

 1.3  עשן מפוחי מערכת     
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 1.4  אוורור מערכת     

 למערכת משאבות מערכת     

  מיזוג

1.5 

 1.6  מיזוג בקרת מערכת     

 1.7  כ"אב סינון מערכת     

 

 

 

 

 
 
 


