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לוח זמנים לעריכת המכרז:


תקופת רכישת מסמכי המכרז:

מיום ה' .25.05.2017



סיור קבלנים:

ביום ה'  08.06.2017בשעה  11:00באולם



מועד הגשת שאלות הבהרה:

עד לתאריך  15ליוני .2017



מועד הגשת הצעות:

ביום ה'  22.06.2017עד השעה 12:00



תוקף ההצעה:

עד ליום .22.12.2017



תוקף ערבות המכרז:

עד ליום .22.12.2017

פיס רח' מנחת שלמה  3מודיעין עילית

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל ,ובכלל זה לדחות את המועד האחרון
להגשת ההצעות ,הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על
ידי נציג המזמין.
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תכולת חוברת המכרז
נספח א'

הוראות והנחיות למשתתפים

נספח 1

הצעה כספית

נספח 1א'

כתב הכמויות

נספח 2

טופס הצעה כללי כולל אישור מורשי חתימה

נספח 3

מידע בדבר ניסיון קודם של המציע

נספח 4

הצהרת רו"ח בדבר איתנות פיננסית

נספח 5

נוסח ערבות ההשתתפות

נספח 6

תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים

נספח ב'

החוזה על נספחיו

נספח ב'1

מפרט טכני

נספח ב'2

תוכניות ביצוע

נספח ב'3

ערבות ביצוע

נספח ב'4

כתב התחייבות

נספח ב'5

אישור ביטוחים
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נספח א'
הוראות והנחיות למשתתפים במכרז פומבי מס' 4/2017
הגדרות
מכרז והסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות ,לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם
לנקבה .כמו כן במכרז ובהסכם לו ,יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצידן ,כמפורט להלן:

"העירייה/המזמין"

עיריית מודיעין עילית.

"נציג העירייה/המפקח"מי שמינהו ראש העיר או מי שהוא הסמיך לעניין הסכם זה או חלקו.
"המציע"

מי שהגיש הצעה למכרז זה.

"הקבלן"

"קבלן חלופי"

המציע אשר ייבחר לספק ולהתקין את הציוד לפי מכרז זה וזאת על
פי הזמנה לציוד מהמזמין ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .לרבות מי
שהוסמך על ידו לעניין הסכם זה או חלקו.
קבלן אשר מספק שירותים לקבלן הזוכה למימוש אחת או יותר
מהדרישות במכרז זה.
קבלן אשר ישמש קבלן נוסף במקרים מיוחדים של אי עמידת הקבלן
הזוכה בדרישות המפרט.
הציוד המתואר בכתב הכמויות המצורף לצורך אספקה והתקנה.
מכלול הציוד והשירותים אותם מחויב הקבלן לספק במסגרת המכרז
וההסכם וכל שירות כיו"ב הקשור לשירותים אלו ,כמפורט במכרז
ובמפרטים המצורפים אליו;

"התמורה"

המחיר לו זכאי הקבלן בגין העבודה;

"המדד"

מדד המחירים הכללי לצרכן ,אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה;

"ההסכם/החוזה"

הסכם המצורף למסמכי המכרז לרבות הנספחים המצורפים לו;

"קבלן משנה"

"הציוד"
"העבודה"
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אספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט עבור עיריית מודיעין עילית
.1

עיריית מודיעין עילית (להלן" :העירייה/המזמין") מזמינה בזה מציעים להציע הצעת מחיר
לאספקה והתקנה של ציוד מולטימדיה ,כמפורט בכתב הכמויות( ,להלן" :הציוד") ,לאולם
הספורט המצוי בעירייה ,בכתובת מנחת שלמה  3מודיעין עילית (להלן" :העבודה" ו/או
"השירותים") ,וזאת בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז (להלן" :מסמכי הליך
הצעות מחיר/המכרז").

.2

אספקת הציוד לעירייה תהיה בכמויות כמפורט בכתב בכמויות ובמועדים בהתאם לדרישות
העירייה כפי שיימסרו לקבלן במהלך תקופת ההתקשרות ,והכל בהתאם לאמור להלן ולהסכם
שייחתם עמו.

.3

תשומת לב המציעים ,כי העבודות הכרוכות במתן השירותים יתבצעו בו זמנית ובמקביל
לעבודת קבלנים מבצעים שונים ככל שיהיו כאלה .לפיכך על המציעים לקחת בחשבון עבודה
תוך תאום עם מספר רב של גורמים ועבודת צוות.
אי עמידה של קבלן בלוח זמנים ו/או אי שיתוף פעולה בין קבלנים שונים אשר עלולה להוביל
לעיכוב בביצוע העבודות של קבלן אחר ו/או קבלן הבא אחריו או עיכוב של ביצוע העבודות
כאמו ר ,תחייב את הקבלן לשאת בהוצאות עיכוב בביצוע כלל העבודות וכל הוצאה אחרת
שתיגרם בעקבות כך ,לפי דרישת העירייה.

.4

הצעת המחיר לאספקת והתקנת הציוד תכלול את כל ההוצאות הנדרשות להפעלת המערכות
מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע האספקה וההתקנה ,והקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל
תשלום נוסף מעבר למחיר הנקוב בהצעתו הכספית על-גבי הטופס המיועד לכך המצורף
למסמכי הצעה זו( .נספח 1א').

.5

לוח הזמנים להספקת והתקנת הציוד תהיה על פי לוח זמנים פרטני ומחייב שיצורף להסכם
שייחתם בין הצדדים.
תקופה זו תכלול את השפעות מזג האוויר מכל סוג או רמה שהיא ,השפעות מדיניות או מעשיות
של חוסר פועלים או שביתה מכל סוג ומין שהוא .לא יתקבלו השפעות אלו כפירוש לכח עליון.
תנאי זה הינו הכרחי ויסודי בחוזה ,ועל המציע לקחת זאת בחשבון .לא יתקבלו כל תביעות בגין
הארכת תקופת הביצוע.
מובהר ומודגש בזאת ,כי כל אי עמידה בלוח הזמנים הנ"ל מסיבות התלויות במציע ,יחייבו את
המציע בתשלום קנס פיגורים בשיעורים הנקובים בחוזה.

.6

עבודת הקבלן להספקת והתקנת הציוד שעל פי כתב הכמויות תכלול את כלל העבודות
והפעולות הנדרשות ובכלל זה כלל הפעולות הנדרשות להבאת הציוד ,הפעלתו ושימושו כנדרש
בדרישות הטיב וההרכב שעל פי כתב הכמויות והנחיות המזמין ו/או נציגו ,ביצוע של כל
בדיקות הטיב וקבלת אישורי המפקח במקום שיקבע על ידי המזמין.

.7

לפני הגשת הצעתו ,ילמד המציע היטב את כל דרישות המזמין בהתאם לאמור במסמכי המכרז,
יכיר את השטח המיועד לביצוע העבודות ,ואת תנאי המקום המיוחדים העלולים להשפיע על
הביצוע.

.8

אין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של המזמין לביצוע ההתקשרות .כמו כן ,המזמין
יהא רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז ,או את חלקו ,להפחית ו/או להוסיף יח'.
או לפרסם מכרז חדש בשלמותו ,או בחלקו ,או הזמנה להציע הצעות ,הכול על פי שיקול דעתו.
כן שומר לעצמו המזמין את הזכות להזמין את ביצוע העבודות נשוא המכרז בשלבים ו/או
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בחלקים.
.9

הזוכה יידרש להמציא חשבונית כדין ,לידי עיריית מודיעין עילית ,בהתאם להנחיית העירייה
שתינתן לזוכה עם חתימת החוזה.

.10

הציוד אשר יסופק למזמין יהיה בעל הנתונים הנדרשים בכתב הכמויות המצורף כנספח 1א'.

.11

הקבלן יהיה אחראי לבצע – באחריותו ועל חשבונו  -את כל בדיקות הנדרשות בכדי לספק
ולהתקין את הציוד בהתאם לדרישות המזמין במלואן.

.12

רכישת מסמכי המכרז

.13

.14

.12.1

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום  25ליוני  2017במחלקת התקשרויות רח'
שער המלך  4מודיעין עילית בימים א'-ה' בין השעות ( 08:30-15:00להלן" :משרדי
המזמין "העירייה"") ,הרכישה תמורת סך של  ,₪ 2,500אשר לא יוחזרו מכל סיבה
שהיא.

.12.2

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר האינטרנט של העירייה:
( http://www.modil.org.ilלהלן" :אתר האינטרנט") ,וכן לעיין בכל מסמכי המכרז,
בתיאום מראש בטלפון  ,08-9142339במשרדי העירייה מח' התקשרויות ברח' שער
המלך  ,4מודיעין עילית (להלן" :משרדי המזמין") .אולם כתנאי להגיש הצעה יש
לרכוש את מסמכי המכרז.

בקשות להבהרות
.13.1

המציעים רשאים לפנות אל המזמין בבקשה לקבלת הבהרות או תשובות לשאלות
בקשר למסמכי ההזמנה רק באמצעות פניה בכתב שתוגש לא יאוחר מיום ,15.06.2017
באמצעות פקס  073-2347427או מייל  sarab@modil.org.ilיש לוודא כי הפניה
התקבלה אצל המזמין בטלפון .08-9142339

.13.2

על הפונה לציין בפנייתו את מס' המכרז ,שמו ,כתובת וטלפון ליצירת קשר עימו ,מס'
פקס ,כתובת דואר אלקטרוני וכתובת לקבלת תשובה.

.13.3

המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,להיענות או לא להיענות לבקשות
ההבהרה .תשובות המזמין לבקשות והבקשות תופצנה לכל המציעים ,למען הסר ספק
מובהר ,כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של המזמין למסמכי ההזמנה אלא אם ניתנה
בהודעה בכתב ,כאמור.

.13.4

בכל מקרה של סתירה ,בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים,
יגבר האמור במסמכי ההבהרות .במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם,
יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר.

הסתייגויות
.14.1

בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז
ו/או כל הסתייגות לגביהם ,בכל דרך ו/או צורה שהיא (להלן" :הסתייגויות") ,רשאית
העירייה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי:
 .1לפסול את הצעת המציע למכרז.
 .2לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן.
 .3לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד.
 .4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי
לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

.14.2

ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה .אם יוחלט
לנהוג לפי אחת האלטרנטיבות המנויות בס"ק ( )4(–)2לעיל ,והמציע יסרב להסכים
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להחלטתו ,רשאית העירייה לפסול את ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית
שהוגשה על ידי המציע.
.15

הגשת הצעות
את ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה ,שלא תישא עליה סימני זיהוי כלשהם ,שייכתב עליה
"מכרז מס' " 4/2017לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה עבור עיריית מודיעין עילית",
ולהכניסה ,לרבות הערבות ,כמפורט להלן ויתר האישורים והמסמכים ,במסירה ידנית בלבד
לתיבת המכרזים ,לא יאוחר מיום  22.06.2017בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
הצעות למכרז") במשרדי המזמין רח' שער המלך  4מודיעין עילית.

.16

הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי
המכרז והחוזה המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה וקיבל כל ייעוץ נדרש בקשר
למסמכים אלו ולהכנת הצעתו לרבות ייעוץ משפטי ,ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת .כמו
כן יחתום המציע בסוף ההצעה ויצרף חותמת.

.17

לוועדת המכרזים מסור שיקול דעת לאפשר למציע לתקן כל חסר וכל פגם שנפלו בהצעתו ,או
להתעלם מחסר או מפגם שנפלו בהצעה ,אם מצאה כי יש בכך כדי לשרת את טובת הציבור ואת
תכליתו של מכרז זה.

.18

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.

.19

המזמין יהא רשאי לנהל מו"מ עם הספק הזוכה לאחר ההודעה על זכייתו במכרז זה.

.20

אספקת המבנים היבילים על ידי הזוכה תהא תוך פרק הזמן שתנקוב העירייה במועד הוצאת
ההזמנה.

.21

מסמכי המכרז כוללים:

.22

.21.1

הוראות אלה למשתתפים;

.21.2

נספחים:
נספח 1
נספח 1א'
נספח 2
נספח 3
נספח 4
נספח 5
נספח 6
נספח ב'
נספח ב'1
נספח ב'2
נספח ב'3
נספח ב'4
נספח ב'5

הצעה כספית
כתב כמויות
טופס הצעה כללי כולל אישור מורשי חתימה
מידע בדבר ניסיון קודם של המציע
הצהרת רו"ח בדבר איתנות פיננסית
נוסח ערבות ההשתתפות
תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
החוזה על נספחיו
מפרט טכני
תוכניות ביצוע
ערבות ביצוע
כתב התחייבות
אישור ביטוחים

תנאי סף
רשאים להגיש הצעות מחיר קבלנים העומדים בכל התנאים המוקדמים הבאים:
.22.1

המציע מורשה לספק ולהתקין את הציוד הנדרש על כל מרכיביו ואביזריו ולספק להם
שרות.

.22.2

זהות המציע  -מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה ,או
תאגיד רשום כדין בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר .גופים
המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד ,וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים
שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.
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על המשתתף לצרף העתקי תעודות ,לצורך הוכחת עמידה בתנאי זה ,מאושרות כ'נאמן
למקור' על ידי עו"ד.
 .22.3המציע ביצע במהלך השנים  2011עד  2016לפחות פרויקט אחד בישראל של אספקה
והתקנת קבע של מערכת קול ,תשתיות ,הקרנה ,שליטה ובקרה ,אשר בוצע באולמות
תאטרון או בהיכלי תרבות בלבד ,בהיקף כספי של  ₪ 550,000לא כולל מע"מ לכל
הפחות ,אשר כוללת את כל האלמנטים הבאים:
 .22.3.1מערכות שליטה ובקרה מתוצרת . AMX/Extron / Crestron
 .22.3.2מערכות קול משולבות .DSP
 .22.3.3מערכת רמקולים מהתוצרת המוצעת על ידי המציע למכרז בפרק  1בפרט הטכני
 .22.3.4מערכת הקרנה.
*יובהר כי אין לכלול פרויקטים של ציוד תקשורת מחשבים ,תאורה ,בטחון ו/או מערכות כריזה.
 .22.4המציע ביצע במהלך השנים  2011 - 2016לפחות פרויקט אחד בישראל של אספקה
והתקנת קבע של מערכת קול כמפורט בפרק  1למפרט זה ,אשר בוצע באולמות תאטרון
או בהיכלי תרבות בלבד בהיקף כספי של  ₪ 350,000לא כולל מע"מ לכל הפחות ,אשר
כוללת את האלמנטים הבאים:
 .22.4.1מערכת רמקולים . )L/R( LINE ARREY
 .22.4.2מערכת הכוללת תליה של מינימום  3אשכולות ראשים ( , )L/C/Rרמקולי דיליי
(.)DELAY
 .22.4.3מערכת "סגורה"  -רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססור לניהול מיצרן אחד.
 .22.4.4התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכת ,באולם בעל תכולה של
מינימום  600מקומות ישיבה.
*יובהר כי אין לכלול פרויקטים של ציוד תקשורת מחשבים ,תאורה ,בטחון ו/או מערכות
כריזה.
.22.5

המציע ואו קבלן משנה מטעמו לפרויקט זה ,ביצע במהלך השנים  2016-2011לפחות 2
פרויקטים בישראל של אספקה והתקנת קבע של מערכות תאורת במה שהינה לפחות
בהיקף ,בכמות ובמורכבות זהה למערכות התאורה והעבודות הנדרשות במפרט הטכני
המיוחד (פרק  ,)4ואשר בוצע באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות בלבד בהיקף כספי
של  ₪ 350,000לא כולל מע"מ לכל הפחות (לכל פרויקט).

 .22.6המציע יצרף אישור מרואה חשבון על מחזור כספי מצטבר של ( ₪ 3,000,000שלוש
מיליון שקלים חדשים) לשנה לפחות ,בכל אחת מהשנים  2015 ,2014ו – .2016
על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח מקור המאשר את עמידת המשתתף בתנאי
האמור.
.22.7

ספק שצירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום של ( ₪ 50,000חמישים אלף
שקלים חדשים) לפחות ושתעמוד בתוקף לפחות עד ליום  ,22.12.2017להבטחת
התחייבויותיו לפי המכרז (עם אפשרות להארכה לפי דרישת העירייה) בהתאם לדוגמת
הנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח .5

עם חתימת החוזה ,יידרש הספק הזוכה להפקיד בידי המזמין ערבות בנקאית בסכום של
( ₪ 150,000מאה וחמישים אלף שקלים חדשים) לפחות (להלן" :ערבות הביצוע") ,לאורך
כל תקופת החוזה וזאת להבטחת ביצוע התחייבויותיו נשוא החוזה ,בנוסח המצורף
כנספח ב' 3למכרז זה.
.22.8

על הספק להיות בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו( 1976-נספח .)6
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.22.9

ספק אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי
הוא עומד בהם-רשאי המזמין לפסול את הצעתו.

 .22.10מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדית  ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,להשלים מידע חסר ו/או אישורים
דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
.23

הצעה כספית
.23.1

על המציע להגיש את הצעתו הכספית על-גבי טופס הצעת המחיר המהווה חלק בלתי
נפרד מכתב ההצעה בנוסח המצורף כנספח 1א' – כתב הכמויות.

.23.2

מובהר בזאת ,כי המחירים בכתב הכמויות אשר יושלמו וימולאו על ידי המציע
בהצעתו יכלול את כל העבודות ,הציוד ,החומרים ,חומרי העזר ,כח אדם וכל יתר
הדרוש לביצוע העבודות על-פי כל מסמכי המכרז/החוזה.

.23.3

במקרה שלא יוצג מחיר בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות ,אזי ייחשב הדבר כאילו
כלול ביצוע העבודה בסעיף הנדון במחירי סעיפים אחרים של כתב הכמויות והמציע
יהיה חייב לבצע עבודה זו ללא תשלום.

.23.4

בכל מקרה של סתירה בין מחירי היחידה לסעיפים זהים במהותם ,יהיה המחיר
הקובע מחיר היחידה הנמוך שבין המחירים העומדים בסתירה.

.23.5

מובהר בזאת כי מחירי סעיפים זהים ייקבעו ,על פי מהות העבודה עצמה אפילו אם
במקרה זה או אחר הניסוח בכתב הכמויות אינו זהה לחלוטין.

.23.6

המחירים בכתב הכמויות ינקבו בשקלים חדשים בלבד לא כולל מע"מ.

.23.7

כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,ואין בהן כדי לחייב את המזמין.
המציע מתחייב לבצע את העבודות בכל היקף ,כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין
ובהתאם למחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות ,כפי שמולאו על ידו.

.23.8

בנוסף ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל ,לצמצם ,להגדיל או לשנות סעיפים
מסוימים של כתב הכמויות ,וכן להכניס שינויים כמותיים במרכיביו תוך כדי מהלך
העבודה ,מבלי שדבר זה יגרום לשינוי במחירי היחידה.

.23.9

בחתימת המציע על מסמכי המכרז ,מסכים המציע מראש ,כי טעות חשבונית או
השמטה בהצע תו תתוקן על ידי המזמין ,ועל ידי כך יתוקן סך כל ערך הצעתו,
בהתאמה .לצורך בדיקת השוואה בין ההצעות השונות רואים את מחירי היחידה
כעדיפים על סה"כ כללי בסעיף.

 .23.10מובהר בזאת למען הסר ספק כי כל שינוי ו/או תוספת שיעשו במסמכי הבקשה לקבלת
הצעות ,או כל הסתייגות לגביהם ,ע"י תוספת בגוף המסמכים או במכתב לוואי או בכל
דרך אחרת ,לא יחייבו את המזמין ,ועלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה ,הכול לפי
שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין.
.24

חובת חתימה על הסכם התקשרות
.24.1

הסכם ההתקשרות המצורף מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

.24.2

עם קבלת הודעה על זכייה ,הספק הזוכה ישלים את כל האישורים והביטוחים
הנדרשים בהתאם להוראות החוזה.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  9מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס'  4/2017לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט עבור
עיריית מודיעין עילית

.25

.24.3

במעמד חתימת החוזה יחליף הקבלן את ערבות ההשתתפות (נספח  )5בערבות הביצוע
(נספח ב'.)3

.24.4

לא חתם הספק הזוכה על הסכם ההתקשרות ו/או לא השלים את כל הטעון השלמה,
העירייה תהא רשאית לחלט ערבות בנקאית ולבטל את זכייתו ,והוא יהיה מנוע
מלטעון לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה על
פי כל דין שיגיעו למזמין.

מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעת המשתתף
על המשתתפים בהליך זה לצרף להצעותיהם את המסמכים והאישורים הבאים:
.25.1

מסמך חתום על ידי המציע המאשר כי הוא בעל ניסיון כנדרש במכרז זה.

.25.2

טופס הצעה כספית כשהוא מלא וחתום כנדרש בנוסח אשר מסומן כנספח .1

.25.3

ערבות בנקאית לקיום התחייבויות המציע בהליך זה בנוסח אשר מסומן כנספח .5

.25.4

מסמך המעיד על ניסיון בנוסח אשר מסומן כנספח .3

.25.5

אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית של המציע בנוסח אשר מסומן כנספח .4

.25.6

הקבלן מתחייב כי הינו בעל יכולת לספק למזמין את כל הציוד המפורט בכתב הכמויות
המצורף כנספח 1א תוך  90יום מרגע קבלת "צו תחילת עבודה"  ,והוא מתחייב לספק
אותם כאמור בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח ב'.4

.25.7

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת
מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו.1975-

.25.8

אישור תקף על ניכוי מס במקור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) או
צילום דף אינטרנט המעיד על כך.

.25.9

תצהיר בהתאם להוראות סעיף 2ב .לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו,1976-
בנוסח המצורף למסמכי המכרז כנספח .6

 .25.10ההסכם כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה של המציע לרבות כל נספחיו ,המצורף
למסמכי המכרז כנספח ב'.
 .25.11בנוסף ,רשאים המציעים לצרף להצעותיהם פרטים ומסמכים רלוונטיים נוספים,
לצורך הבהרה ,פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ,וכן לכל צורך אחר שלדעת
מציע המסמך נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו.
 .25.12יש להמציא יחד עם ההצעה אישור חתום בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטים לגבי רישום
המציע ,זכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם כנספח .2
 .25.13מובהר בזאת ,כי לא תתאפשר הגשת הצעה משותפת על ידי מספר מציעים וכן לא
תותר השתתפותם בהליך זה של תאגידים ו/או שותפויות אשר הוקמו במיוחד לצורך
השתתפות בהליך זה ,או צרוף חברות בנות.
 .25.14מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי ,לדרוש מכל אחד מהמציעים ,להשלים מידע חסר ו/או לצרף אישורים
דקלרטיביים ,בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע.
.26

אופן בחירת ספק זוכה והוראות נוספות
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.27

.28

.26.1

העירייה תבדוק את ההצעות ,ותכריע בדבר עמידתו של כל מציע בתנאי הסף על פי
הוראות מסמכים אלו.

.26.2

לאחר מכן תבדוק העירייה את הצעת המחיר והמציע אשר הצעת המחיר שלו תהיה
הזולה ביותר תבחר כזוכה .לצורך בדיקת הצעת המחיר של כל מציע יחושב מחיר כולל
לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות (על ידי הכפלת המחיר המוצע ליחידה במספר
היחידות) וכן יבוצע סיכום של כלל מחירי הסעיפים .סיכום כאמור יהווה את הצעת
המחיר הסופית של כל מציע.

.26.3

מציע שהצעתו לא זכתה -תוחזר לו ערבות ההשתתפות במכרז שצירף להצעתו ,תוך 14
יום ממועד חתימת המזמין על החוזה.

הודעה לזוכה והתקשרות
 .27.1המזמין יודיע למציעים בכתב על החלטתו בדבר הזוכה במכרז וכשיר שני וכך הלאה
ככל שייבחרו כאלה.
.27.2

למען הסר ספק מובהר ,כי אין בהודעה על זוכה בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי
ליצור יחסים חוזיים בין המזמין והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם
המזמין על חוזה ההתקשרות בין הצדדים ,המזמין רשאי לבטל או לשנות את החלטתו
על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

.27.3

המזמין יהיה רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז
לאחר זכייתו וקודם לחתימת החוזה.

.27.4

אם המציע ,אשר הצעתו נתקבלה ,יחזור בו מהצעתו אשר נתקבלה ו/או לא ימציא
הערבות לקיום החוזה ו/או את האשור לקיום הביטוחים ו/או את יתר התחייבויותיו
ככל שישנם כאלה תוך הזמן הנדרש על ידי המזמין ,יהא המזמין רשאי להכריז כזוכה
על המציע שנבחר ככשיר שני או לבטל את המכרז ,לפי שיקול דעתו הבלעדי של ולחלט
את ערבות ההשתתפות של המציע שהוכרז כזוכה.

.27.5

מובהר ומודגש בזאת כי המזמין שומר לעצמו את הזכות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי
והמוחלט ומכל סיבה שהיא ,לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על החוזה ו/או לא
לבצעו כולו או מקצתו הכול כאמור בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של
המזמין.

.27.6

אם יחליט המזמין על ביטול המכרז ,לא תהיה למי מהמציעים ו/או למציע הזוכה
במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא כלפי המזמין ,למעט החזר
ההוצאות עבור רכישת מסמכי המכרז.

הוראות שונות
 .28.1המזמין שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא
במידה שוויתור כזה לא יגרום נזק למזמין ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים.
.28.2

אין המזמין מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

.28.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן ,למסור את כל
העבודות נשוא המכרז או רק חלק מהן לבעל ההצעה הנראית לו ככדאית ביותר עבורו
אף אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר.

.28.4

במידה ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות ,תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה
יתבקשו המציעים להגיש לתיבת המכרזים הצעה משופרת תוך  24שעות מקבלת
ההודעה על כך ,ומבניהם תיקבע ההצעה הזוכה.

.28.5

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי ככול שהחלטת המזמין תשתנה כתוצאה מהליך
משפטי ו/או בחינה נוספת של ההצעה הזוכה מכל סיבה שהיא ,לזוכה ולמציעים לא
תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד המזמין והם יהיו מנועים מלטעון בעניין זה .כמו כן
ככול שהליכי המכרז יתעכבו כתוצאה מהאמור יוארכו בהתאם מועדי הערבויות
ותוקף ההצעה.
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.28.6

להווי ידוע למציעים כי ,בהתאם להוראות כל דין ,זכאים מציעים שהצעתם לא תתקבל
לעיין במסמכי ההצעה הזוכה .במידה והמציע סבור כי ישנן חלקים חסויים בהצעתו
אשר הוא מבקש כי לא יתאפשר כל עיון בהם עליו לצרף מסמך בו יפורטו המסמכים
החסויים לדעתו.

.28.7

בכל מקרה ידוע ומוסכם על המציעים כי הצעת המחיר אינה בגדר פרט חסוי וכי
ההחלטה בדבר חיסיון פרט כל שהוא נתונה למזמין אשר ישקול את עמדת המציע אך
אינו מחויב לקבלה .במקרה בו יחליט המזמין כי אין בחלק מסוים חיסיון כנדרש על
ידי מציע ,יודיע על כך המזמין לאותו מציע וייתן לו את האפשרות להגיב בכתב על
החלטתו תוך המועד שייקבע בהודעה.

.28.8

המזמין יראה את המציע כמי שקרא את מסמכי המכרז ,וכמי שבדק וכמי שקיבל את
הנתונים שנמסרו לו ואסף את כל המידע הדרוש לו לצורך הגשת ההצעה  .לאחר הגשת
ההצעה לא תתקבלנה שום טענות מצד הזוכה בנוגע לקשיים והפרעות העלולים להופיע
בזמן ביצוע ההסכם ו/או שנתקל בעניינים שלא ידע עליהם ולא צפה אותם מראש.

הוצאות השתתפות בהליך המכרז
כל ההוצאות  ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות בהליך המכרז
תחולנה על המשתתף ועליו בלבד.
יעקב גוטרמן
ראש עיריית מודיעין עילית
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נספח 1
חלק א' -הצהרת המציע

הצעה כספית

 .1קראנו בקפדנות את כל מסמכי הליך הצעות מחיר לפרטיהם על נספחיהם.
 .2הבנו את כל האמור במסמכים ,קיבלנו ייעוץ מקצועי היכן שנדרשנו לו ,לרבות ייעוץ משפטי,
והגשנו את הצעתנו בהתאם.
 .3אנו מסכימים לכל האמור במסמכים ולא נבוא בתביעות כלשהן ו/או בדרישות המבוססות על
אי ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
 .4אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים על פי המסמכים ומקבלים על עצמנו לספק את השירות
נשוא ההליך ,אספקת כלי אצירה ,בתנאים המפורטים בטופס ההצעה הכספית בהתאם למחיר
הנקוב בהצעתנו תוך המועד שיידרש מהעירייה לביצוע.
 .5הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
 .6הצעתנו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה עד ל 180 -יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז.
 .7אנו מסכימים ,כי העירייה תהיה זכאית ,אך לא חייבת ,לראות בהצעתנו ובקבלתה על ידה
התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת בינינו לבין העירייה.
 .8להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי ההליך.
 .9היה והצעתנו תתקבל ,אנו מתחייבים תוך  7ימים מיום ההודעה על כך ,לחתום על ההסכם וכל
המסמכים והנספחים הנדרשים ולהפקיד בידי העירייה כתב ערבות ופוליסות ביטוח ,הכל
כנדרש במסמכי המכרז וכן להתחיל במתן השירות ביום בו העירייה תורה לנו על כך.
 .11היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו ,אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם
הצעתנו בהליך תוגש לגבייה על ידי העירייה וסכום הערבות יחולט על ידיה כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש.
 .11הצעתינו הינה כמפורט בכתב הכמויות המצורף להלן ,כנספח 1א'.
 .12ידוע לנו כי לצורך חישוב ובדיקת הצעתנו יגבר הכתוב בכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות על פני
הסכום הכולל.
 .13ידוע לנו ,ואנו מסכימים ,כי המחירים שמולאו על ידינו בכתב הכמויות לא ישתנו מכל סיבה
שהיא ,לרבות ביצוע עבודות בהיקף נמוך יותר מזה שפורט בכתב הכמויות ,וכי לא נהייה
זכאים לכל תשלום נוסף במקרה כאמור.
 .14כמו כן ידוע לנו כי הסכומים שמולאו ביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות מהווה את הסכום
הסופי ביחס לכל סעיף כאמור וכן ביחס לכתב הכמויות בכללותו ,וסכום זה מהווה סכום סופי
וכולל את כל הוצאותיי ובכלל זה הוצאות ישירות ,הוצאות עקיפות ,תקורות ,רווחים ,מיסים
וכן הלאה .המחיר ביחס לכל סעיף וסעיף בכתב הכמויות ,שנקבנו בהצעתנו הינו סופי ומוחלט
ולא ישולם לנו כל תשלום נוסף מכל מין וסוג שהוא עבור הציוד ו/או ההתקנה בכתב הכמויות,
מעבר למחיר שהצענו ,כאמור.
חתימה וחותמת__________________________ :

תאריך_______________
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אישור עו"ד
אני הח"מ __________ ,עוה"ד של __________ (להלן" :המציע") מאשר בזה כי ביום__________
חתמו בפני על הצהרה והצעה זו ה"ה __________________ ת"ז_____________ וה"ה
_________________ ת"ז________________ בשם המציע ,וכי אצל המציע נתקבלו כל ההחלטות
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על הצהרה
זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין .
_________________________
עו"ד
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נספח 1א'
כתב כמויות – לצורך הצעת מחיר

מצורף
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נספח 2
טופס הצעה למכרז מס' ( 4/2017יש למלא את הפרטים בכתב יד קריא)
כללי
א .כל המסמכים המצורפים לטופס ההצעה במסגרת מכרז זה מהווים חלק בלתי נפרד מן ההצעה.
ב .בכל מקום בטופס ההצעה על נספחיו שבו נדרשת חתימה ,הכוונה היא לחתימת מורשה
החתימה מטעם המציע.
 .1פרטי המציע
שם המציע ____________________ כתובת _________________________
פקס _______________ .שם איש קשר לעניין המכרז ______________________
תפקידו במציע____________________ טל __________ .טל.נייד____________
 .2צורת ההתאגדות
 1.2צורת ההתאגדות של המציע (תאגיד/שותפות/אחר)
_______________________
 1.1מספר מזהה (לפי הרישום במרשם הרלבנטי) __________________________
 1.2מורשי החתימה בשם המציע ותפקידם אצל המציע :יש לצרף אישור ,מאומת ע"י עו"ד/
רו"ח ,על מורשי החתימה וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.
שם

תפקיד

אישור מורשה חתימה
אם ממלא הנספח הינו תאגיד:
_____________.1
_____________
_____________ .2
תאריך
שם חתימה וחותמת
של מורשה החתימה
של המציע

דוגמת חתימה

____________________ ________
תאריך
חתימה וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הינם מורשי
חתימה מטעמו  ,ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או
הנוגע למכרז.
הריני מאשר בחתימתי ,כי החתומים בשם המציע הוזהרו על
ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים
בחוק ,אם לא יעשו כן ,ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו
בפני על נספח זה.

אם ממלא הנספח הינו עוסק מורשה
_________________ _____________
תאריך
שם  +חתימה

_______________________ ______
תאריך
חתימה וחותמת עו"ד
הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה כן ,ולאחר שהזהרתיו כאמור ,חתם בפני על נספח זה.
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נספח 3
נוסח אישור לעניין הוכחת הניסיון (לצורך עמידה בתנאי סף )3-5
אני הח"מ משמש כ ______________ ב _________________.
מאשר בזאת מאשר בזאת כי חברת_______________(להלן" :המשתתף") סיפקה והתקינה עבורנו
את הציוד בהיקף כמפורט להלן בעבור _______ בשנת _______.
סעיף 22.3
 22.3המציע ביצע במהלך השנים  2011עד  2016לפחות פרויקט אחד בישראל של אספקה והתקנת קבע של
מערכת קול ,תשתיות ,הקרנה ,שליטה ובקרה ,אשר בוצע באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות בלבד,
בהיקף כספי של  ₪ 550,000לא כולל מע"מ לכל הפחות ,אשר כוללת את כל האלמנטים הבאים:
22.3.1מערכות שליטה ובקרה מתוצרת . AMX/Extron / Crestron
22.3.2מערכות קול משולבות .DSP
22.3.3מערכת רמקולים מהתוצרת המוצעת על ידי המציע למכרז בפרק  1בפרט הטכני
22.3.4מערכת הקרנה.
*יובהר כי אין לכלול פרויקטים של ציוד תקשורת מחשבים ,תאורה ,בטחון ו/או מערכות כריזה.
דרישת תנאי הסף
שם הגוף עבורו בוצע
הפרוייקט של אספקה
והתקנת קבע של
מערכת המולטימדיה
בישראל:

תשובת המציע
___________________________________

פרטי הלקוח( כולל
טלפון נייד ודוא"ל:

שם _________________ :תפקיד___________ :
טל' נייד_______________________________ :
דוא"ל________________________________ :

תקופת הפרוייקט
(יש לציין חודש ושנה
של תחילה וסיום
הפרויקט):

תחילת הפרוייקט ____ / _____ :וסיומו____ / _____ :

תיאור הפרוייקט:

הפרוייקט כלל אספקה והתקנת קבע של מערכת מולטמדיה-
כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)

ההיקף הכספי של
הפרוייקט
(לא כולל מע"מ):

מערכת המולטימדיה
שסופקה והותקנה
התקנת קבע בפרוייקט
כללה לפחות את
הרכיבים הבאים:

___________________ אלף  ₪לא כולל מע"מ
מערכות שליטה ובקרה מתוצרת  - /Extron / Crestronכן/לא (יש לסמן תשובה
נכונה)
מערכת קול  - DSPכן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)
מערכת רמקולים מתוצרת היצרנים המפורטים בפרק  1במפרט הטכני  -כן/לא (יש
לסמן תשובה נכונה)
מערכת הקרנה  -כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)

סעיף 22.4
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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 22.4המציע ביצע במהלך השנים  2011 - 2016לפחות פרויקט אחד בישראל של אספקה והתקנת קבע של
מערכת קול כמפורט בפרק  1למפרט זה ,אשר בוצע באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות בלבד
בהיקף כספי של  ₪ 350,000לא כולל מע"מ לכל הפחות ,אשר כוללת את האלמנטים הבאים:
22.4.1מערכת רמקולים . )L/R( LINE ARREY
22.4.2מערכת הכוללת תליה של מינימום  3אשכולות ראשים ( , )L/C/Rרמקולי דיליי (.)DELAY
22.4.3מערכת "סגורה"  -רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססור לניהול מיצרן אחד.
22.4.4התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכת ,באולם בעל תכולה של מינימום 600
מקומות ישיבה.
דרישת תנאי הסף
שם הגוף עבורו בוצע
הפרוייקט של אספקה
והתקנת קבע של
מערכת המולטימדיה
בישראל:

תשובת המציע
___________________________________

פרטי הלקוח( כולל
טלפון נייד ודוא"ל:

שם _________________ :תפקיד___________ :
טל' נייד_______________________________ :
דוא"ל________________________________ :

תקופת הפרוייקט
(יש לציין חודש ושנה
של תחילה וסיום
הפרויקט):

תחילת הפרוייקט ____ / _____ :וסיומו____ / _____ :

תיאור הפרוייקט:

הפרוייקט כלל אספקה והתקנת קבע של מערכת מולטמדיה-
כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)

ההיקף הכספי של
הפרוייקט
(לא כולל מע"מ):

מערכת הסאונד
שסופקה והותקנה
התקנת קבע בפרוייקט
כללה לפחות את
הרכיבים הבאים:

___________________ אלף  ₪לא כולל מע"מ
מערכת רמקולים  - LINE ARREYכן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)
מערכת הכוללת תליה של מינימום  3אשכולות ראשים ( , )L/C/Rרמקולי דיליי
( - )DELAYכן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)
מערכת "סגורה"  -רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססור לניהול מיצרן אחד  -כן/לא
(יש לסמן תשובה נכונה)
התקנה בהתאם לתוכנת הדמיה של יצרן המערכת ,באולם בעל תכולה של מינימום
 600מקומות ישיבה  -כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)

סעיף  – 22.5פרויקט 1/1
 22.5המציע ואו קבלן משנה מטעמו לפרויקט זה ,ביצע במהלך השנים  2016-2011לפחות  2פרויקטים
בישראל של אספקה והתקנת קבע של מערכות תאורת במה שהינה לפחות בהיקף ,בכמות
ובמורכבות זהה למערכות התאורה והעבודות הנדרשות במפרט הטכני המיוחד (פרק  ,)4ואשר בוצע
באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות בלבד בהיקף כספי של  ₪ 350,000לא כולל מע"מ לכל הפחות
(לכל פרויקט).
תשובת המציע
דרישת תנאי הסף
יושם לב כי למציע האפשרות להוכיח עמידה בתנאי סף זה בעצמו או באמצעות קבלן המשנה מטעמו.
ככל שהמציע מוכיח עמידה בתנאי הסף באמצעות קבלן המשנה ,עליו להקפיד לצרף פרטיו להלן:
הוכחת העמידה

ניסיון המציע  /ניסיון קבלן המשנה (יש לסמן תשובה נכונה)
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בדרישת הניסיון
בתנאי הסף תהיה
באמצעות:
ככל שההוכחה של
תנאי הסף היא
באמצעות קבלן
המשנה
להלן פרטיו:
שם הגוף עבורו בוצע
הפרוייקט של אספקה
והתקנת קבע של
מערכת תאורת הבמה
בישראל:

שם מלא של הקבלן_____________________________ :
מס ' זיהוי (מס' ע  .מורשה/מס' ח " פ)_______________:
טל' נייד___________________________________ :
דוא"ל______________________________________ :
כתובת מלאה_________________________________ :
___________________________________

פרטי הלקוח( כולל
טלפון נייד ודוא"ל:

שם _________________ :תפקיד___________ :
טל' נייד_______________________________ :
דוא"ל________________________________ :

תקופת הפרוייקט
(יש לציין חודש ושנה
של תחילה וסיום
הפרויקט):

תחילת הפרוייקט ____ / _____ :וסיומו____ / _____ :

תיאור הפרוייקט:

הפרוייקט כלל אספקה והתקנת קבע של מערכת מולטמדיה-
כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)

ההיקף הכספי של
הפרוייקט
(לא כולל מע"מ):
מערכות תאורת במה
שסופקה והותקנה
התקנת קבע בפרוייקט
כללה לפחות את
הרכיבים הבאים:
סעיף  – 22.5פרויקט 2/1
שם הגוף עבורו בוצע
הפרוייקט של אספקה
והתקנת קבע של
מערכת תאורת הבמה
בישראל:

___________________ אלף  ₪לא כולל מע"מ
בכמות ובמורכבות זהה למערכות התאורה והעבודות הנדרשות במפרט הטכני
המיוחד (פרק  ,)4ואשר בוצע באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות

___________________________________

פרטי הלקוח( כולל
טלפון נייד ודוא"ל:

שם _________________ :תפקיד___________ :
טל' נייד_______________________________ :
דוא"ל________________________________ :

תקופת הפרוייקט
(יש לציין חודש ושנה
של תחילה וסיום
הפרויקט):

תחילת הפרוייקט ____ / _____ :וסיומו____ / _____ :

תיאור הפרוייקט:

הפרוייקט כלל אספקה והתקנת קבע של מערכת מולטמדיה-
כן/לא (יש לסמן תשובה נכונה)

ההיקף הכספי של
הפרוייקט
(לא כולל מע"מ):
מערכות תאורת במה
שסופקה והותקנה

___________________ אלף  ₪לא כולל מע"מ
בכמות ובמורכבות זהה למערכות התאורה והעבודות הנדרשות במפרט הטכני
המיוחד (פרק  ,)4ואשר בוצע באולמות תאטרון או בהיכלי תרבות

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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התקנת קבע בפרוייקט
כללה לפחות את
הרכיבים הבאים:

בכבוד רב,
____________________
שם מלא

___________________
תפקיד

____________________________
כתובת




__________
חתימה וחותמת

_______________________
טלפון

נדרשת חתימה רשמית של הגוף.
יש להשלים את תפקידו בגוף הציבורי.
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נספח 4
אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית
שנערך ביום _____ חודש ______ שנת _______

אני הח"מ רואה חשבון מבקר של __________________________ (להלן "המציע")
מאשר בזאת כי למציע מחזור כספי שנתי מצטבר של ______________
(_________________שקלים חדשים) לשנה ,לכל הפחות ,במהלך השנים .2016 ,2015 ,2014

בכבוד רב,
___________________
שם מלא

______________
_______________
חתימה וחותמת
מס .רו"ח

_______________
טלפון

____________________________
כתובת

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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₪
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נספח 5
נוסח ערבות בנקאית (ערבות השתתפות)
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
עיריית מודיעין עילית
רח'_____________

הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  50,000ש"ח (חמישים אלף שקלים
חדשים)( ,להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________ (להלן" :הנערב") בקשר
עם מכרז מס'  4/2017שביניכם לבין הנערב בעניין אספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם
ספורט.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 5 -חמישה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
סכום הערבות ,מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את
התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  22.12.2017בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת .על
כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ
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נספח 6
תצהיר לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים
אני הח"מ ______________,ת.ז ______________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 .1הנני משמש כ ________________ב_______________________תפקיד שם המשתתף.
 .2הנני מוסמך לתת תצהיר זה מטעם המשתתף
 .3יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:
המשתתף או בעל זיקה *אליו לא הורשעו **ביותר משתי עבירות***;
המשתתף או בעל זיקה *אליו הורשעו **ביותר משתי עבירות ***,אך במועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
* "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו– .1976
** "הורשע"  -הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום31.10.02
*** "עבירה" – עבירה לפי חוק שכר מינימום ,התשמ"ז  1987-או עבירה לפי חוק עובדים זרים
(איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א . 1991-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.
 .4יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:
חלופה א – 'הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1998 -להלן:
"חוק שוויון זכויות") אינן חלות על המשתתף.
חלופה ב – הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.
 .5למשתתף שסימן את החלופה ב 'בסעיף  4לעיל  -יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה
הרלוונטיות להלן:
חלופה  ( 1) -המשתתף מעסיק פחות מ  100-עובדים.
חלופה  ( 2) -המשתתף מעסיק  100עובדים לפחות ,והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שווין זכויות ,ובמידת
הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן .במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ) ( 2לעיל ,ונעשתה עמו
התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה – ) ( 2הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו ,ואם
קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  9לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן.
 .6למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  4לעיל – המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה
למנכ"ל משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך  30ימים ממועד התקשרותו עם
המזמינה (ככל שתהיה התקשרות כאמור).
הנני מצהיר כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
חתימה וחותמת המצהיר
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אימות עו"ד
אני הח"מ ______________ ,עו"ד (מ.ר )_____________ .מאשר כי ביום ___________
הופיע/ה בפני מר/גב' _______________ ,ת.ז ,______________ .לאחר שהזהרתיו/ה כי
עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן,
אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.
____________
(עו"ד)
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נספח ב'
הסכם
שנערך ונחתם במודיעין עילית ביום_______ בחודש ________ בשנת 2017
ב י ן:
עיריית מודיעין עילית
מרח' שער המלך 4
(שתקרא להלן" :המזמין" ו/או העירייה")
מצד אחד
_____________________________
______________________

לבין:

_____________________________
(שייקרא להלן" :הקבלן")
מצד שני
הואיל והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  4/2017לאספקה והתקנה של ציוד מולטימדיה לאולם ספורט
הנמצא ברחוב מנחת שלמה  3מודיעין עילית והכול כמפורט במסמכי המכרז (להלן:
"העבודה");
והואיל והקבלן השתתף במכרז הנ"ל והצעתו זכתה במכרז;
והואיל והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת הידע הניסיון היכולת והאמצעים הדרושים לביצוע העבודות
ולאספקת והתקנת הציוד כאמור בהסכם זה;
והואיל והקבלן מצהיר כי אינו מנוע ,בין מכוח דין ובין מכל סיבה אחרת ,מלחתום על הסכם זה
ומלקיים את התחייבויותיו על פיו;
והואיל והצדדים הסכימו לכך שהקבלן יבצע את העבודה כקבלן עצמאי ,הכל כמפורט בהסכם זה
ומסמכ י המכרז על מסמכיו השונים ונספחיו השונים המצורפים להסכם ומהווים חלק בלתי
נפרד הימנו;
והואיל והמזמין מוכן למסור לקבלן את ביצוע העבודה והקבלן מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה,
הכל בהתאם לתנאים המפורטים להלן;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
.1

מבוא וכותרות
1.1

המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2

הנספחים המצורפים להסכם זה הינם:
מסמך ב – '1מפרט טכני  -כתב כמויות (על בסיס הצעת המציע)
מסמך ב – '2תוכניות ביצוע
מסמך ב - '3נוסח ערבות להבטחת הביצוע
מסמך ב – '4כתב התחייבות
מסמך ב – '5אישור עריכת ביטוח
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.1

1.3

מובהר בזאת כי מסמכי המכרז על כל נספחיהם ,לרבות אלה אשר צורפו להצעת
הקבלן במסגרת המכרז ,מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.4

במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.

1.5

כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.

הגדרות
.1.1

בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כדלקמן:

.1.2

"המנהל  /המפקח"-

גזבר המזמין ו/או מי שהוסמך על-ידה מזמן לזמן לפקח על
ביצוע העבודות על-ידי הקבלן או כל חלק מהן כאמור
בהסכם זה;

"הקבלן"-

נציגיו של הקבלן ,יורשיו ומורשיו המוסמכים ולרבות כל
קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע הסכם זה;

"העבודות"-

אספק הציוד והתקנתו על פי הוראות המזמין;

מילים בלשון יחיד בלבד יתייחסו גם לרבים ומילים בלשון רבים יתייחסו גם ליחיד,
כאשר הקשר הדברים ידרוש פירוש כזה.

.2

מהות ההסכם
בהסתמך על הצהרות הקבלן והתחייבויותיו בהסכם זה על נספחיו ,המזמין מתחייב
.2.1
בזאת למסור לקבלן ,והקבלן מקבל על עצמו לבצע את העבודות באופן שיענה על צרכי
המזמין בהתאם לקבוע בהסכם זה ,בנספחיו השונים ,בכתב הכמויות ,בתוכניות ביצוע
ובהתאם לדרישות המזמין ו/או מי מטעמה ,ככל שיהיו מעת לעת.

.3

הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי בדק ובחן את המפרט הטכני וכי הוא מכיר ומבין את
.3.1
כל התנאים הכרוכים בביצוע העבודות.
.3.2

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי קיבל הסבר לגבי נשוא העבודות מגורם מוסמך
במזמין ,כי ביקר במקום המיועד לביצוע העבודות כפי שפורט במסמכי המכרז ולפי
הנחיות המזמין ובחן את התנאים ,הנתונים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או
הנובעים מהן לרבות התשתיות ,והכול קודם לתחילת ביצוע העבודה .הקבלן מצהיר
ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות ,כלפי המזמין,
שמקורן באי ידיעה של תנאי או נתון כלשהו.

.3.3

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי יש בידו את כל הכלים ,החומרים ,הציוד הנדרש
לביצוע העבודה (שאינו הציוד המסופק והנדרש בכתב הכמויות) ,כוח האדם ויתר
האמצעים הדרושים לביצוע העבודות בהתאם לדרישות המזמין ולהוראות היצרן
ומאושרים עפ"י התקן הישראלי ו/או על פי כל דין.

.3.4

הקבל ן מצהיר ומאשר בזאת כי ,יש ברשותו סיווג קבלני מתאים ו/או היתר ,ו/או
רישיון ,ו/או תעודה ו/או אישור ו/או מסמך אחר מטעם גוף מוסמך לצרוך ביצוע
העבודות ,וכי יבצע את העבודות על-פי כל דין ,נוהל הנחיה וכיו"ב המחייבים לצורך
ביצוע ומילוי התחייבויותיו על-פי הסכם זה ונספחיו.

.3.5

הקבלן מצהיר ומאשר בזאת ,כי הוא מעסיק עובדים מקצועיים ומיומנים בעלי
מומחיות ובכמות הנדרשת לביצוע העבודות וכי ביכולתו לבצע את העבודות על הצד
הטוב ביותר וברמת מקצועיות מעולה.
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.4

התחייבויות הקבלן
הקבלן מתחייב לשמור על הוראות כל דין החל בקשר עם בצוע העבודות כמפורט
.4.1
בהסכם זה.
.4.2

הקבלן יבצע את השירותים בהתאם ללוח הזמנים ,וימסור לנציג המזמין בכל עת
שיידרש דין וחשבון לעניין ביצוע השירותים והזמנת הטובין.

.4.3

הקבלן מתחייב לארגן את ביצוע העבודה במומחיות וביעילות ,לפעול בהתאם לכל דין,
לפעול כמיטב יכולתו ולשאת באחריות מלאה לכך שההזמנות יסופקו במועדם תוך
מילוי הוראות ודרישות המזמין ,ככל שינתנו;

.4.4

הקבלן מתחייב כי כל הציוד (כמפורט בכתב הכמויות) יסופקו למזמין כשהם תקינים,
חדשים לגמרי ,ללא שימוש קודם ,מצוידים בכל האביזרים .במידה ויימצא ליקוי ו/או
אי התאמה לדרישות המזמין ,הקבלן מתחייב להחליף את הציוד מאותו משלוח ,ללא
תמורה.

.4.5

הקבלן מתחייב להמציא תעודת אחריות לציוד נשוא הסכם זה או לחלופין לבטח את
הציוד בביטוח חבות מוצר למשך תקופת ההסכם ו/או על-פי כל דין החל בעניין לפי
התקופה הארוכה.

.4.6

הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמזמין שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר
פריטים מן הציוד ו/או השירותים ו/או העבודה אשר רמת הטיב שלהם אינה מתאימה
לשימוש ביעילות ו/או עלולה לגרום לנזקים בהתאם לשיקול דעתו המוחלט והבלעדי
של המזמין בעניין.

.4.7

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם למפורט בהסכם זה ובהתאם להנחיות
המזמין שיימסרו מעת לעת לקבלן בכתב על-פי הוראות הסכם זה ובהתאם לצורך.

.4.8

במידה ולצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה ,נדרש רישום ברשם הקבלנים ,הקבלן
מצהיר כי הינו בענף המתאים ובסיווג כספי מתאים לביצוע העבודה.
סעיף זה הינו תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

.5

מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים
ידוע לקבלן כי יתכן מצב בו באתר העבודה יפעלו גם קבלנים אחרים וגורמים נוספים
6.1
וכן יבוצעו בו כל עבודות מסוגים שונים.
6.2

המזמין רשאי וזכאי למסור עבודות ,אף אם הם ממין העבודות נשוא ההסכם,
לביצועם של קבלנים אחרים ,שייקבעו על ידי המזמין לפי ראות עיניו.

6.3

במקרה שבצוע העבודה ,כולה או מקצתה ,תלוי או קשור בביצוע נכון של עבודות
קבלנים ו/או גורמים אחרים ,על הקבלן להודיע מיד למזמין על כל אירוע ו/או גורם
העלול ליצור קושי או שיבוש בבצוע העבודה על ידי הקבלן.

6.4

הקבלן לקח בחשבון כי ביצוע עבודות מסוגים שונים במקום ביצוע העבודה ו/או
פעילותם של קבלנים או גורמים האחרים ,כאמור לעיל ,עלולים לגרום להפרעה בבצוע
העבודה ו/או לפגיעה בה .הקבלן לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה כספית ו/או אחרת
בגין ההפרעה ו/או הפגיעה כאמור ו/או בגין מניעתן ותיקונן אף אם נגרמו באשמת
קבלנים אחרים ,אלא אם לא ניתן היה למנוען מראש ו/או באמצעי שמירה והגנה
נאותים .שכר העבודה כולל תמורה בגין תאום מלא עם הקבלנים ו/או הגורמים
האחרים במקום ביצוע העבודה ומילוי כל התחייבויות הקבלן על פי החוזה.
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.6

.7

ערבות
.6.1

.6.2

הערבות תשמש כבטחון למילוי מדויק של כל הוראות החוזה על כל נספחיו ע"י הקבלן.

.6.3

הקבלן מתחייב להאריך ,לפי דרישת המזמין ,את תוקפה של הערבות ,כולה או חלקה,
לפרק זמן של  180יום לאחר סיום החוזה ,ו/או עד לאישור המזמין על מסירת
העבודות למזמין כדבעי ולסיום כל ההתחשבנויות הכספיות שבין המזמין לקבלן.

.6.4

היה ולא האריך הקבלן את הערבות כאמור ,יהא המזמין רשאי לממש את הערבות,
כולה או מקצתה ,הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

.6.5

מובהר בזאת כי כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה ,תחולנה על
הקבלן בלבד.

.6.6

בכל מקרה של מימוש הערבות ,כולה או מקצתה ,מתחייב הקבלן להשלים באופן מיידי
את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.

.6.7

אין בהוצאת הערבויות ע"י הקבלן בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שיעמדו לרשות
המזמין כנגד הקבלן על פי כל דין ו/או על פי חוזה זה ,בגין הפרת התחייבויותיו על פי
חוזה זה.

קבלני משנה
מובהר ומודגש בזאת ,כי ביצוע העבודות ,כולן או חלקן על ידי קבלני משנה ,ייעשה אך
.7.1
ורק בכפוף לאישור מראש ובכתב של המזמין.
.7.2

.8

.9

להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי החוזה ,כולן או מקצתן ,ימסור הקבלן למזמין
במועד חתימת החוזה ,ערבות ביצוע בנקאית ,מבנק המקובל על המזמין ,בסכום
השווה ל  ,₪150,000ובהתאם לנוסח שצורף לחוזה כנספח ב' .3הערבות תהיה
אוטונומית ,בלתי מותנית ,ותעמוד בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות.

המזמין יהא רשאי לפסול ,לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ,כל קבלן משנה שיוצע
על ידי המציע הזוכה ,וכן יהא רשאי לדרוש ממנו לסלק כל קבלן משנה ,גם אם אושר
מלכתחילה והמציע הזוכה מתחייב לפעול בהתאם להנחיות המזמין כאמור.

תעודת קבלת עבודות
נסתיימו העבודות בהתאם להזמנת העבודה ,יודיע על כך הקבלן למזמין בכתב.
.8.1
המזמין יבדוק את העבודה ולאחר שימצא אותה מתאימה לתנאי ההסכם ,יקבל את
העבודה ורק אז יאשר את התשלום הסופי בניכוי כל הפיצויים המוסכמים כאמור
בהסכם זה (להלן" :קבלת העבודה").
.8.2

מצא המזמין בקבלת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי ההסכם ואינה משביעה
את רצונו ,ימסור לקבלן רשימה של התיקונים ו/או עבודות ההשלמה (להלן -
"התיקונים") הדרושים לדעתו ,והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתקבע על ידי
המזמין .במידה ולא יבצע הקבלן את התיקונים הדרושים להשלמת העבודה כנדרש
בפרק הזמן שניתן לו ,רשאי המזמין למסור את התיקונים לקבלן אחר ולחייב את
הקבלן בעלויות.

.8.3

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי תקופת ביצוע התיקונים נכללת בתקופת הביצוע של
העבודה לפי החוזה ,ולא תינתן לקבלן ארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה
בשל הצורך בתיקונים וביצועם.

בדק ,ותיקונים
הקבלן יהיה אחראי לשלמותם ולתקינותם המלאה של כל המוצרים ,הציוד והחומרים
.9.1
אשר יותקנו על-ידו במסגרת הסכם זה באתרי העבודות במשך תקופת הבדק על חשבון
הקבלן.
.9.2

תקופת הבדק בהסכם זה תהא לתקופה של  24חודשים החל ממועד מסירה וחתימת
העירייה על קבלת העבודות (להלן" -תקופת הבדק").
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.10

.11

.9.3

הקבלן יתקן פגמים ו/או ליקויים ו/או קלקולים כל שהם שהתגלו במהלך תקופת
הבדק על חשבונו .אם אין הפגמים ו/או הליקויים ו/או הקלקולים ניתנים לתיקון,
יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים למזמין בסכום שייקבע ע"י המזמין ו/או החלפת
הלקוי בחדש ללא עלות בהתאם לדרישת המזמין.

.9.4

מובהר למען הסר כל ספק ,כי במשך תקופת הבדק מתחייב הקבלן לספק חלקי חילוף
ו/או אביזרים שיהיה צורך בהם לצורך ביצוע תיקונים כאמור במידה מספקת ללא
תמורה נוספת מצד המזמין.

.9.5

מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי במידה ונתגלו בתקופת הבדק פגמים ו/או ליקויים
ו/או פעולה בלתי תקינה של הקבלן ,כולה או חלקה ,שהקבלן אחראי להם כאמור
בסעיף הקודם לעיל ,תוארך תקופת הבדק ,לאחר ביצוע התיקונים ע"י הקבלן,
לתקופה נוספת שתחל במועד סיום התיקונים וקבלתם ע"י המזמין באישור המפקח.
בתקופת הבדק המוארכת ,יחולו על הקבלן כל התחייבויותיו בתקופת הבדק
המקורית.

עובדים
.10.1

הקבלן מתחייב להעסיק במהלך ביצוע העבודות עובדים מקצועיים ,מיומנים ובעלי
ניסיון נאות לביצוע העבודות ובמספר הדרוש לשם ביצוען והשלמתן של העבודות תוך
המועד הקבוע לכך בהסכם ולהנחת דעת המזמין .כל עבודה שלשם ביצועה יש צורך
ברישום /אישור /רישיון /הסמכה /תקן /תעודה או היתר לפי ההסכם ו/או לפי כל דין,
יישא הקבלן באחריות המלאה לגייס ולהעסיק את כוח האדם שהנו בעל האישורים/
הרישיונות /ההסמכות המתאימים ,לפי העניין על פי הדין או ההסכם.

.10.2

הקבלן יעסיק את עובדיו וקבלני המשנה שלו על פי ובהתאם להוראות כל דין וישלם
להם את מלוא שכר עבודתם או כל תמורה אחרת שתגיע להם .הקבלן מתחייב
להבטיח תנאי בטיחות ,תנאים לשמירת בריאות עובדיו ותנאי עבודה ראויים ,ולקיים
הוראות כל דין באשר לשכרם ולבטיחותם בעבודה.

.10.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהאחריות הקבלן על פי שאר הוראות ההסכם,
לרבות אחריותו כלפי המזמין ,הקבלן יישא באחריות המלאה והבלעדית כלפי כל
הגורמים המועסקים ו/או הפועלים מטעם הקבלן או בעבורו לכל נזק ו/או אובדן ו/או
פגיעה ו/או תקלה ,מכל מין וסוג שהם ,בין נזקי ממון ,נזקי רכוש או נזקי גוף ,ישירים
ו/או עקיפים ,שנגרמו למי מהם מכל סיבה שהיא ,בין באזור העבודה ובין מחוצה לו,
במישרין ו/או בעקיפין ,וכן יפצה ו/או ישפה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה ו/או
תקלה ,והוא מוותר בזאת כלפי המזמין וכלפי כל מי מטעמו על כל טענה ו/או תביעה
ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.

.10.4

הקבלן יפצה ו/או ישפה את המזמין ,מייד עם דרישתו הראשונה ,בגין כל נזק ו/או
אובדן ו/או תשלום ו/או הוצאה שנגרמו למזמין ו/או שבהם נדרש המזמין לשאת,
והמצויים באחריותו של הקבלן על פי סעיף זה לעיל.

.10.5

מוצהר ומוסכם בין הצדדים במפורש ,כי הקבלן משמש כקבלן עצמאי ובלתי תלוי ,וכי
לא ישררו בין המזמין לבין קבלן ו/או עובדיו ,וכן בין המזמין לבין קבלני המשנה
מטעם הקבלן ו/או עובדיהם ו/או אנשים המועסקים על ידי הקבלן ,יחסי עובד מעביד
מכל מין ו/או סוג שהוא .על אף האמור לעיל ,אם בניגוד לכוונתם המפורשת של
הצדדים ,יקבע על-ידי רשות מוסמכת כי שררו יחסי עובד ומעביד בין המזמין לבין
הקבלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ,אזי מתחייב הקבלן לשפות את המזמין בגין כל
הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה בשל כך ,מייד עם דרישתה הראשונה.

אי תחולת יחסי עובד ומעביד
 .11.1מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ,עובדיו מורשיו ופועליו הינם לגבי
המזמין בגדר של קבלן עצמאי ,ואין נקשרים בין המזמין לבין הקבלן ו/או מי מטעמו
יחסי עובד ומעביד ,ואין הקבלן ו/או מי מטעמו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם
המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידו.
.11.2

מוסכם בזה מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בשכר העובדים מטעמו ,וכך בכל הנוגע
לתשלומים והטבות הסוציאליות המגיעים על פי כל דין ונוהג לעובדיו ופועליו והמזמין
לא יישא בכל תשלום או הטבה כאמור.
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.12

.11.3

הקבלן מתחייב למלא בכל עת אחרי כל הוראות הדין בקשר להעסקת עובדים לרבות
ביצוע כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים על ידי המעביד וכל התשלומים
שמעביד חייב בניכויים על פי חוק.

.11.4

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובת הביטוח של הקבלן כאמור בהסכם זה להלן.

אמצעי בטיחות במהלך ביצוע בעבודות
 .12.1במהלך ביצוע העבודה ,הקבלן ינקוט בכול פעולה נדרשת על ידי המזמין ו/או על פי כל
דין .בנוסף לכך יתאם הקבלן את עבודתו עם כל גורם רלוונטי ,כל גורם אשר הקבלן
חייב עפ"י דין ו/או המפקח הורה לו על תאום זה.
.12.2

.13

.14

הסבת ההסכם
 .13.1הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות לאחר את ההסכם ,כולו או
מקצתו ,ואין הוא רשאי להעביר ו/או למסור ו/או לשעבד לאחר כל זכות או חובה
הנובעת מהסכם זה ,אלא בהסכמת המזמין מראש ובכתב ,והמזמין יהא זכאי לסרב או
להסכים לכך בתנאים כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
.13.2

נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור לעיל ,אין ההסכמה האמורה מטילה על
המזמין חבות כלשהי ,ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו על פי
ההסכם ו/או על פי כל דין ,והקבלן יישא באחריות המלאה לביצועו התקין של
העבודות.

.13.3

המזמין יהא רשאי ,בכל עת ,להמחות ו/או לשעבד ו/או למשכן ו/או להסב בחלקן או
במלואן ,לכל צד שלישי שהוא ,לרבות לטובת גורם ממן כלשהו אשר יעניק מימון ו/או
אשראי למזמין ,את זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי ההסכם ,כולן או חלקן ,בלי
שיידרש לקבל לכך הסכמה כלשהי מצד הקבלן ו/או מצד מי מטעמו .הקבלן מתחייב
לשתף פעולה עם המזמין ולחתום על כל מסמך ,ככל שיתבקש ,אם יתבקש ,לאישור
ו/או לביצוע האמור בסעיף זה ובלבד שמסמך כזה לא יטיל עליו חבות כספית נוספת
מעבר לאמור בהסכם.

קיזוז ועיכבון
 .14.1המזמין יהא רשאי ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לקזז כל סכום המגיע ממנו לקבלן,
מסכומים המגיעים למזמין מהקבלן ,לרבות על פי ההסכם או על פי כל הסכם אחר
שנחתם בין המזמין לקבלן .מבלי לגרוע מהאמור ,תעמוד למזמין זכות עיכבון בקשר
לכל מיטלטלין ו/או זכויות שבבעלות ו/או בחזקת ו/או בשימוש הקבלן.
.14.2

.15

ככל שיידרש במהלך ביצוע העבודה לנקוט בפעולה מסוימת לצורך הגנה ובטיחות
ובכלל זה הגנה כלפי צדדים שלישיים ו/או גידור מתחם העבודה ו/או הקמת הסדרי
תנועה ו/או מעברים חליפיים ו/או כל דבר אשר נדרש מאופיו וטיבו של העבודה
בהתאם להוראות המזמין ,מתחייב הקבלן לבצע את כל הנדרש ממנו ,ו/או המתחייב
מכוח הוראות כל דין על חשבונו.

הקבלן מוותר בזאת ,באופן סופי ,מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות המוענקת לו בדין או
בהסכם לקיזוז ו/או לעיכבון מכל מין וסוג.

אחריות ושיפוי בנזיקין וביטוח
 .15.1הקבלן יהיה אחראי לשמירת העבודה ואתר העבודה  ,לרבות לעבודות שבוצעו קודם
למועד התחלת ביצוע העבודה על ידי הקבלן  ,ולהשגחה עליהם .בכל מקרה של נזק
לעבודה ו/או לאתר העבודה מסיבה כלשהי יהיה על הקבלן לתקן את הנזק על
חשבונם בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיה העבודה במצב תקין
וראוי לשימוש ולשביעות רצון המזמין ומתאימה בכל פרטיה להוראות החוזה.
.15.2

בכל מקרה שהקבלן יהיה אחראי לנזקים על פי פרק זה ,רשאי וזכאי המזמין לקבל
מאת הקבלן  ,לפי דרישה ראשונה בכתב ,פיצוים מלאים עבור נזקים שלא תוקנו
במועד שקבע המזמין ועבור נזקים שהמזמין יחליט ,לפי שיקול דעתו המוחלט שלא
יתוקנו ו/או שאינם ניתנים לתיקון ,והכל בסכום או בסכומים שיקבעו על ידי המזמין
וקביעותיו תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  30מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס'  4/2017לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט עבור
עיריית מודיעין עילית
.15.3

הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול לרבות
נזקים הנובעים ו/או הקשורים בין במישרין ובין בעקיפין תוך כדי ביצוע העבודה או
בקשר עמה לרבות נזקים הנובעים מליקוי ו/או פגם בציוד ו/או חוסר התאמתו
לדרישות המזמין ו/או חוסר התאמתו לתקנים הנדרשים מן הציוד ,אשר יגרמו לגוף
ו/או לרכוש של המזמין ,ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אנשים הנמצאים במקום ביצוע
העבודה ו/או צד ג' כלשהו ו/או לעבודה ,עקב מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו
ו/או כל מי שפועל מטעמו .הקבלן ינקוט בכל האמצעים למניעתם .הקבלן מתחייב
לפצותם ו/או את יורשיהם ו/או את התלויים בהם בגין כל נזק כאמור לעיל שיגרם
להם.

.15.4

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ו/או נזק מכל סוג ,לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לעובדיו,
לקבלני משנה של הקבלן ועובדיהם ,לשלוחי הקבלן ולכל מי שפועל בשמו ו/או
מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא מתחייב לפצותם ו/או
את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

.15.5

הקבלן יהיה אחראי לכל אבדן ,נזק או קלקול למכונות ו/או לציוד ו/או למתקנים מכל
סוג ותיאור הנמצאים בשימושו בקשר עם ביצוע העבודה ,והוא פוטר את המזמין ו/או
עובדיו ו/או כל אדם הנמצא בשרותו מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק לרכוש כאמור.

.15.6

מוסכם בזה בין הצדדים כי האחריות עבור ביצוע העבודה כמפורט בהסכם ,בגין כל
היפר חובה מקצועית שמקורה במעשה ו/או מחדל טעות או השמטה במסגרת תפקידו
ומקצועו של הקבלן ,עובדיו ו/או מי מטעמו  -תחול על הקבלן .

.15.7

הקבלן י היה אחראי לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש ,דרך ,מדרכה ,שביל ,רשת
מים ,ביוב ,תיעול ,חשמל ,טלגרף ,טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על
קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב ,תוך כדי ביצוע העבודה ,בין שהנזק ו/או הקלקול
נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות .הקבלן יתקן את
הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו ,באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונו של
המזמין ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור .על
הקבלן לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת
 -קרקעיים העוברים באתר העבודה.

.15.8

הקבלן פוטר את המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו מאחריות לכל
נזק ו/או תאונה ו/או חבלה לגוף ו/או לרכוש שהם באחריות הקבלן על-פי הסכם זה
ו/או על פי דין ,למעט כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

.15.9

הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או כל הפועל מטעמו בגין כל אחריות
שתוטל עליו ו/או כל סכום שיחויב לשלם בגין מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על
הקבלן מכוח האמור לעיל לרבות הוצאות משפטיות ואחרות בקשר לכך .המזמין
יודיע לקבלן על כל תביעה כאמור ותאפשר לו להתגונן ,ובמידת הצורך להגן על
המזמין מפניה ,על חשבונו של הקבלן.

 .15.10המזמין רשאי לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל
סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמזמין על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או
מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ,ו/או בגין נזקים שנגרמו למזמין מחמת
מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן וכל הבאים מטעמו כאמור לעיל.
 .15.11מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ומאחריותו לנזקים להם הוא אחראי
על פי כל דין מתחייב הקבלן לבטח לפני תחילת העבודה ,על חשבונו הוא ,את העבודה
בביטוחים על פי שיקול דעתו ,ובלבד שלא יפחתו מגבולות האחריות והתנאים
המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים ,נספח ב' 5להלן ,המהווה חלק בלתי
נפרד מהסכם זה (להלן" :טופס אישור קיום הביטוחים").
 .15.12לא יאוחר ממועד חתימת ההסכם וכתנאי לתחילת ביצוע העבודה ,הקבלן ימציא את
טופס אישור קיום הביטוחים .הקבלן מתחייב להמציא למזמין את טופס אישור קיום
הביטוחים חתום כדין על ידי חברת ביטוח מורשית לעסוק בביטוח בישראל ,במשך כל
תקופת העבודה ו/או עד המסירה הסופית של העבודה ו/או יציאתו של הקבלן מאתר
העבודה (המאוחר מבין המועדים) ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד
המזמין .המצאת טופס אישור קיום הביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן,
מהווה תנאי מהותי בהסכם.
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 .15.13סמוך לפני מסירתה של העבודה למזמין וכתנאי מוקדם לביצוע המסירה ימסור
הקבלן למזמין את אישור ביטוח אחריות המוצר כשהוא חתום על ידי מבטחיו
כאמור.
 .15.14הקבלן מתחייב להמציא למזמין את טופס האישור על קיום ביטוחים חתום כדין על
ידי חברת ביטוח מורשית לעסוק בביטוח בישראל ,מידי שנה ,כל עוד קיימת לקבלן
אחריות על פי הסכם ו/או על פי כל דין  ,וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד
המזמין .המצאת טופס האישור על קיום ביטוחים חתום ותקין מטעם מבטחי הקבלן,
מהווה תנאי מהותי בהסכם.
 .15.15ביטוח כלי רכב -הקבלן יערוך או יוודא שנערך ,ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין
או בעקיפין לביצוע העבודה לכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה
לבטחה על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים
(ביטוח חובה)  ,חבות בגין נזק לרכוש הכולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים
בביטוח חובה וביטוח צד שלישי רכוש בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ. ₪ 600,000 -
למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים ,מלגזות ,טרקטורים ,מחפרים,
גוררים וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג.
 .15.16הקבלן יערוך או יוודא שנערך ביטוח "כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור ,אשר אין
חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה בביטוח אחריות מפני נזקי גוף מיוחד בגבולות
אחריות שלא יפחתו מ ₪ 2,000,000-למקרה.
 .15.17הקבלן ישא ,בכל מקרה ,בסכום ההשתתפות העצמית החל בביטוחים וכן יישא בכל
נזק שיגרם לעבודה ו/או שיגרם במסגרת העבודות עקב מעשה ו/או מחדל של הקבלן
ו/או קבלני המשנה ,עובדיהם וכל מי שבא מטעמם שאינו מכוסה על ידי פוליסות
הביטוח של הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו .הקבלן יהיה אחראי בגין נזקים בלתי
מבוטחים לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .15.18הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין
יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות
ו/או טענות ,כספיות או אחרות ,כלפי המזמין והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה,
כאמור ,כלפי המזמין.
 .15.19הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ,ומבלי לפגוע
בכלליות האמור .לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות
הביטוח.
 .15.20מובהר ,כי הקבלן אחראי לנזקים בלתי מבוטחים שהם באחריותו על-פי הסכם זה,
ובכלל זאת נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות.
 .15.21הקבלן יהיה אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות
עובדי קבלני מישנה.
 .15.22מוסכם בזאת כי הביטוחים הנדרשים על פי הסכם זה ,תנאי הביטוחים ,גבולות
האחריות ופרטים אחרים הקבועים באישור קיום ביטוחים הנן דרישות מזעריות בלבד
והקבלן יפעל על פי שיקול דעתו להרחבת גבולות האחריות ,להגדלת סכומי הביטוח,
להרחבת היקף הכיסוי ולרכישת ביטוחים נוספים ו/או משלימים ,ובלבד שאלה לא
יפחתו מהנדרש באישור קיום ביטוחים .
.16

מועד התחלת ביצוע העבודות  /תקופת ההתקשרות
 .16.1הקבלן יתחיל בביצוע העבודות בתאריך שייקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב,
שתקרא "צו התחלת עבודה" ,ויתקדם בביצוע בקצב הדרוש להשלמתן ,תוך התקופה
שנקבעה בצו ,ובהתאם ללוח הזמנים ושלבי ההתקדמות הנזכרים בצו ,פרט אם קיבל
מאת המזמין הוראה מפורשת אחרת בכתב.
.16.2

ככל שיוחלט על-ידי המזמין להאריך את תקופת ההסכם כאמור ,מתחייב הקבלן
להאריך את תוקף הערבויות הבנקאיות ואת הביטוחים לתקופת ההארכה.
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.17

העמדת אתר העבודות לרשות הקבלן
 .17.1רואים את הקבלן כמי שבדק לפני הגשת הצעתו את אתר העבודה וסביבתו ,את דרכי
הגישה ,תנאי העבודה ,מיקומם של מערכות תשתיות באתר העבודה ואת כל הגורמים
אשר יש או עשויה להיות להם השפעה על ביצוע התחייבויותיו .וכי לא תהיה לו כל
תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין.
.17.2

.18

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,הקבלן יבדוק את מקום המתקנים העל והתת קרקעיים
הקיימים בשטח ככל שיישנם ,בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים.
הקבלן יוכל לקבל נתונים לגבי המתקנים התת קרקעיים מהמזמין אולם אין המזמין
אחראי לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה ,ועל הקבלן לנקוט בכל האמצעים ודרכי
הזהירות כדי למנוע מפגעים בתשתיות הקיימות.

מועד סיום העבודות
 .18.1המועד הנדרש לסיום העבודות הוא ה .__________ -
.18.2

בכפיפות לדרישה כל שהיא הכלולה בצו בדבר השלמת חלק כל שהוא מהעבודות לפני
סיומן המלא והגמור ,מתחייב הקבלן לסיים את העבודות כולן תוך זמן שנקבע בצו,
שמניינו יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המזמין.

.18.3

ניתנה ארכה לסיום העבודות כולן ,בהתאם לסעיף  19דלהלן ,יוארך המועד לסיום
העבודות בהתאם לכך.

.19

ארכה לסיום העבודות
 .19.1סבור המזמין כי יש מקום להארכת המועד לסיום העבודות ,מחמת שינויים או
תוספות ,או מחמת כוח-עליון ,או תנאים מיוחדים המחייבים לדעת המזמין מתן
הארכה  -ייתן המזמין ארכה לסיום העבודות לתקופה מתאימה לפי שיקול דעתו,
בתנאי שהקבלן ביקש ארכה בכתב תוך  30יום מיום שניתנו ההוראות לשינויים ,או
לתוספות ,או מיום שנוצרו תנאים מחמת כוח-עליון או תנאים מיוחדים אחרים.

.20

קצב ביצוע העבודות
 .20.1אם אין הקבלן ,לדעת המזמין ,מתקדם בביצוע העבודות במידה המבטיחה את סיומן
במועד הקבוע בצו ,או עד גמר הארכה שניתנה לסיום העבודות ,יודיע המזמין לקבלן
על כך בכתב והקבלן ינקוט מיד באמצעים הדרושים כדי להבטיח את סיום העבודות
במועדן.

.21

.20.2

לא נקט הקבלן באמצעים הדרושים לסיום העבודות במועדן להנחת דעתו של המזמין,
יחולו במקרה כזה הוראות סעיף  28דלהלן ,וזאת מבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי
סעיפי החוזה לעיל ולהלן ו/או כל זכות אחרת המוקנית לו בדין ו/או בחוזה זה.

.20.3

אי מתן הודעה ע"י המזמין לפי סעיף זה אינה משחררת את הקבלן ממילוי התחייבותו
לסיום העבודות במועד שנקבע בחוזה.

.20.4

בחר הקבלן בין היתר לשם סיום העבודות במועדן לעבוד במשמרות וקיבל אישור לכך
מאת המזמין ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים נוספים בגין העבודה במשמרות.

.20.5

אם יהיה צורך ,לדעת המזמין בכל זמן שהוא ,להחיש את קצב ביצוע העבודות כפי
שנקבע תחילה ,יפנה המזמין בכתב אל הקבלן ,והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו
להחשת ביצוע העבודות ,וכן מתחייב הקבלן למלא אחר כל הוראות המזמין לצורך כך,
לרבות בנוגע לשעות העבודה ,ימי העבודה ושיטות העבודה.

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים
 .21.1לא סיים הקבלן את ביצוע העבודות במועד שנקבע בחוזה או עד גמר הארכה לסיום
העבודות ,ישלם הקבלן למזמין סכום או שיעור הפיצויים לחוזה כפיצויים מוסכמים
וקבועים מראש בעד כל יום של איחור שבין המועד הסופי שנקבע לסיום העבודות לבין
מועד סיום העבודות למעשה .סכום הפיצויים היינו צמוד למדד הבסיסי על פי החוזה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של המזמין לכל סעד אחר על פי החוזה ו/או על
פי כל דין.
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.21.2

.22

המזמין יהיה רשאי לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן  21.1לעיל ,מכל
סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת,
לרבות חילוט הערבות .אין בתשלום הפיצויים ו/או בניכויים בכדי לשחרר את הקבלן
מהתחייבותו לסיים את העבודות ,או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

הפסקת ביצוע העבודות
 .22.1המזמין רשאי להורות לקבלן להפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או חלקן ,בכל עת.
הקבלן יפסיק את ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לזמן מסוים או לצמיתות ,לפי
הוראות בכתב מאת המזמין בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא יחדשם
אלא אם ניתנה לו על כך הוראה בכתב על ידי המזמין.
.22.2

הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לפי ס"ק  22.1ינקוט הקבלן בכל האמצעים
הדרושים להבטחת העבודות ולהגנתן לפי הצורך ולשביעת רצונו של המפקח.

.22.3

ההוצאות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודות ,לפי הוראות
המזמין ,תחולנה על המזמין ,אולם הקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום ההוצאות
האמורות ,אם לא הגיש בכתב למזמין ,תוך  30יום ממועד קבלת הוראותיו של
המזמין ,דרישה מפורטת ומנומקת בציון סכום ההוצאות .שיעור ההוצאות ייקבע ע"י
המזמין ,לאחר שניתנה לקבלן אפשרות להשמיע את טענותיו בפניו.

.22.4

למרות האמור בס"ק ( )22.3דלעיל ,לא ישלם המזמין לקבלן הוצאות כלשהן עקב מילוי
הוראות המזמין בקשר להפסקת ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,במקרים דלהלן:
 .22.4.1נקבעו באחד ממסמכי הצו ו/או ההזמנה תקופות להפסקת ביצוע העבודות,
כולן או מקצתן;
 .22.4.2נקבעו ע"י המזמין הפסקות מחמת תנאי מזג האוויר ,העלולים לפגוע
בבטיחותן או בטיבן של העבודות ,כולן או מקצתן ,או מחמת רשלנותו של
הקבלן;
 .22.4.3נקבעו ע"י המזמין הפסקות לצורכי ביצוען התקין של העבודות ,או לצורכי
שמירה על בטיחותו של אתר העבודות ,כולו או מקצתו ,או לצורכי שמירה על
בטיחות עובדי הקבלן והמזמין.
 .22.4.4נקבעו ע"י המזמין הפסקות עבודה מסיבות התלויות בקבלן עצמו ,לרבות
מעשיו ו/או מחדליו.
 .22.4.5הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לצמיתות לאחר שניתן על ידי
המזמין צו התחלת עבודה לפי סעיף  16לעיל והקבלן החל בביצוע העבודות
למעשה ,יגיש הקבלן תוך  30יום מיום בו ניתנה לקבלן ההוראה להפסקת
ביצוע העבודות לצמיתות ,חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעבודות שבוצע
למעשה .החשבון הסופי יהיה מבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל ואושרו על
ידי המזמין ועל מחירי היחידה הנקובים בחוזה.
 .22.4.6הופסק ביצוע העבודות ,כולן או מקצתן ,לצמיתות לאחר חתימת החוזה ,אך
לפני שניתן על ידי המזמין צו התחלת העבודה ,או לאחר שניתן צו להתחלת
העבודה כאמור אך בטרם החל הקבלן בביצוע העבודות למעשה ,יוחזרו לקבלן
ההוצאות בגין הוצאת הערבות הבנקאית ורכישת טפסי המכרז בלבד.

.22.5

התשלום כאמור בסעיפים הקטנים  22.4.5ו 22.4.6 -דלעיל ,מהווה סילוק סופי ומוחלט
של כל תביעות הקבלן ,כולל תביעות לפיצויים כתוצאה מהפסקת העבודה ותביעות
לחיסול הוצאות מיוחדות שנגרמו לו ,וכל תביעה אחרת הבאה כתוצאה מהפסקת
ביצוע העבודות ובקשר לכך.

.22.6

נגרמה הפסקת ביצוע העבודות לפי סעיפים קטנים  22.4.5ו 22.4.6 -דלעיל עקב סיבות
התלויות בקבלן כאמור לעיל ,לא יהא הקבלן זכאי לתשלומים כל שהם לפי סעיף זה,
ואין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכויותיו של המזמין לתבוע פיצויים מאת הקבלן.
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.23

הפרה ,ביטול הסכם ופיצויים
 .23.1מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים ( 3,4,8,13,12,16,17,18,19,21וכן כל תנאי במפרט
שמשתמע ממנו כי הוא תנאי מהותי להסכם זה הנם תנאים עיקריים ויסודיים של
הסכם זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של ההסכם ובלבד שלא תוקנה
ההפרה על ידי הקבלן תוך  3ימי עבודה לאחר קבלת הודעה בכתב על כך מאת המזמין.
.23.2

מו סכם כי הפרה יסודית שלא תתוקן תזכה את המזמין בפיצויים מוסכמים וקבועים
מראש בסך של ( 5,000חמשת אלפים)  ₪כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן,
מהמדד הידוע במועד חתימת החוזה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל.
בנוסף ,שמורה למזמין הזכות לתבוע סכומים נוספים מהקבלן לשם כיסוי הוצאותיו
והפסדיו.

.23.3

מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר ומודגש בזאת כי בכל פעם שהקבלן איננו מקיים אחת
ו/או יותר מהתחייבויותיו המפורטות להלן (שאיננה הפרה יסודית) ובלבד שלא תוקנה
ההפרה ע"י הקבלן תוך  7ימי עבודה לאחר קבלת הודעה על כך מאת המזמין (בע"פ או
בכתב) ,יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  ₪ 1,000על כל הפרה והפרה
בגין כל יום שלא תוקנה פסיקתו של המזמין בנושא תהא סופית ולקבלן לא תהיינה כל
טענות מכל מין וסוג שהוא ולא תהיה לו זכות ערעור על החלטת המזמין.

.23.4

הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי סכום הפיצוי הינו ראוי ובמידה הנכונה ,ביחס
לנזק שנגרם או ייגרם למזמין עקב אי ביצוע התחייבויותיו.

.23.5

מבלי לפגוע באמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים כי המזמין רשאי לבטל את ההסכם בכל
אחד מהמקרים הבאים:
 .23.5.1הקבלן ו/או מי מטעמו הפרו אחת או יותר מההתחייבויות האמורות
בהסכם זה ולא תיקנו את ההפרה לאחר שקיבלו התראה על כך מאת
המזמין ,תוך הזמן שננקב בהתראה.
 .23.5.2המזמין התרה בקבלן ו/או במי מטעמו ,כי השירותים ו/או העבודות
המבוצעים על ידיהם כולם או מקצתם אינם לשביעות רצונו והוא לא נקט
מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן שירותיהם.
 .23.5.3הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי
נכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או
הוסרו לחלוטין תוך  14יום ממועד ביצועם.
 .23.5.4הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו,
כולם או חלקים ,או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל ,ובמקרה של קבלן שהוא
תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה
לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם,
או חלקם ,או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם.
 .23.5.5הוכח להנחת דעתו של המזמין כי הקבלן הסתלק מביצוע ההסכם ו/או הקבלן
עובד ו/או מעסיק עובדים ללא היתרים .
 .23.5.6נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פלילים נגד הקבלן ו/או נגד מי
מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.
 .23.5.7התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת הסכם זה
אינה נכונה ,או שהקבלן לא גילה למזמין עובדה מהותית אשר ,לדעת המזמין,
היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו.

.23.6

מובהר בזאת כי אין המקרים המנויים לעיל כעילות ביטול ההסכם בבחינת רשימה
סגורה.

.23.7

הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית ,זכאית המזמין לבטלו ,מבלי לגרוע מכל סעד או
תרופה המוקנית לו על פי הסכם זה או על פי כל דין.
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.23.8

הפר הקבלן הוראות מהוראות הסכם זה ,רשאי המזמין לעשות כל אחת
מהפעולות הבאות:
( )1לממש את הערבות שניתנה לו כבטחון לביצוע ולמילוי התחייבויות
הקבלן עפ"י הסכם זה.
( )2לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את השירותים והעבודות שהקבלן
חייב בביצועם עפ"י הסכם זה ולחייב את הקבלן בהוצאות הכרוכות בכך.
( )3אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או תרופה השמורים למזמין עפ"י
חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,תשל"א.1970-

.23.9

.24

שינויים
.24.1

בנוסף לאמור לעיל ,הקבלן מתחייב בזאת באופן סופי ובלתי חוזר ,כי על אף האמור
בכל דין ,לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם) ,תשל"א –  ,1970הקבלן לא
יהיה זכאי בשום מקרה ,בשום צורה ואופן ומכל סיבה שהיא לבטל את ההסכם ,וכי
הסעד היחיד לו יהיה זכאי הקבלן בגין כל מעשה ו/או מחדל.
המזמין רשאי להורות בכל עת שימצא לנכון על עשיית שינויים בפרויקט ובכל חלק
ממנו ,לרבות שינויים בצורתו של הפרויקט ,באופיו ,בסגנונו בממדיו וכיו"ב ,והקבלן
מתחייב למלא אחר ההוראות הנ"ל.

מבלי לגרוע מכלליותו של סעיף זה ,רשאי המזמין להורות על:
( )1הגדלת הכמויות הנקובות בכתב הכמויות או הקטנתן.
( )2השמטת פריטים הנקובים בכתב הכמויות.
( )3שינוי האופי ,הסוג והאיכות של הפרטים הנקובים בכתב הכמויות.
( )4שינוי הממדים של הפרויקט ופרטיו.
( )5הוספת פריטים מכל סוג שהוא הדרושים לבצוע העבודות.
שינויים כאמור יכול שיהיו בכל אתר ואתר ו/או במכלול העבודה כיחידה אחת.
 .24.2ההוראה לשינויים תינתן בכתב
הקבלן לא יעשה שינויים בפרויקט ,אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך מאת המזמין בכתב.
אם מסיבות כל שהן נתן המפקח שהוסמך לכך הוראה לקבלן בעל פה לעשות שינויים בפרויקט
וההוראה אושרה לאחר מכן ע"י המזמין בכתב ,בין לפני ביצוע השינויים ובין לאחר ביצועם,
תיחשב ההוראה שניתנה ע"י המפקח בעל-פה כאילו ניתנה לכתחילה ע"י המזמין בכתב .כל
הוראה שניתנה ע"י המפקח כאמור לעיל תאושר בכתב על-ידי המזמין תוך  10ימים מהיום
שניתנה.
 .24.3היקף השינויים
( ) 1המזמין יהא רשאי להורות לקבלן לבצע עבודות נוספות ו/או שינויים בפרויקט ,כאמור
בסעיף  24דלעיל.
( ) 2קיבל הקבלן הוראה לשינויים ואין פריטים זהים כמבוקש בכתב הכמויות יופנה הקבלן
למחירון דקל המעודכן האחרון ליום הגשת ההצעות במכרז זה בהנחה של  15%מהמחיר הנקוב
במחירון .פריטים אשר לא נמצאים במחירון כאמור יהיה מחירם בהתאם להחלטת הממונה
ולקבלן לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה .והכול כפי המפורט בסעיף 24.4
להלן.
 .24.4הערכת שינויים
( )1ערכו של כל שינוי יחושב כדלקמן;
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א .אם לדעתו של המזמין כלולים בחוזה פריטים זהים לאלה שבהוראת השינויים -
יקבע ערכם של השינויים לפי מחירי היחידה בחוזה.
ב .אם לדעתו של המזמין כלולים בחוזה פריטים דומים לאלה שבהוראת השינויים -
ייקבע ערכם של השינויים על בסיס מחירי היחידה שבחוזה.
ג .אם לדעתו של המזמין לא נמצאים בחוזה פריטים זהים או דומים לאלה שבהוראת
השינויים ,יקבע המזמין את מחירי היחידה של הפרטים שבהוראות השינויים לפי ערך
ממחירון דקל המעודכן האחרון ליום הגשת ההצעות במכרז זה בהנחה של 15%
ממחיר המחירון .כתמורה מלאה ושלמה בעבור כל ההוצאות הכוללות לרבות הנהלת
העבודה והרווח הקבלני.
ד .פריטים נוספים שאינם מופיעים במחירון כאמור בסעיף קטן ג' לעיל ישולם עבורם
תשלום נפרד כפי שיסוכם מראש ובכתב בטרם התחלת ביצוע העבודה  -בין הצדדים,
ובכל מקרה לא יעלה תשלום כאמור על התעריפים המקובלים בקשר לעבודות דומות
אחרות אותם מבצע המזמין .יובהר כי הסכום הסופי יקבע על ידי המזמין בלבד.
.24.5

סמכות מיוחדת למזמין
 .24.5.1על אף האמור בפסקאות (א) ו(-ב) לס"ק ( )1של סעיף  24.4דלעיל ,הרי אם
לדעתו של המזמין אין לקבוע את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים
לפי מחירי יחידה הנקובים בחוזה ,עקב השוני ו/או הבדל שבין מהותם ו/או
כמויותיהם של הפריטים שבהוראת השינויים לבין מהותם ו/או כמויותיהם של
הפריטים שבחוזה ,ייקבעו מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת השינויים לפי
פיסקה (ג) לס"ק ( )1של סעיף  24.4דלעיל.
 .24.5.2קביעתו של המזמין לחשב את מחירי היחידה של הפריטים שבהוראת
השינויים לפי פיסקה (ג) לס"ק ( )1של סעיף  24.4דלעיל ,תהיה סופית ובלתי ניתנת
לערעור.

.25

תשלומים
התשלום עבור העבודה יעשה רק לאחר השלמת כל העבודות והוצאת תעודת השלמת העבודות.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי המזמין לא ישלם מקדמות או חשבונות חלקיים.

.26

חשבון סופי
 .26.1לא יאוחר מ 30 -יום מתאריך הוצאת תעודת השלמת העבודות ,יגיש הקבלן חשבון
סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו .החשבון הסופי שיוגש ע"י הקבלן יכלול את
כל תביעותיו ויצורפו לו דפי ריכוז וחישוב כמויות ,ניתוח מחירים לסעיפים חריגים וכל
המסמכים שידרשו להגישם ע"י המזמין( .מובהר בזאת כי בגין כל עבודה יוגש חשבון
סופי בנפרד)
.26.2

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי בצורה ובמועד המפורטים בס"ק ( ,)1רשאי המזמין
לערוך את החשבון הסופי לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו,
וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ואושר על ידי המזמין ויחייב את
הצדדים לחוזה זה.

 .26.3הכספים המגיעים לקבלן עפ"י החוזה בהתאם לחשבון הסופי ,ישולמו לקבלן ע"י
המזמין בהתאם לקביעת המזמין בעת חתימת חוזה זה ,כנגד מסירת ערבות בנקאית
לתקופת הבדק ,האחריות והתחזוקה ,בשיעור של ( 75,000שבעים וחמש אלף שקלים
חדשים) .ערבות הבדק תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן (כפי שמתפרסם על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) ,כאשר המדד הבסיסי יהא המדד האחרון הידוע
במועד המצאת הערבות.
במקרה של התארכות תקופת הבדק והאחריות מתחייב הקבלן להאריך בהתאמה את תוקפה
של ערבות הבדק.
.26.4

בנוסף לכך ימציא הקבלן לפני התשלום הצהרה של חיסול תביעותיו כלפי המזמין בכל
הקשור לביצוע העבודות על ידו.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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_____________
חתימה  +חותמת
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.27

תנאי התשלום
החשבון הסופי ישולם לקבלן שוטף  60 +יום ממועד אישורו בגזברות המזמין .ולאחר הפקדת
ערבות בדק כנדרש בחוזה זה.

.28

עיכובים בתשלום
המזמין יהא רשאי לעכב את החשבון סופי עד  90יום ממועד אישור החשבון בגזברות המזמין,
וזאת בהתאם לשיקול דעתו.

.29

הודעות
כל הודעה שתשלח בדואר רשום מצד אחד למשנהו לפי כתובות הצדדים כאמור במבוא לחוזה,
תחשב כאילו נמסרה לתעודתה ( 72שבעים ושתיים) שעות לאחר מסירתה למשלוח במשרד
הדואר .הודעה שתשלח באמצעות הפקסימיליה תחשב כאילו נמסרה בתחילת יום העסקים
הראשון שלאחר מועד שידורה התקין.

ולראיה באו הצדדים על החתום

_____________________
הקבלן

_____________________
העירייה

אם החוזה נחתם בידי קבלן שהוא שותפות או חברה ,נא לציין את שמות החותמים ואת מספר הזיהוי
של כל אחד מהם וכן לאשר חתימת התאגיד על ידי עוה"ד של התאגיד ,באישור שלהלן.

אישור רו"ח/עו"ד
אני הח"מ ____________________ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ההסכם נחתם ע"י:
___________________ .1

___________________.2

וכי הם מוסמכים לחייב את התאגיד בחתימתם.
_______________________
תאריך

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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_____________________
עו"ד/רו"ח

_____________
חתימה  +חותמת
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נספח ב'1
מפרט טכני וכתב כמויות
מצורף.
[יצורף כתב הכמויות כפי שהושלם על ידי המציע הזוכה בהצעתו]
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_____________
חתימה  +חותמת
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נספח ב'2
תוכניות ביצוע
מצורף

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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_____________
חתימה  +חותמת
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נספח ב'3
נוסח ערבות בנקאית (ערבות ביצוע)
בנק ___________________ בע"מ
לכבוד
עיריית מודיעין עילית

הנדון :ערבות בנקאית מס'
.1

אנו ערבים כלפיכם (יחד ולחוד) לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  150,000ש"ח (מאה
וחמישים אלף שקלים חדשים) (להלן" :סכום הערבות") שתדרשו מאת ______________
(להלן" :הנערב") בקשר עם מכרז מס'  4/2017שביניכם לבין הנערב בעניין אספקת והתקנת ציוד
מולטימדיה לאולם ספורט.
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם
מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,בתנאי ההצמדה שלהלן
"המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא ממדד חודש ________ שנת ______ שהתפרסם ב15 -
ל_____ שנת ____ בשיעור ______ נקודות.
הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש ,הידוע בעת תשלום סכום הערבות ,עלה לעומת המדד היסודי ,יהיו
הפרשי ההצמדה  -הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום
הדרישה ,מחולק במדד היסודי .אם המדד החדש נמוך מהמדד היסודי ,נשלם לכם את הסכום
הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.

.2

לפי דרישתכם הראשונה בכתב ,ולא יאוחר מ( 5 -חמישה) ימים מתאריך קבלת דרישתכם על
ידינו לפי כתובתנו המפורטת לעיל ,אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
סכום הערבות ,בתוספת הפרשי הצמדה מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי
שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

.3

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __ לחודש ______ שנת _____(כולל) בלבד ולאחר תאריך זה
תהיה בטלה ומבוטלת .על כל דרישה על פי ערבות זו להתקבל על ידינו בכתב לא יאוחר
מהתאריך הנ"ל.

.4

ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
בכבוד רב,
בנק _________ בע"מ

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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_____________
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נספח ב'4
לכבוד
עיריית מודיעין עילית
__________
מודיעין עילית
(להלן" :העירייה")
א.ג.נ,.
הנדון :כתב התחייבות
אנו החתומים מטה נושא מספר זהות _______ ,מורשה החתימה של חברת __________בע"מ מספר
תאגיד __________ (להלן" :החברה") מתחייבים בזאת בכתב התחייבות זה כלפי העירייה כדלקמן:
 .1לספק לעירייה את כל הציוד המפורט בכתב הכמויות ולבצע את כל העבודה הנדרשת לרבות
התקנתו עד ולא יאוחר מיום _______.
 .2ידוע לנו כי בחתימתי על כתב התחייבות זה אני מסכים לכך כי במידה והעירייה תבחר בי
כקבלן הזוכה במכרז ותחתום עימי על החוזה ,ובמידה ולא נעמוד בתנאי סעיף  1לעיל ,תחלט
העירייה את הערבות כפיצוי מוסכם .בנוסף לכך העירייה תחייב אותנו בכל נזק ו/או הוצאה
שייגרמו לעירייה בגין הפרה זו ,לרבות עלויות נלוות וכו'.
בחתימתנו שלהלן הנני מאשר כי קראנו והבנו את כל האמור בכתב התחייבות זה.

_______________
תאריך

_______________
חתימה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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_____________
חתימה  +חותמת
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נספח ב'5
אישור עריכת ביטוח
לכבוד
עיריית מודיעין עילית
שער המלך 4
מודיעין עילית ( 71919להלן " :המזמין")
פקס073-2347427 :
א.ג.נ,.
הנדון :אישור על קיום ביטוחים של ___________________________ (להלן  :הקבלן)
בגין ו/או בקשר עם אספקה והתקנה של ציוד מולטימדיה לאולם ספורט הנמצא
בכתובת מנחת שלמה  3במודיעין עילית וביצוע עבודות נלוות בקשר עם מכרז 4/2017
(להלן" :העבודות")
 .1אנו הח"מ ___________________________חברה לביטוח בע"מ מצהירים ומאשרים
בזאת כי ערכנו לבקשת הקבלן פוליסות לביטוח בקשר עם ביצוע העבודות עבור המזמין ,
כמפורט להלן:
א .ביטוח אחריות חוקית
כלפי הציבור (צד שלישי)

לכיסוי אחריות על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו בגין אבדן ו/או נזק
לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות למזמין  ,לעובדיו
ולמי מטעמו ,בגין ו/או בקשר עם ביצוע העבודות .

פוליסה מס'________
גבולות אחריות:
הרחבות ותנאים מיוחדים :

 ₪ 4,000,000לתובע ,מקרה ותקופת ביטוח שנתית.
.1
.2
.3
.4

השתתפות עצמית:
ב .ביטוח אחריות מעבידים
פוליסה מס' ___________

נזק למזמין ייחשב כנזק לצד שלישי למעט לאותו חלק ברכוש
שהקבלן ומי מטעמו פעלו בו בעת קרות מקרה הביטוח ,בתנאי
שהנזק נגרם במישרין על ידי אותה הפעולה האמורה.
עבודות הקמה ופירוק של ציוד מכל סוג שהוא.
כיסוי תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי.
חבות המזמין בגין ו/או בקשר עם מעשה ו/או מחדל של
הקבלן ומי מטעמו בקשר עם העבודות.

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של .₪ 20,000
לכיסוי אחריות הקבלן על פי פקודת הנזיקין ו/או חוק האחריות
למוצרים פגומים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו
לעובדים המועסקים על ידו בביצוע העבודות

גבולות אחריות:

 ₪ 6,000,000למקרה ו  ₪ 20,000,000 -לתקופת ביטוח שנתית .

הרחבות ותנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין היה ותוטל עליו
אחריות כמעביד לנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע
שיגרמו לעובדי הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות

ג .ביטוח אחריות מוצר  -מיום
מסירת העבודות למזמין (כולן
או חלקן )

כיסוי אחריות הקבלן על פי דין לרבות על פי חוק האחריות למוצרים
פגומים תש"מ ,1980-לכיסוי אחריות הקבלן כספק /יצרן /מתקין/
מתחזק (לפי העניין) של הציוד ו/או המכשור ו/או המתקנים בקשר
עם העבודות.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
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פוליסה מס' ___________
גבולות אחריות:

 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופת ביטוח שנתית .

הרחבות ותנאים מיוחדים:

 .1הביטוח מורחב לכסות את אחריות המזמין בגין ו/או בקשר עם
העבודות ו/או המוצרים.
 .2הפוליסה כוללת תקופת גילוי ודיווח מוארכת בת  12חודשים.

 .3הביטוח כולל כיסוי רטרואקטיבי מהמועד בו החל הקבלן בביצוע
העבודות עבור המזמין.
השתתפות עצמית:

סכום השתתפות עצמית בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי
ביטוח הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך של .₪ 50,000

 .2תקופת הביטוח היא החל מ __________ -ועד______________(כולל).
 .3שם "המבוטח" בפוליסות יהיה –הקבלן ,והמזמין יתווסף כמבוטח נוסף בהתאם לאמור
בסעיפים  1א'  1 ,ב' 1 ,ג' לעיל .
לעניין אישור זה" :הקבלן" הינו כאמור ב"נדון" לרבות עובדיו וכל הפועלים מטעמו בקשר
עם העבודות.
"המזמין" לעניין אישור זה– עיריית מודיעין עילית ו/או חברות בת ו/או עובדים ומנהלים
של הנ"ל.
.4
א.
ב.
ג.

ד.
.5
.6

.7

בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:
ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי המזמין ו/או עובדיו  ,למעט כלפי מי שגרם
לנזק בזדון.
סעיף אחריות צולבת.
נכלל תנאי הקובע כי הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת
הביטוח ותקופות ההארכה ,למעט במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן
ו/או מרמה בקבלת תגמולי ביטוח שחובת הוכחתם מוטלת על חברת הביטוח .במקרה
כזה תימסר לקבלן ולמזמין הודעת ביטול בכתב לפחות  60יום מראש .אולם תשלום
לפני שהביטול יכנס לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי המזמין יבטל את תוקף הודעת
הביטול .
הפוליסות תהיינה בהיקף כיסוי שלא יפחת מתנאי הכיסוי על פי פוליסות "ביט"
התקפות במועד התחלת הביטוח ובכפוף לשינויים להרחבות ולתוספות המפורטים
באישור זה.
הקבלן אחראי לבדו לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות ולתשלום ההשתתפויות
העצמיות הקבועות בהן.
הננו מאשרים כי על פי דרישת הקבלן ו/או המזמין שתועבר אלינו בכתב מפעם לפעם
יוארכו הביטוחים לתקופות נוספות כפי שיצוין בדרישה ובהתאם לתנאים שיסוכמו עם
חברת הביטוח  .ידוע לנו כי הקבלן נושא בעלויות הביטוח הנוספות הנובעות מהארכות
אלה.
כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו
כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי המזמין ,ולגבי המזמין הפוליסות הנ"ל הן
"ביטוח ראשוני" ,המזכה אותו במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו ,ללא זכות השתתפות
בביטוחיו מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור
בסעיף  59לחוק חוזה הביטוח תשמ"א –  ,1981ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של
ביטוח כפל כלפי הנ"ל.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  44מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס'  4/2017לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט עבור
עיריית מודיעין עילית
 .8הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות ובכפוף
לשינויים ההרחבות והתנאים המיוחדים המפורטים באישור זה ,ובלבד שאין בשינוי
האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.
_____________
תאריך

___________________
שמות החותמים

_______________
חתימת חברת הביטוח

פרטי סוכן הביטוח:
שם_____________ כתובת ___________טלפון ___________דוא"ל___________:

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  45מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת

נספח 1א'
כתב כמויות
מס'
1

פריט
מפרט טכני מערכת סאונד

כמות
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
1.11
1.12
1.13

פרוססור/ים לניהול מערכות הרמקולים
רמקולי (LINE ARRAY (L/R
רמקולי – FLOWN SUBWOOFERS L/R
מתקני תליה מקורים לסעיפים1.2 -
רמקול – CENTER/MONITOR
רמקולי DELAY
מגברי הספק עבור סעיף 1.2-1.3
מגברי הספק עבור סעיף 1.5-1.6
ארון מסדU 44
פרוססור/ים מטריציה
עמדת כריזה -משולבת דיגיטאלית
חיווט קומפלט
התקנה
סאונד  -סה"כ לא כולל מע"מ
מפרט טכני מערכת הקרנה
מסך לד ראשי
מסך לד משני
בקר למסך לד
מטריצת ניתוב וידאו  +אודיו דיגיטאלית  +בקר מובנה
משדר VGA+AUDIO - CAT + HDMI
מקלט CAT – HDMI
חיווט – מערכת הקרנה
התקנה – מערכת הקרנה
מערכת הקרנה  -סה"כ לא כולל מע"מ
מפרט טכני מערכת בקרה ושליטה
בקר מרכזי
מסך שליטה ובקרה רגיש מגע -שולחני "15

3.3

נתב –ETHRNET

2

3.4
3.5
3.6
3.7

ממיר  RS232ל DMX
תכנות המערכת
התקנה וחיווט – מערכת בקרה ושליטה
מערכת ניהול מופע – מרכזיה
בקרה ושליטה  -סה"כ לא כולל מע"מ
מפרט טכני מערכת תאורת במה

1
1
1
1

2
2.1
2.2
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.1
5.11
5.12
5.13
6
6.1
6.2
6.3

מערכת דימרים קבועה הכוללת  24דימרים סיפרתיים לפי
המפרט הטכני המיוחד סעיפים 4.1.3 -4.1.1-
פנס PAR 64
פנס RGBW LED MOVING HEAD ZOOM
מגברי קו לשקעי הפיקוד (ספליטר  8ערוצים )
מרגר DMX
תאורת במה  -סה"כ לא כולל מע"מ
מפרט טכני חיווט ותשתיות
פנל חיבורים מסד מולטימדיה
פנל חיבורים עמדת הפעלה
פנל חיבורים עמדת דימרים
פנל תקשורת טראס
סה"כ מולטי  24ערוצים
סה"כ כבל RG-6
סה"כ כבל  CAT-6מסכוך (כל זוג)
סה"כ כבל CAT- 5
סה"כ כבל DMXלמערך התאורה
סה"כ כבל חשמל )2.53X(NYY
פנל חשמל 2U
שקע חשמל N2
ארון חשמל ראשי
מפרט טכני חיווט ותשתיות  -סה"כ לא כולל מע"מ
מתקני במה
טרס מרובע תלוי בתקרת האולם  -באורך  22מ'
כמפורט בפרק  6.1סעיפים  .6.1.1עד 6.1.3
טרס מרובע תלוי בתקרת האולם  -באורך  32מ'
כמפורט בפרק  6.1סעיפים  .6.1.1עד 6.1.3
תעלת חשמל על גבי טרס  : 3הכוללת
 24שקעי דימר  8 +שקעי חשמל דירקטים  , N2כמפורט בפרק
 6.1סעיף 6.1.4

12
2
1
3
4
1
2
2
1
1
1
1

1
2
3
1
2
1
1
1

1
1

1
36
24
5
1

4
3
3
24
1
1
1
1
1
1
5
6
1

5
1
1

6.4

תעלת חשמל על גבי טרסים  : 5 ,4הכוללת
 8שקעי חשמל דירקטים  , N2כמפורט בפרק  6.1סעיף 6.1.4

2

6.5

מסך במה אחורי כמפורט בפרק 6.2
סעיפים  6.2.2 6.2.1.1ברוחב 22מ' ובגובה  6.5מ'
מסך במה צדדי אנכי כמפורט בפרק  6.2סעיפים 6.2.2 .6.2.1.1
ברוחב  3מ' ובגובה  6.5מ'
מסך במה צדדי אנכי כמפורט בפרק 6.2
סעיפים  6.2.2 6.2.1.2ברוחב  3מ' ובגובה  6.5מ'
מחיצת הפרדה ישרה כמפורט בפרק  6.3סעיפים  6.3.1עד
 6.3.3ברוחב  4.1מ' ובגובה  7.5מ'
מחיצת הפרדה מדורגת כמפורט בפרק  6.3סעיפים  6.3.1עד
 6.3.3ברוחב  8.1מ' ובגובה  7.5מ'

1

6.6
6.7
6.8
6.9

מתקני במה סה"כ לא כולל מע"מ

4
6
2
2

דגם

מחיר ליחידה

סה"כ מחיר לסעיף לא
כולל מע"מ

סיכום
סוג המערכת
סאונד  -סה"כ לא כולל מע"מ
מערכת הקרנה  -סה"כ לא כולל מע"מ
בקרה ושליטה  -סה"כ לא כולל מע"מ
מערכת תאורת במה  -סה"כ לא כולל מע"מ
מפרט טכני חיווט ותשתיות  -סה"כ לא כולל מע"מ
מתקני במה סה"כ לא כולל מע"מ
סה"כ לא כולל מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

פרק
1
2
3
4
5
6

*
*
*
*

העבודות יתבצעו ע"פ לו"ז המזמין

*

חתימה  +חותמת _______________________

המזמין ראשי לנהל משא ומתן
המזמין ראשי לפצל/לחלק  /להוסיף /להפחית את היקף העבודה ע"פ שיקוליו ללא שינוי בתנאי התשלום והאספקה מצד הקבלן
מועד גמר עבודות  90 -יום מרגע אישור ההזמנה
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נספח ב'1
מפרט טכני
אולם הכדורסל דגם ד' הסבה לאולם מופעים
 .1סאונד
 .2הקרנה
 .3בקרה ושליטה
 .4תאורת במה
 .5חיווט ותשתיות
 .6מתקני במה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  1מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת
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מבוא
אולם הראשי מונה כ –  854מקומות ישיבה.
באולם הנ"ל יותקנו מערכות אשר יתמכו במגוון הפעילויות הרחב של האולם:
א .הצגות תיאטרון – תוך דגש על מובנות דיבור ברמה גבוהה
ב .מופעי מוסיקה -.ברמה הגבוהה ביותר תוך עמידה "בסטנדרט אומנים"
ג .מופעי תרבות מקומיים.
ד .כנסים
מפרט זה כולל את המערכות הנדרשות לתפעול האולם ,להלן רשימת המערכות ע"פ ראשי הפרקים :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

סאונד
הקרנה
בקרה ושליטה
תאורת במה
חיווט ותשתיות
מתקני במה

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  2מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת
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 .1מפרט טכני מערכת סאונד
מבנה המערכת
מערך רמקולים הכולל :
 12רמקולי  6(L/ /R – LINE ARRAYלצד )
 1רמקולי CENTER
 2רמקולי  1(L/R – FLOWN SUBWOOFERSלצד)
4רמקולי  4( DELAYיח')
המערכת תעבוד ב  2-מצבי הפעלה :
תיאטרון מיקסר "הבית " – ( 4CH.- INלא כולל מערכות תמך )
.1
מוסיקה /הופעות  )- L/R/C/DELAY/SUB/FRONTבהתאם לפריסט הנבחר)CH5-2 IN -
.2
טקסים –  4מיק לדיבור  +מולטימדיה (ללא הפעלה מיקסר אומנים )
.3
כל מערך הרמקולים יהיה מאותו יצרן
המערכת תהיה שקטה וללא רעשי לוואי בתנאי הפעלה רגילים.
כללי:
 .1כל מערך הרמקולים  +מגברי/פרוססור של המערכת (סעיפים  )1.1-1.13-מאותו יצרן בלבד .
 .2אין לשלב בין "מערכת מוגברת" ל"מערכת לא מוגברת".
 .3יתקבלו אך ורק מערכות "סגורות" (רמקולים/מגברי פרוססור /פרוססור לניהול )כפתרון כולל מהיצרן המוצע
– יצרן .1
 .4יתקבלו אך ורק מערכות אשר "מגברי הפרוססור" "/פרוססור לניהול " נשלטות (כיבוי והדלקה  ,עוצמה ,
 ) MUTEע"י מערכת הבקרה המוצעת ( –)AMX/ CRESTRON/EXTRONיש לצרף אישור מטעם היצרן .
 .5יתקבלו אך ורק מערכות אשר עומדות ומקובלות "סטנדרט אומנים " ברמה הגבוהה ביותר בארץ ובעולם.
 1.1פרוססור/ים לניהול מערכות הרמקולים
אופציה א'
MEYER
GALILEO 616

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
לא נדרש

אופציה ג'
d&b
לא נדרש

 1.2רמקולי )L/R/( LINE ARRAY
סה"כ  6( 12לצד)
אופציה א'
MEYER
MINA/

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
KIVA II

אופציה ג'
d&b
TI10L

ימוקמו לפי שירטוט
 1.3רמקולי L/R – FLOWN SUBWOOFERS
אופציה א'
MEYER
HP500

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
SB15M

אופציה ג'
d&b
T SUB

 1.4מתקני תליה מקורים לסעיף1.2 -1.3 -
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  3מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת
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מתקני תליה מקורים של יצרן הרמקולים
לכל צד תידרש מסגרת תליה מקורית לטופים  +מסגרת מקורית נפרדת לסאבים  ,כולל כל המתאמים ,זיווד
הנדרשים
יש לתמחר מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן אשר ילווה את התקנת האשכולות  +אישור להתקנה
כמו כן יש לכלול בסעיף זה את כל עבודות הקונסטרוקציה והבינוי הנדרשות להתקנת האשכולות

 1.5רמקול – MONITOR/CENTER
סה"כ  3יח' – מיקום ע"פ שרטוט
אופציה א'
MEYER
UPA-1P /

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
X12

אופציה ג'
d&b
12S

יש לכלול במחיר היחדה מתקני תליה מקורים "יוק"
 1.6רמקולי DELAY
 4יח'  - DELAYיש לכלול במחיר היחידה  4יח' זרועות/צינורות היורדות מתקרת האולם ( 2-3מטר)
יש לכלול במחיר הרמקול מתקני תלייה מקורים של יצרן הרמקולים – מסגרת "ח" המתחברים לאבזרים הנ"ל
אופציה א'
MEYER
UPJunior-XP

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
8XT

אופציה ג'
d&b
8S

 1.7מגברי הספק עבור סעיף 1.2
אופציה א'
MEYER
לא נדרש

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
LA-8

אופציה ג'
d&b
D30

 1.8מגברי הספק עבור סעיף 1.3-1.6
אופציה א'
MEYER
MPS -448HP

אופציה ב'
L-ACOUSTICS
LA-4X

אופציה ג'
d&b
D10

 1.9ארון מסד 44 U
ימוקם בשמאל במה
חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  4מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת
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מסד בגובה 44U
מדפים ומסילות לכל מגבר (על מנת לאפשר שליפה מהירה)
דלת קדמית ואחורית מאווררת וננעלת
צבע שחור
מינימום עומק  80ס"מ
גלגלים שיאפשרו הזזת המסד.
 1.10פרוססור/ים מטריצה
 16 כניסות LINE\MIC +48V phantom
 16 יציאות LINE
 ממשק "דנטה" 32/32
 מטריציה מלאה בין כל הכניסות ליציאות.
 המערכת תהיה דיגיטאלית בעלת "ארכיטקטורה פתוחה" וגמישה לשינויי תוכנה ועדכונים.
 מינימום  4יציאות - LOGIC\GPIO– :עבור ממסרי העקיפה לרמקולים.
 נשלט ע"י מערכת הבקרה ( )AMX/ CRESTRON/EXTRONדרך  RS-232-\LAN-דו כיונית מלאה.
 ממשק תקשורת  (CATהכולל אודיו ,שילטה ,מתח) לחיבור עמדות כריזה דיגיטאליות – עמדות מקוריות
של יצרן הפרוססור – חובה.
 יש לכלול בסעיף זה את הכמות של מס' המכשירים הנדרשים  +כרטיסיי ההרחבה /המרה הנדרשים
לפתרון.
 יש לכלול נתב /POEמתאם תקשורת עם מינימום  10כניסות לעמדות הכריזה.
נתב המאושר ע"י יצרן המערכת.
יתקבלו פרוססורים מתוצרת היצרנים הבאים :
 \ MEDIA MATRIX \RANE \BIAMP-\QSC-Q-SYSבלבד
 1.11עמדת כריזה -משולבת דיגיטאלית
מיקרופון גוזניק
ע"ג בסיס משופע
+
פנל לחצנים /בורר מקורות
פנל מקשים/תפריט המאפשר פניה/פריצה בנפרד לכל אחד מהאזורים/יציאה מהפרוססור .
או בשילוב של מספר אזורים .הפעלת אזור כריזה על ידי לחיצה רגעית על הלחצן /לחצנים המבוקשים .ניתוק
האזור יתבצע על ידי לחיצה נוספת על אותו לחצן  .כאשר אזור לחוץ בעמדת הפעלה אחת .שאר העמדות
האחרות יכלו לראות ולנתק במידת הצורך.
העמדה תכלול  2לחצנים/תפריט להפעלת ההודעות המוקלטות
 העמדה תחובר בתקשורת  CAT-5בלבד  ,הכוללת אודיו ,נתונים ,ומתח מהפרוססור/נתב עמדה תואמת יצרן +תוכנה לסעיף 1.11 1.12חיווט קומפלט
פריסה של חיווט לכל הרמקולים באולם ,מהמסד מגברים יש לפרוס את הכבילה הבאה:
 12רמקולי  6(L/R - LINE ARRAYלצד)  -לכל אשכול  3יחי' כבל רמקול בחתך 4 X 4mm
 2רמקולי 1(L/R – FLOWN SUBWOOFERSלצד)  -לכל אשכול  1יחי' כבל רמקול בחתך 4 X 4mm
 1רמקולי  1 – CENTER-יחי' כבל רמקול בחתך 2 X 4mm
 4רמקולי  - DELAYלכל רמקול  1יחי' כבל רמקול בחתך 2 X 2.5mm
חיבור כל הרמקולים(באולם לארון מגברים ע"פ תרשים)
סימון כל המחברים
קבלן אשר מציע רמקולים מוגברים יספק ויפרוש את קווי החשמל לרמקול
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חיווט לכלל רכיבי המערכת – יש להיצמד לתרשים זרימה
מדידות ואורכים באחריות הקבלן
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק  -יסופקו רק צנרות פח /מריחף /רשת ,גודל התעלה
לפי כמות החיווט +הפרדה בין חשמל לתקשורת
( )belden/eurocable/gepco/klotzמחברים neutrik
 1.13התקנה
הקבלן מקבל את האולם במצבו הנוכחי
הקבלן מתחייב להחזיר את האולם לקדמותו .
הקבלן יבצע את כל עבודות הבינוי/שיפוץ הנדרשות המחויבים מהתקנת הציוד
חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא -כולל ציוד קיים של התיאטרון
כיוון מערכת ממוחשב
מתקני תליה מקוריים של חברות הרמקולים
חיווט קומפלט מדידות ואורכים באחריות הקבלן ()belden/eurocable/gepco/klotz
מחברים  neutrikבלבד
רמקולים מוגברים ידרשו ממסרי הדלקה וכיבוי אשר ישלטו ממערכת הבקרה באחריות הקבלן +ארון חשמל
ייעודי תקני
כולל אישור מהנדס
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק  -יסופקו רק צנרות פח /רשת ,גודל התעלה לפי כמות
החיווט +הפרדה בין חשמל לתקשורת
בשום מקרה אין לשים תעלות או צינורת חיצוניות -באזורי הקהל
הדרכה של צוות הטכנאים של המקום
נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים
אישור מהנדס מורשה עבור כל מתקני התלייה
אישור מהנדס עבור ההתקנה
כל הפעולות יבוצעו בתיאום מלא עם יועץ המזמין ולשביעות רצונו.
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 .2מפרט טכני מערכת הקרנה
 2.1מסך לד ראשי
•

מסך לדים ( ) LEDמקצועי ברוחב  6מטר בגובה  3.5מהמותאם לעבוד בסביבת במה ומערכות צילום חי.

•

מודלרי מבוססים על פנלים בחיבור מהיר  ,שהמשקל המירבי למ"ר  32ק"ג ועובי הפנל לא יעלה על 75
ממ.

•

פנלים בעלי מנגנון חיבור מהיר ומדוייק  ,ליצירת מסך רציף ואחיד ללא . GAP

•

תחזוקת הפנלים ברמת החלפת "מודולים " מהחזית בחיבור קונקטור ללא כבלים .

•

קונקטורים לחיבורי חשמל ותקשורת מסוג  NEUTRIKבלבד.

•

רזולוצית המסך לא גדול מ  4מ"מ.

•

סוג הלד המבוקש  SMD BLACK SURFACEהוא מיצרן  , , Nation Starאו . MULTICOLOR

•

זוית צפיה לפחות  150מעלות לרוחב  ,ו 140אנכית מעלות .

•

רמת בהירות לאחר קליברציה לא תפחת מ NIT1100

•

תדירות ריענון מקסימאלי HZ4000

•


 ICדרייבר MBI 5252
המסך בעל תקן  EMCלמען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה  EMCעל כל המסך ולא רק על
הספקים שבתוכו  .ממעבדות ידועות וקבילות על מכון התקנים הישראלי כדוגמת .TUV
-מחיר היחידה יכלול :התקנה ,הפעלה כיוונים  +כל האבזרים הנדרשים

 2.2מסך לד משני
•

מסך לדים ( ) LEDמקצועי ברוחב  3מטר בגובה  2.5מהמותאם לעבוד בסביבת במה ומערכות צילום חי .

•

מודלרי מבוססים על פנלים בחיבור מהיר  ,שהמשקל המירבי למ"ר  32ק"ג ועובי הפנל לא יעלה על 75
ממ

•

פנלים בעלי מנגנון חיבור מהיר ומדוייק  ,ליצירת מסך רציף ואחיד ללא . GAP

•

תחזוקת הפנלים ברמת החלפת "מודולים " מהחזית בחיבור קונקטור ללא כבלים .

•

קונקטורים לחיבורי חשמל ותקשורת מסוג  NEUTRIKבלבד.

•

רזולוצית המסך לא גדול מ  4מ"מ .

•

סוג הלד המבוקש  SMD BLACK SURFACEהוא מיצרן  , , Nation Starאו . MULTICOLOR

•

זוית צפיה לפחות  150מעלות לרוחב  ,ו 140אנכית מעלות .

•

רמת בהירות לאחר קליברציה לא תפחת מ NIT1100

•

תדירות ריענון מקסימאלי HZ4000

•
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המסך בעל תקן  EMCלמען הסר ספק יש להציג תעודת בדיקה  EMCעל כל המסך ולא רק על
הספקים שבתוכו  .ממעבדות ידועות וקבילות על מכון התקנים הישראלי כדוגמת .TUV
מחיר היחידה יכלול  :התקנה  ,הפעלה כיוונים  +כל האבזרים הנדרשים 2.3בקר  +פרוססור וידאו למסך לד


מערכת בקרה מסוג  NOVA STARהכולל כניסת  +HDMI +DVIכרטיס  SANDINGאל המסך
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פרוססור וידאו דגם  KRAMERבלבד

 - 2.4מטריצת ניתוב וידאו  +אודיו דיגיטאלית  +בקר מובנה
אופציה א'
EXTRON
DTP CrossPoint 84
+
LINK License

אופציה ב'
Crestron
DMPS3-300-C
+
X PANEL

 2.5משדר HDMI +VGA+AUDIO - CAT
ממיר וידאו אודיו דיגיטלי לתשתית  ,twisted pairאו סיבים אופטיים ,עבור המטריצה הדיגיטלית
 הממיר יהיה כולל כניסת VGA
 הממיר יהיה כולל כניסת HDMI
 הממיר יהיה כולל כניסת STEREO AUDIO
 הממיר יהיה כולל ממשק . USB
 הממיר יהיה כולל ממשק .Ethernet
 הממיר יהיה כולל יציאת כבילה  ,twisted-pair HDBTאו יציאת  ,MM-Fiberאו יציאת SM-Fiber
בהתאם למפורט.
 הממיר יתמוך בהעברת וידאו ברזולוציה מקסימאלית על גבי תשתית  twisted-pairלמרחק של 100
מטר
 הממיר יזהה וינהל את נתוני אותות הוידאו והאודיו הדיגיטלי  EDIDבכניסה .
 הממיר יאפשר במידת הצורך שליטה על יחידת הקצה המחוברת אליו באמצעות פרוטוקול .CEC
 הממיר יאפשר העברת אותות USBעבור .KVM
 המיר יוזן ממתח  ,vdc 24מספק מקומי או בכבל הזנת מתח מהמטריצה
 הממיר יתמוך ברזולוציה של 40960 X2160- 4K
יחידות תואמות (ע"פ הוראות יצרן) לסעיף 2.3
מתוצרת  /EXTRON /CRESTRON-בלבד
 2.6מקלט CAT – HDMI














הממיר יהיה כולל יציאות וידאו.,HDMI :
הממיר יהיה כולל ממשק ( USBאו באמצעות יחידת ממיר  LAN-USBמקורית של היצרן) .
הממיר יהיה כולל ממשק .Ethernet
הממיר יהיה כולל ממשק .IR
הממיר יהיה כולל ממשק  RS232דו כיווני לשליטה על אמצעי התצוגה.
הממיר יהיה כולל כניסת כבילה  ,twisted-pairאו  ,MM/SM-Fiberבהתאם למפורט.
הממיר יתמוך בהעברת וידאו ברזולוציה מקסימאלית על גבי תשתית  twisted-pairלמרחק של 100
מטר ,ותשתית סיבים אופטיים  MMלמרחק של  300מטר ( K4לעד  70מטר) SM ,למרחק של 12
ק"מ.
הממיר יזהה וינהל את נתוני אותות הוידאו והאודיו הדיגיטלי . EDID
הממיר יאפשר במידת הצורך שליטה על יחידת הקצה המחוברת אליו באמצעות פרוטוקול .CEC
הממיר יתמוך ברזולוציה של. 4K -4096 x2160
הממיר יתמוך בפורמט .HDMI 1.3 Deep Color
הממיר יתמוך ב.DCI/4K Ultra HD -
הממיר יאפשר העברת אותות USBעבור .KVM
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הממיר יוזן ממתח  ,vdc 24מספק מקומי או בכבל הזנת מתח מהמטריצה .

יחידות תואמות (ע"פ הוראות יצרן) לסעיף 2.3
 2.7חיווט – מערכת הקרנה
חיווט לכל רכיבי המערכת
סוג הכבילה בהתאם להנחיות יצרן הממתג
מדידות ואורכים באחריות הקבלן
השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק
כל הכבילה בכבלים איכותיים של יצרנים מובילים ולפי המפרטים הטכניים של יצרן הציוד
מחברים  neutrik/kramerבלבד
 2.8התקנה – מערכת הקרנה
התקנת  +חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא
הדרכה של צוות הטכנאים של המקום
נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים
אישור מהנדס על כל התליות
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 .3מפרט טכני מערכת בקרה ושליטה
 מערכת הבקרה תאפשר הפעלה ידידותית של המערכת ע"י אנשי האולם. מערכת הבקרה תשלוט ותתממשק בתצורה דו כיוונית עם /על הרכיבים הבאים :מגענים לוח חשמל – ראה פירוט בפרק 5
א.
פרוססור מטריציה ראשי – ווליום ו  MUTEלכל כניסות יציאות – החלפת פריסטים
ב.
ממתג וידאו
ג.
מערכת תאורת במה (באמצעות ממיר )RS232-DMX
ד.
באחריות הקבלן לתמחר ברכבי ההצעה הרלוונטיים את כל האביזרים הנדרשים להתממשקות עם מערכת
הבקרה
 3.1בקר מרכזי
כלול בסעיף 3.3
יש לכלול במחיר הבקר את הספקים וכל האביזרים הנדרשים להפעלתו  +ההפעלה המלאה של המערכת
(ראה מבוא)
 3.2מסך שליטה ובקרה רגיש מגע -שולחני








המסך יהיה מסוג  LCDרגיש מגע בגודל של "15
הפנל יהיה מסוג .active matrix touchscreen
המסך יאפשר תצוגה גרפית של .16-bit | 800 x 600 resolution
המסך יהיה שולחני
המסך יהיה קווי ,כולל ממשק תיקשורת .LAN
המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם.
המסך יהיה כחלק ממערכת השליטה והבקרה של האולם ,יתקבלו מערכות
רק מתוצרת .EXTRON / CRESTRON
Touchscreen Display:
Display Type: TFT active matrix color LCD
Size:15 inch
Resolution: 800 x 600 pixels
)Brightness: 200 nits (cd/m2
Contrast: 500:1
Color Depth: 18-bit, 262k colors
Illumination Edgelit fluorescent
Viewing Angle: ±65° horizontal, +65°/-45° vertical
Touchscreen Resistive membrane
Memory : DDR SDRAM 512 MB

 3.3נתב –ETHRNET
POE
1G
24- PORTS
נתב המאושר ע"י יצרן המערכת
 3.4ממיר RS232ל DMX
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external serial (RS-232) to DMX-512 interface.
control for 512 DMX channels.
The communication works bi-directional





DMX512 IN : (1) 5-pin XLR
DMX512 OUT: (1) 5-pin XLR
RS-232 :DB9 female; RS-232/422 to control system
 3.5תכנות המערכת
תכנות קומפלט לכלל מרכיבי המערכת עד למצב עבודה ושליטה מלאה של כלל הרכיבים
עצוב מסכיי משתמש בהתאם לדרישות הלקוח -.עד לאישור מסירה
 3.6התקנה וחיווט – מערכת בקרה ושליטה
חיווט לכל רכיבי המערכת (שירטוט מצורף)
מדידות ואורכים באחריות הקבלן
השחלת הכבלים בתעלות המיועדות לכך
במקום שאין צינורות או תעלות באחריות הקבלן לספק
התקנת  +חיבור והפעלת כל המערכת על כל מרכיביה עד למצב עבודה מלא
הדרכה של צוות הטכנאים של המקום
נוכחות של ראש צוות ההתקנה בשלושת המופעים הראשונים
 3.7מערכת ניהול מופע – מרכזיה
 CLEAR-COM-PS-702בלבד
כולל מתאם " 19למסד
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 .4מפרט טכני מערכת תאורת במה
הנחיות כלליות
א .תיאור העבודה
פרק זה מתייחס לעבודות :מערכות תאורת במה  -באולם הספורט – מודיעין עילית.
המערכת כוללת:
מערכת דימרים לתאורת הבמה.
.1
מערכת פיקוד התאורה.
.2
פנסי תאורת הבמה.
.3
העבודה כוללת ,אספקה ,הובלה ,חיבור ,התקנה והפעלה  -לפעילותה המושלמת של המערכת ולשביעות רצונם
המלאה של המזמין ,המתכנן ובאישור מהנדס חשמל.
המחירים כוללים אספקה ,הובלה ,התקנה ,חיווט ,חיבור ,בדיקה והפעלת ניסיון לשביעות
רצונם של המתכננים והמזמין  -של כל המתקנים המערכות והציוד המפורטים במכרז /חוזה זה על כל חלקיו.
ב .הצעת הקבלן:
במצורף להצעתו ימסור הקבלן מפרטים ,קטלוגים ,וכל חומר נוסף שידרוש המתכנן  -וכן יכין תצוגה של
דוגמאות מכל רכיבי המערכת המוצעים על ידו  -ניתנים להפעלה ולניסוי מעשי -כולל אפשרות של הצגתם
והפעלתם הניסיונית באולם הספורט במודיעין עילית .כל רכיבי המערכות להלן אשר יציע הקבלן  -יהיו
מפירמות ידועות ומוכרות  -ומקובלים כאמינים וכבעלי נסיון תפעולי באירופה ובארץ.
ג.

הצעות אלטרנטיביות או שוות ערך ע"י הקבלן

המונח "שווה ערך" אם נזכר בפרק זה או בכתבי הכמויות לגבי למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו\או בשם
היצרן ו\או המשווק ,פירושו שהמוצר שיכול להציע הקבלן כחלופה  -הנו שווה ערך מבחינת מתן מענה לצרכי
התפקוד והטיב למוצר הנקוב וזאת עפ"י שיקול דעתו המקצועי של המתכנן .להסרת ספק – "שווה-ערך" אינו
מוצר זהה העונה אחד לאחד לכל פרמטר במוצר המובא במכרז/חוזה זה כדוגמה.
ד .תיק עדות לצורך אחזקה ותפעול:
הקבלן ימסור למזמין תיק עדות נפרד של המערכת המפורטת במכרז/חוזה זה .התיק יימסר עם קבלת המערכת.
התיק יכיל :תכניות תשתיות החשמל והתקשורת במתח נמוך ,מיקום ואפיון הלוחות השונים לתקשורת למעבר
לפיצול וכו' ,אפיון הפנסים ולוחות הדימרים כולל קטלוגים ומפרטים טכניים – וכן רשימת חלקי חילוף דרושים
להפעלה שוטפת ,הנחיות תפעול ואחזקה  -לגבי כל רכיבי המערכת .כל החומר הנ"ל יימסרב 4-עותקים3 :
עותקים למזמין ועותק אחד למתכנן.
ה .אישורים בכתב
מהנדס החשמל :כל עבודות החשמל הקשורות בביצוע מתקני הבמה חייבות לקבל אישור בכתב ממהנדס
החשמל של הבניין  -ביוזמתו ועל חשבונו של הקבלן.
ו.

אספקת חשמל וחיווט


המערכת תקבל אספקה של מתח חילופין  220וולט בתדירות של  50הרץ.
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 חיווט התקשורת של המערכת יהיה בסטנדרט מקצועי.


אספקת מתח רשת ,וקווי פיקוד ותקשורת יעברו בצנרת נפרדת.



כל עבודות החשמל הכרוכות בביצוע העבודה תבוצענה לפי חוק החשמל של מדינת ישראל והתקנות
שהותקנו על פיו – התקפות בזמן ביצוע העבודה ,לפי חוקי המקצוע הטובים ויועסקו בהן רק פועלים
מקצועיים מעולים בהנהלת מנהל העבודה אשר ימצא במקום העבודה במשך כל זמן הביצוע.



כל עבודות החשמל הקשורות בביצוע העבודה חייבות להיות מאושרות ע"י מהנדס חשמל.

ז .קבלת המערכת
המערכת תקבל את אישור המתכנן לאחר בדיקת תקינות וביצוע הפונקציות הנדרשות באתר.
ח .אחריות הקבלן


על הקבלן לספק כתב אחריות בכתב למערכת מלאה למשך  2שנים ולהבטיח אספקה של חלקי חילוף
לכל חלקי המערכת למשך  5שנים נוספות .כמו כן להבטיח שרות תוך  24שעות מרגע הקריאה ע"י
הלקוח.



הצעת הקבלן תכלול את כל הציוד הדרוש ,כולל פריטים שאינם מופיעים במפרט אך חיוניים להפעלת
הציוד באופן תקין .כל הוצאה הקשורה לפעילותה התקינה של המערכת ,תהיה באחריות הקבלן.



הקבלן אחראי לכל עבודת ההתקנה של המערכת .עליו לבדוק את הצנרת ,אספקות החשמל ,ואת כל
האלמנטים הקיימים באתר ואשר קשורים בהתקנת המערכת .כל הערותיו והשגותיו בנדון חייבות
להימסר בכתב ברשימה שתהווה חלק מהצעת הקבלן.

ט .הדרכה
על הקבלן להדריך את המפעיל המקומי בהפעלת הציוד ולספק לו קטלוגיים הוראות הפעלה ותחזוקה
לאבטחת שליטה בסיסית של המפעיל המקומי במערכת.
י.

שונות


חיבור חלקי המערכת לאלמנטים קבועים של המבנה יעשה באופן בטיחותי תוך חישוב העומסים
המתאימים באחריות הקבלן.



כל רכיבי הציוד  -מרכיבי התשתיות הפשוטים ועד למוצרים המורכבים כמו גופי תאורה ,דימרים וכו' -
יהיו בעלי תו-תקן מוכר.



הציוד יסומן בצורה ברורה וקריאה ,מותאמת לתאורה מעומעמת האופיינית לאזורים הטכניים
בתאטרון בשפה העברית בחריטה על פנל מתכת או אלומיניום.

 4.1דימרים לתאורת הבמה.
 4.1.1כללי
מערכת של דימרים סיפרתיים קבועים ונשלפים באיכות גבוהה ,הכוללים את כל השכלולים והעזרים הנדרשים.
המערכת תמוקם בחדר החשמל בימין הבמה והיא מותקנת בתוך ארונות מתכת הכוללים בתוכם מערכת אורור
חשמלית המופעלת אוטומטית עפ"י עומס החום לקבלת טמפ' פנימית לאחזקה תיקנית של הדימרים – כלול
במחיר .הארונות יכילו  180דימרים בהספק של  2.5קוואט כ"א  -המותקנים במגירות נישלפות של  2עד 4
דימרים בכל מגירה .המגירות בעלות חיבורי מגע חשמליים למתח כניסה ולמתח יציאה בהספק הנדרש
המתחברים ומתנתקים אוטומטית עם הכנסת המגירה והוצאתה – ללא צורך בפעולה נפרדת לצורך זה .לכל
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מגירה מפסק פחת בהספק הנדרש .העבודה כוללת התקנת כבלי הזנה תלת פאזיים באורך הנדרש ובחתך
המתאים לשאת בעומסים המקסימליים של מערכת הדימרים מארון אספקת החשמל נסמוך המבוצע ע"י אחר,
בהתאם לאישורים והנחיות של מהנדס החשמל .הדימרים מחוברים לפי סדר הפאזות :דימרים מס'  ,R - 1מס'
 ,S - 2מס'  T - 3וכך הלאה .העבודה כוללת חיבור קווי שקעי תאורת הבמה לדימרים .ארון הדימרים כולל
מערכת פיקוד מקומית שתאפשר שליטה על הדימרים ללא שימוש בלוח התאורה הראשי .מספרי הדימרים
יחרטו בגרפיקה מקצועית ובצבע זוהר לראיה ברורה במצב של תאורה עמומה.
 4.1.2דימרים בהספק  2.5קילוווט כ"א.
מערכת של דימרים בהספק של  2.5קילווט כ"א ,מתח הכניסה  220-240וולט זרם חילופין בתדירות  50הרץ.
מפל המתח בעומס מלא לא יעלה על  3וולט והנצילות של הדימר תהיה לפחות  .98%יציבות הדימר בטמפרטורה
תהיה  01cלכל  .0.25vמתח היציאה לכל עומס ,בין  40וואט לעומס המקסימלי של הדימר ,יעקוב אחרי אות
הפיקוד הספרתי בפחות ממחצית השניה .גל התפוקה יהיה סימטרי ללא רכיבי זרם ישר .הדימר יכלול מסנן
לתדירות רדיו באיכות של תאטרון מקצועי שיפחית את זמן העלייה של גל המתח בלא פחות מ 300-מיקרו-
שניות בנקודה של  90ºבמחזור המתח בעומס מלא .הפחתת הרעש בתחום של  220הרץ עד  16000הרץ תהיה
לפחות ב 3-דציבלים בהשוואה לערוץ ללא מסנן .כל דימר כולל מאמ"ת ונורית ביקורת שעוצמתה יחסית
לעוצמת מתח היציאה .הדימר כולל מערכת הצתה המופעלת באמצעות אות פיקוד DMX 512ובנוי לחיבור
לרשת תקשורת  ,Ethernetכולל אפשרות לבחירת עקומת עמעום ,כולל מעגל מייצב מתח כניסה למניעת צורך
בכוונון מינימום-מקסימום של הדימר .המערכת תהיה מותקנת בתוך ארון מתכת קבוע הכולל מיתקן אוורור
חשמלי המופעל אוטומטית  -לקבלת טמפרטורה פנימית המותאמת לאחזקה תיקנית של הדימרים .הדימרים
יחוברו אל קווי התאורה דרך פס המהדקים המשמש כטרמינל ל 240-קווי תאורת הבמה אשר יבוצעו ע"י אחר
מהם יחוברו לדימרים  220קווים .מערכת הדימרים תהייה שקטה לחלוטין לא זמזומים מהמערכת החשמלית
וללא רעשים ממערכת האוורור.
 4.1.3מערכת תקשורת בארון הדימרים
מערכת הדימרים כוללת ארון תקשורת מיוחד אשר יותקן בצמוד לארונות הדימרים.
ארון התקשורת כולל :
*

מתאמי מיתוג תקשורת ויחידות פיצול לאותות DMX 512

*

מתאם ונקודות חיבור כניסת אותות תקשורות לכל מערכות התקשורת ופרוטוקולי התקשורת הנדרשים

להשלמת המערכת לתפעולה המלא ,כולל ממשק מרגר(מאחד) למערכת בקרה – כלול במחיר.
מתאם ונקודות חיבור ליציאת
*
המפורטים להלן.

אותות תקשורת

לכל מערכות התקשורת ופרוטוקולי התקשורת

 .4.2פנס PAR 64
פנס  1000 PAR 64וואט  -כדוגמת דגם  A6400תוצרת  Thomasאו ש"ע איכותי מאושר .הפנס בעל אלומות
קבועות בזוויות שונות לבחירת המזמין.
הפנס עשוי פח ובעל סידורי אוורור מתאימים לשמירה על אורך חיי הנורה .חלקו האחורי של הפנס ניתן לסיבוב
על צירו
 360 0ומאפשר הטיית אלומת האור הא-סימטרית על צירה.
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הפנס כולל מסלולים למסגרות צבע ואביזרי עזר.
הפנס כולל נורת  240/1000W PAR64וולט בעלת טמפ' צבע . 3200 K
הפנס כולל ביגל לתליית הפנס ( ( Yokeמקורי של יצרן הפנס עם מנגנון סימון זוויות ומעצור נעילה מיוחד.
כל פנס כולל קלמרה פתוחה אוניברסלית המיועדת לתלייה של כל סוגי הפנסים על גבי צינורות בקוטר
" . 2" - 1.5הקלמרה מפרופיל פלדה שטוח כולל בורג  Tלהידוק על גבי הצינור כולל בורג תחתון  3/8לתליית
הפנס  +אום פרפר  +אום רגיל.
הפנס יסופק עם שתי מסגרות אורגינליות לפילטרים של צבע ,מערכת תריסים מסתובבים ((Barndoors
ושרשרת בטחון עם תפסן לפתיחה וסגירה המיועדת לנשיאת משקל עד  250ק"ג.
הפנס מצויד בכבל גומי גמיש באורך של עד  3מ' – לתיאום סופי באתר עם המתכנן  -המצויד בקצהו בתקע
ישראלי ישר
 16אמפר.
כל רכיבי הפנס לרבות צידם החיצוני של התריסים  -בצבע שחור מאט שרוף בתנור.
 .4.3פנס LED MOVING HEAD ZOOM RGBW
פנס  LED MOVING HEAD ZOOM RGBW 4 in 1מתוצרת מבוקרת ומוכרת המשמשת בבמות מקצועיות
בארץ ו/או באירופה – כולל המלצות משתמשים מקצועיים  .אישור סופי של המוצר עפ"י דרישות אלו  -בלעדי
בידי המתכנן.
כל הפונקציות של הפנס לשינויי צבע ,זום ,כיוון בשני הצירים ,אפקטים וכו'  -נשלטות מרחוק דרך לוחות
הפיקוד .הפנס כולל את הדרייבר כחלק אינטגראלי ממנו לכל פונקציות אלו.
טווחי תנועת הפנס :פאן –  ,5400טילט  - 2700בקירוב.
הפנס בעל אלומה משתנה בשליטה מרחוק בזוויות . 50 – 580
הפנס כולל דימר אלקטרוני מובנה המאפשר עמעום במנעד .100 – 0
על הקבלן לפרט בהצעתו את מגוון האפקטים שכולל הפנס.
הפנס מורכב מ 19-48 -נורות לד בהספק של כל נורה המותאם לקבלת הספק מקסימאלי משותף של  228וואט
לפנס לפחות .מנעד הצבעים לתכנות – בלתי מוגבל .
אורך חיי הנורות של הפנס – מינימום  20,000שעות – כלול באחריות הקבלן.
הפנס מוזן במתח הרשת  220V-240Vומקבל פיקוד בתקשורת  .DMX512הקבלן יגדיר בהצעתו את מספר
ערוצי הפיקוד הנדרשים להפעלתו המלאה של הפנס.
הפנס פועל באופן שקט לחלוטין ללא זמזומים ורשרושים לרבות ממערכת האוורור .דרישה זו הינה מעיקרי
מכרז/חוזה זה.
כל פנס כולל קלמרות פתוחות אוניברסליות המיועדות לתלייה על גבי צינורות בקוטר " 2" - 1.5במספר לפי סוג
הפנס – באישור המתכנן .הקלמרה מפרופיל פלדה שטוח כולל בורג  Tלהידוק על גבי הצינור כולל בורג תחתון
 3/8לתליית הפנס  +אום פרפר  +אום רגיל.
הפנס מצויד בכבל גומי שחור גמיש באורך של עד  3מ' – לתיאום סופי באתר עם המתכנן .הכבל מצויד בקצהו
בתקע ישראלי ישר  16אמפר וכן בכבל תקשורת שחור  -ייעודי עבור  DMX512באורך כנ"ל המצוייד בקצהו
במחבר X.L.R.מסוג "ניוטריק".
הפנס יסופק עם כבל אבטחה שזור ודק מפלדה למניעת נפילתו  -כולל תפסן לפתיחה וסגירה.
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 4.4מגברי קו לשקעי הפיקוד (ספליטר  8ערוצים )
 3יח' לטראס התאורה ( 1לכל טראס)
 .1יח' שרות
לכל קבוצה של  8שקעי פיקוד יהיה מגבר קו משולב בלוח הספליטרים הצמוד לארון הדימרים אשר יגביר את
אותות הפיקוד לקבוצת השקעים .מגבר הקו – בעל ניסיון מוכח בעבודה – לפי דוגמא באישור המתכנן.
 4.5מרגר DMX
מרגר בעל פונקצית LTP
יותקן בארון מסד תאורה
המכשיר יכלול מינימום  2כניסות :
 1מערכת הבקרה (באמצאות ממיר RS232-DMXשפרק הבקרה )
 2כניסה במסד תאורה
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 .5מפרט טכני חיווט ותשתיות
הנחיות כלליות:
מערך פנלים:
 .1כל הפנלים יהיו עשויים אלומיניום אנודייז שחור עם חריטה בצבע לבן.
 .2גודל וסוג מעטפת מתוצרת " "MIDDLE ATLANTICמצוין בכל סעיף ויש לכלול אותם במחיר
היחידה .
 .3מחברים מתוצרת "  "neutrikבלבד
 .4באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה לציוד המותקן (מחברים  /ציוד וידאו /חשמל)
 .5יש לגלם במחיר הפנל –אספקה ,התקנה,באתר הלקוח.
מערך חיווט:
 .6האורכים המצוינים בטבלאות/סעיפים  5.6-5.15הם לצורכי אומדן בלבד  .מחיר הסעיף יהיה קומפלט
לביצוע העבודה.
 .7מידות ואורכים באחריות הקבלן – יצורף למפרט זה קובץ אוטו-קד/שירטוט בקנה מידה עם מיקומים
של הפנלים ,על הקבלן להעריך בעצמו את אורכי החיווט הנדרש.
 .8לא יתקבלו תוספות עבור ההפרשים
 .9יש לגלם במחיר היחידה –אספקה ,התקנה,באתר הלקוח  +כל עבודת התשתיות הנדרשות כגון
אספקת והתקנת צנרות ,תעלות פח
 .10בכל פנל  /נקודה  /אביזר יש להשאיר צנרת  33פנויה לצורך העברת תשתיות עתידית
.
חשמל:
 .11כל עבודות החשמל באחריות הקבלן  +כל האישורים הנדרשים ע"פ חוק החשמל להוכחת תקינות
המערכת במועד המסירה
 .12באחריות המזמין לספק הזנת חשמל  3X 125Aבסמוך לארון החשמל (שיסופק ע"י הקבלן) – כל שאר
מערך (ארון חשמל /צינורת /תעלות /שקעים וכו' ) החשמל הנדרש להפעלת המערכות :סאונד,
הקרנה ,בקרה ,תאורת במה באחריות הקבלן
 .13עמידה בתנאי נספח ב' 6מטעם יועץ החשמל של הפרויקט

מערך פנלים:
 5.1פנל חיבורים מסד מולטימדיה
סה"כ  4 :יח'
מיקום  :מסד הגברה שבבמה
עובי הפנל  3מ"מ
גובה הפנל  :ע"פ שרטוט
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בכתב
כמות מחברים :ע"פ שרטוט פר פנל
מחברים  neutrikסדרה  Dבלבד
מחברי  , ETHERCONדגם  NE8FDX-Y6-Bבלבד
ראה שירטוט מס'1-
 5.2פנל חיבורים עמדת הפעלה
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סה"כ  3 :יח'
מיקום  :עמדת הפעלה מתחת לשולחן ע"ג קיר העמדה
עובי הפנל  3מ"מ
גובה הפנל  :ע"פ שרטוט
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בכתב
כמות מחברים :ע"פ שרטוט פר פנל
מחברים  neutrikסדרה  Dבלבד
מחברי  , ETHERCONדגם  NE8FDX-Y6-Bבלבד
ראה שירטוט מס'2-
הפנלים יותקנו ב  2יחידות  HPM-6של חברת " "MIDDLE ATLANTICבלבד ,.חריטת וחלוקת הפנלים
ע"פ השרטוט
יש לכלול במחיר היחידה את כל המחברים  ,אביזרים ,ע"פ השרטוט +.יחידות ""MIDDLE ATLANTIC
+
נקודת חשמל
 5.3פנל חיבורים עמדת דימרים
סה"כ  3:יח'
מיקום  :סמוך למסד תאורה
עובי הפנל  3מ"מ
גובה הפנל  :ע"פ שרטוט
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בכתב
כמות מחברים :ע"פ שרטוט פר פנל
מחברים  neutrikסדרה  Dבלבד
מחברי  , ETHERCONדגם  NE8FDX-Y6-Bבלבד
ראה שירטוט מס'3-
הפנלים יותקנו ב  1יחידות  HPM-6של חברת " "MIDDLE ATLANTICבלבד ,.חריטת וחלוקת הפנלים
ע"פ השרטוט
יש לכלול במחיר היחידה את כל המחברים  ,אביזרים ,ע"פ השרטוט +.יחידות ""MIDDLE ATLANTIC
 5.4פנל תקשורת טראס
סה"כ 24 :יח' ( 8לכל טראס)
מיקום ע"פ שרטוט
עובי הפנל  3מ"מ
צבע פנל שחור  ,ציפוי אנודיז  ,חריטה וכיתוב בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
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יצור ע"י קבלן חיתוך  ,כרסום  ,ו , cncבלייזר ממוחה .
כדוגמת " :פנאגרף  2004בע"מ " או קבלן אשר יאושר ע"י המזמין בכתב
כמות מחברים :ע"פ שרטוט פר פנל
מחברים  neutrikבלבד -סדרה D
מחברי  , ETHERCONדגם  NE8FDX-Y6-Bבלבד
יותקן בקופסת מתכת מתוצרת " :שקד סלומון"  ,דגם - R4 120/140 :בלבד
צבע פנל שחור חריטה בצבע לבן
באחריות הקבלן לבצע מדידות והתאמה
ראה שירטוט מס'4-

מערך החיווט:
חיווט מפנל הפעלה אולם
עבור

מקור

יעד

סוג כבל/כמות

1

סאונד

פנל אל פנל

2

סאונד

4X CAT -6

200

פנל אל פנל

3

סאונד

RG-6

50

פנל אל פנל

4

וידאו

פנל
הפעלה
פנל
הפעלה
פנל
הפעלה
פנל
הפעלה

2X CAT -6

100

פנל אל פנל

5

וידאו

2X CAT -6

100

פנל אל ממתג

6

בקרה
ושליטה

פנל
הפעלה
W.P-1

מסד
מולטימדיה
מסד
מולטימדיה
מסד
מולטימדיה
מסד
מולטימדיה
ממתג וידאו

מולטי 24

סה"כ
אורך
משוער
במטר
50

מסד הגברה

3X CAT -5

 150מטר

פנל אל נתב –,ETHRNET
ספר ,נתב מערכת

7

W.P-1

בקרה
ושליטה
תאורה פנל
הפעלה
תאורה פנל
הפעלה
פנל
חשמל
הפעלה

מסד3-

2X XLR

50

אל מרכזיית אינטרקום

4X DMX

260

פנל אל פנל

מסד תאורה 4X CAT -6

260

פנל אל פנל

8
9
10

מסד תאורה

ארון חשמל

כבל 100 2X )3X2.5( NYY

הערות

בתוך תעלת פח נפרדת

חיווט מפנלי תקשורת טראס 1-3
סוג כבל/כמות

עבור

מקור

יעד

1

תאורה

2

תאורה

ריכוז
תאורה
ספליטר
1-3
ריכז

פנלים 1-24

24 X DMX

פנלים 1-24

24X CAT -6
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סה"כ
אורך
משוער
במטר
1680

1680

הערות

פנל אל ספליטר (מחבר
XLRניוטריק)
פנל אל פנל
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3

חשמל

תאורה
ארון
חשמל

קופסת
מהדקים
בתקרה

כבל
24X

NYY

(1680 )3X2.5

חיווט מקופסת המהדקים
שבתקרה אל השקעים
שבטראס יפורט בפרק 6

חיווט ל  24דימרים

1

עבור

מקור

יעד

תאורה

דימר
שבמסד
תאורה

קופסת
מהדקים
בתקרה

סה"כ
סוג כבל/כמות
אורך
משוער
כבל 1680 )3X2.5( NYY
24X

הערות
חיווט מקופסת המהדקים
שבתקרה אל השקעים
שבטראס יפורט בפרק 6

חיווט למסך לד
עבור

מקור

1

וידאו

2

חשמל

3

וידאו

פרוססור
מסך לד וידאו
ראשי
מסך לד ארון חשמל
ראשי
מסך לד פרוססור
משני 1-2וידאו

4

חשמל

ארון חשמל

מסך לד
משני1-2

יעד

סוג כבל/כמות

סה"כ
אורך
משוער
100

פנל אל ממתג

כבל 6X )3X2.5( NYY

300

בתוך תעלת פח נפרדת

2X CAT -6

100

פנל אל ממתג

כבל 6X )3X2.5( NYY

300

בתוך תעלת פח נפרדת

2X CAT -6

הערות

חיווט למחיצות הפרדה אקוסטיות
עבור
1

מקור

יעד

סוג כבל/כמות

ארון
חשמל

מנוע
מחיצה
X2

5X 2.5MM

וידאו

סה"כ אורך הערות
משוער
120

 5.5סה"כ מולטי  24ערוצים
 50מטר
יצרנים לכבילה מאושרים בלבד :
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare
 5.6סה"כ כבל RG-6
 50מטר
עבור מיקסרים דיגיטאליים ()MADI
Gepco VS42001 – four conductor /Belden 7711A - four conductorבלבד
 5.7סה"כ כבל  CAT-6מסכוך (כל זוג)
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 2440מטר
יצרנים לכבילה מאושרים בלבד :
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare
 5.8סה"כ כבל CAT- 5
 150מטר
יצרנים לכבילה מאושרים בלבד :
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare
 5.9סה"כ כבל  DMXלמערך התאורה
 1940מטר
יצרנים לכבילה מאושרים בלבד :
belden/eurocable/gepco/klotz/evolution/canare
 5.10סה"כ כבל חשמל )3X2.5( NYY
 3760מטר
כבל תקני ע"פ חוק החשמל

מערך חשמל:
 5.11פנל חשמל 2U
מצ"ב שירטוט

שקע כח  + 16A CEEשקע ישראלי כפול -ניסקו N2
סה"כ  5יחידות במיקומים הבאים :
 1מסד מולטימדיה
 .2מסד תאורה – דירקט –  2יח'
.3עמדת הפעלה 2 -יח'
 5יח' – פנלי קיר W.P-1-W.P-5
 2יח'  -עמדת סאונד ( 2כבלים נפרדים)
 2יח' מסדים 1+2
 5.12שקע חשמל N2
שקע ישראלי כפול -ניסקו N2
בלבד
סה"כ  6יחידות במיקומים הבאים :
 .6יח' – מסך לד
-

שקעי החשמל שבטראסים עבור תאורת הבמה יפורטו בפרק 6
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 5.13ארון חשמל ראשי
המזמין יספק הזנת חשמל  3X125 Aבסמוך לארון החשמל (מיקום ע"פ תוכנית ) – כל שאר המערך באחריות
הקבלן
על הקבלן לספק ולהתקין לוח חשמל תיקני ממתכת ע"פ הפירוט הבא :
הזנה :
 3X 125Aכולל פחת תקני
מוצאות :
.1שקע כח אדום - 3X32A -יותקן ע"ג הלוח – עבור חשמל "אורח תאורה"  -כולל פחת וממ"ט תקני
.2שקע כח אדום - 3X32A -יותקן ע"ג הלוח – עבור חשמל "אורח הגברה"  -כולל פחת וממ"ט תקני
.3הזנה ישירה ל  24דימרים (שבאספקת הקבלן )  -כולל פחת וממ"ט תקני  +מגען  +ממסר לכבוי והדלקה
הדימירים – נשלט מבקר מולטימדיה  +לחצן שיותקן ע"ג הלוח
 .4הזנה ישירה ל  24שקעי "דירקט " שבטראסים  -כל אחד ממ"ט נפרד  - 16Aכל ה  24ישלטו מגען  +ממסר
לכבוי והדלקה – נשלט מבקר מולטימדיה  +לחצן שיותקן ע"ג הלוח
 .5הזנה ישירה ל  6שקעי מסך לד ראשי  -כל אחד ממ"ט נפרד  - 16Aכל ה  6-ישלטו מגען  +ממסר לכבוי
והדלקה – נשלט מבקר מולטימדיה  +לחצן שיותקן ע"ג הלוח
הזנה ישירה למסך לד משני  3-לכל מסך  -כל אחד ממ"ט נפרד  - 16Aכל ה  6-ישלטו מגען  +ממסר לכבוי
והדלקה – נשלט מבקר מולטימדיה  +לחצן שיותקן ע"ג הלוח
 .6הזנה ישירה ל  2שקעים שבעמדת הפעלה -כל אחד ממ"ט נפרד 16A
 .7הזנה ישירה  4שקע שרות -כל אחד ממ"ט נפרד 16A
 6 .8יח' ממ"ט  16Aשמור – עתידי
 .9הזנה תלת פאזי ע"פ הספקי מנועי המחיצות  +הטמעה של מערכת פיקוד (שתותקן ע"י ספק המחיצות)

הקבלן מתחיב לעבוד ע"פ תקני החשמל של מדינת ישראל
הקבלן מתחיב לספק אישור מהנדס חשמל – לאחר ההתקנה
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 .6מתקני במה מכאניים
תליית מערכות הבמה  -טרסים אגדים וכו'  -אל אגדי הפלדה של הגג וכן העיגון לקירות האולם – מחייב את
הקבלן לקבלת אישור מוקדם של מהנדס הבניין המקורי של המבנה – ואישורו הסופי בגמר הביצוע – על חשבון
הקבלן – כלול במחיר.
בנוסף  -ביצוע המערכות המכאניות להלן  -יעמוד בקריטריונים הבטיחותיים הנדרשים ,כפי שיקבעו על ידי
מהנדס בטיחות מוסמך למתקני הרמה ותלייה  -עפ"י כל סעיפי החוק ,ההוראות וההנחיות של המוסדות
הממשלתיים האחראים לכך  -מעודכנים לתאריך הביצוע עם דגש על הנתון של היותם תלויים מעל ראשי
אנשים.
על הקבלן להגיש אישורים חתומים בכתב של שני מהנדסים אלו.
6.1

מפרט טכני מיוחד למתקני הטרסים
 6.1.1תיאור כללי של המערכות.
מערכת של טרסים מפלדה התלויים מתחתית אגדי הפלדה הנושאים את גג האולם – ב 4 -נקודות תלייה
לאורך כל טרס  -מהאגדים הקיימים של תקרת האולם .המרווחים בין התליות – כ 6.5 -מ'.
טרס מס'  4כולל בנוסף עיגון בשני קצותיו אל קירות הצד של האולם.
מיקומם של הטרסים עפ"י התכנית .תחתית הטרסים בגובה של  6.5מ' מעל לרצפת האולם.
 6.1.2מבנה הטרסים
 6.1.2.1הטרס בחתך מרובע  -המורכב מ  4-צינורות אורכיים ,וצינורות קישור ביניהם עפ"י היצרן.
מידות החתך
כ 30/30 -ס"מ בין צירי הצינורות האורכיים.
 6.1.2.2קצות הצינורות האורכיים של הטרס כוללים פקקי פלסטיק בעלי שפה מעוגלת ומוחלקת -
מקוריים
של היצרן.
 6.1.2.3הטרס מחושב ע"י היצרן לשאת לפחות  150ק"ג לכל מטר אורך ,ולפחות  100ק"ג נקודתי בכל
מיקום
לאורך הטרס .סה"כ העומס המקסימאלי על כל טרס עד  600ק"ג. .
 6.1.3מערכות התלייה של הטרסים.
 6.1.3.1כל טרס ייתלה כאמור ב 4-נקודות מתחתית האגדים הנושאים את גג האולם( .כאמור טרס
מס'  4כולל גם עיגון לקירות)
 6.1.3.2אביזרי התלייה כוללים את החווקים לעיגון על גבי הצינור התחתון של אגדים אלו – בחיבור
יבש בלבד ללא ריתוכים .בתחתית כל חווק טבעת פלדה מרותכת לחווק המיועדת לעיגון זוג
כבלי הפלדה.
 6.1.3.3בנוסף – אביזר מתכת מקורי של יצרן הטרסים לעיגון זוג הכבלים אל שני צינורות הטרס
האורכיים העליונים בכל נקודת תלייה .כל כבל כולל המחברים שלו באופן עצמאי.
 6.1.3.4כבלי הפלדה שזורים– בחתך המחושב ע"י המהנדס של הקבלן לנשיאת העומסים המוגדרים
לעיל .החישוב נדרש לקחת בחשבון את מלא העומס המקסימאלי הצפוי בכל נקודה  -לנשיאה
ע"י כבל אחד בלבד מתוך הזוג .הכפילות הנדרשת – לצורכי ביטחון.
 6.1.3.5כל כבל יעוגן עצמאית בשני קצותיו אל החווק ואל אביזר החיבור אל הטרס ע" "טימבל" 3 +
מהדקי כבל  -באישור המהנדס.
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 6.1.4תשתיות חשמל ותקשורת עבור תאורת במה על גבי הטרסים.
 6.1.4.1תעלות חשמל על גבי הטרסים
הקבלן יספק ויתקין תעלות החשמל ותקשורת העשויות מפח לדה מכופף  1.5מ"מ בחתך  Cבמידות של
כ 10/10 -מ"מ הכוללות מחיצה פנימית להפרדה בין קווי חשמל וקווי תקשורת .התעלות כוללות מכסה
פח לכל אורכן המחובר ל"כתפיים של התעלה המופנות הצידה – ע"י ברגי פטנט ביחידות של  1.0מ' כ"א
 לצרכי תחזוקה .בנוסף כוללות התעלות סגירות פח צדדיות .התעלות עפ"י דוגמה ,לאישור המתכנן.התעלות מותקנות בתוך הטרסים המרובעים ומחוברות לשלבים העליונים שלהם ע"י אביזרים בחיבור
יבש.
התעלות וכל האביזרים הנלווים להן ייצבעו בצבע שחור מאט יציב ובר קיימא.
אורך כל תעלה  19מ' – המשאיר רווח של  1.5מ' לקצה הטרס מכל צד .בטרס מס'  4תעלת החשמל כנ"ל
 ממורכזת. 6.1.4.2תשתיות קווי החשמל והשקעים בתעלות.
בתוך התעלות יבצע הקבלן את כל הכבילה הנדרשת של קווי אספקת החשמל הנפרדים בתוך המחיצה
המיועדת לאספקת חשמל  -כולל חיבור הקווים אל קופסאות החשמל שבתקרה בכבלים רב גידיים
ישרים לחלוטין המוצמדים לזוג כבלי הפלדה לתלייה .כולל קופסת פיצול בקצה הכבל הרב-גידי לכבלים
בודדים המזינים את השקעים .הכבלים בצבע שחור מאט.
על גבי הדופן הצדדית של התעלה יתקין הקבלן קופסאות של שקעים חיצוניים מסוג איכותי עמיד לחום
במיוחד בצבע שחור מאט .באישור מהנדס החשמל והמתכנן.
מיקום השקעים במרווחים שווים לכל אורך התעלה  -מ 2.0 -מ' מכל קצה.
6.2

מפרט טכני מיוחד למערכת מסכים (קלעים) לסגירת במה
מערכת מסכי בד תפורים בתקן מקצועי של תיאטרון.
המחיר כולל תפירה ,אספקה הובלה והתקנה של כל האלמנטים המפורטים בסעיפים שלהלן,
ושל כל אלמנט נוסף הדרוש לתפקודם המלא של מסכי הבמה.
 6.2.1הבד לתפירת המסכים
 6.2.1.1בד דריל שחור מגורד ,אטום לאור לחלוטין ,מיוחד לקלעי במה ,בסטנדרט המשמש
בבמות מקצועיות ,עפ"י הגדרות היצרן במשקל של כ 500 -גר' למטר רבוע לפחות .עפ"י דוגמה
לאישור המתכנן.
הבד כולל טיפול נגד בעירה בתהליך ייצורו .ללא צורך בטיפולים תקופתיים .כולל אישור היצרן
לכך .הקבלן ימציא אישור כי הבד עומד בדרישות מכבי האש.
 6.2.1.2בד דריל כנ"ל – או ש"ע מאושר  -בצע אדום בורדו מותאם לצבעי האולם באישור
המתכנן.
 6.2.2עבודות תפירת המסכים
בחלק העליון של כל מסך יהיה תפור פס חיזוק מיוחד למסכים ברוחב של כ  5ס"מ ובו קבועות
טבעות פליז לקשירת השרוכים כל  30ס"מ .בכל טבעת יהיו מחוברים זוג שרוכים שחורים
באורך  40ס"מ כל אחד.
בחלק התחתון של המסכים תהיה מכפלת מתאימה ובתוכה צינור פלדה " ,1/2למתיחת המסך.
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הצינור בעל קדח בקוטר  4מ"מ בקצותיו ,צבוע שחור מאט ובעל קצוות מלוטשים ומוחלקים.
מפרט טכני מיוחד למחיצות הפרדה אקוסטיות משני צדי האולם.

6.3

 6.3.1תיאור כללי של מערכות המחיצות.
מערכת של מחיצה חשמלית התלויה על גבי אגד המעוגן לתקרת האולם – הנפרשת כלפי מטה ויוצרת
הפרדה ויזואלית בין אזור האולם המיועד למופע – לבין אזור האולם השולי .יריעת המחיצה בתכנון
מיוחד המיועד לספיגה אקוסטית לצורך שיפור תנאי השמיעה וההגברה באולם .בכל צד של האולם 2
מחיצות בקו אלכסוני ליצירת מעי משפך התורם לריכוז תשומת הלב מאזור הקל אל פתח במת המופע
ומונע פיזור הקשב של הקהל.
בכל צד מחיצה אחת ישרה  -היורדת עד לרצפת האולם הקיימת בקו ישר המקביל אליה  -ומחיצה אחת
מדורגת היורדת על גבי טריבונות המושבים המדורגות הנשלפות – אשר תחתית יריעת המחיצה
מבוצעת בדרוג בהתאם לדרוג הטריבונות על גבי הכיסאות – נמוך ככל הניתן בהתאם לשיטת הקיפול
של הכיסאות.
המחיצות מתוצרת "ספורט הדרום בע"מ" בלבד – או ש"ע מאושר במהלך שאלות ההבהרה של
הקבלנים.
 6.3.2מבנה המחיצה
המחיצה תהיה בנויה מיריעת פוליאסטר עבה המחוברת אל מערכת הרמה חשמלית המותקנת
בתקרה ,באמצעות רצועות המאפשרות הרמה תוך כדי קיפול אל תקרת האולם .ליצירת
הפרדת פיזית בין שני חלקי האולם
המחיצה ומרכיביה יהיו בעל אישור דגם  5517למחיצות ממכון התקנים הישראלי
בתחתית של כל אחת מהמחיצות – חתוך ביריעה פתח למעבר הקהל ברוחב  1.65מ' ובגובה
 2.2מ כולל שוליים תפורים ומעובדים
יריעת המחיצה  -שכבה אחורית
יריעות פוליאסטר מחוזק במשקל  1.2ק"ג  /מ"ר או פי.וי.סי- - .בגוון לבחירת המתכנן.
 חוזק קריעה  275ק"ג לפי תקן .DIN 53.345-

חוזק למניעת המשך קרע  70ק"ג לפי תקן .DIN 53.356

-

חסינות מפני אש לפי תקן .DIN 4102 CLASS B1

-

היריעה עומדת בתכונות המאפשרות הנחתת  BD 27בתחום תדירות של 100 3150 HZ

יריעת המחיצה  -שכבה קדמית אל אזור הקהל
יריעת לבד מצמר נקי  - 100%חסינת אש במשקל  500ג"ר למ"ר לפחות – בגוון לבחירת המתכנן –
תפורה אל יריעת הפוליאסטר/פי.וי.סי.
מערכת ההנעה
 220/330ממסרת האטה וציר הנעה עליו Vערכת הרמה -מערכת ההרמה מופעלת בעזרת מנוע חשמלי
מותקנים תופי איסוף לרצועות ההרמה שלח המחיצה.המסופק ומותקן עם המחיצה ,מהירות הרמת
המחיצה למלוא הגובה לא יעלה על  90שניות.
מערכת הבטחה של המתקן

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  25מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס'  4/2017לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט עבור עיריית מודיעין עילית
 .1המחיצה תסופק עם מנגנון בלימה צנטרפוגלי להגנה בפני נפילה ,המיועד למשקל עבודה של 600
ק"ג המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי
א .מפסק תחום הורדה.
ב .מפסק תחום הרמה.
ג .מפסק הבטחה המשבית את הפעולה במקרה של תקלה.
 .2מפסק עומס יתר יותקן בקופסת הפיקוד המבטיח את פעילות המחיצה ומניעת תלית ציוד או משקל
נוסף עליה.
 .3המנוע מצויד בבלם פנימי ,העוצר כל פעולה במקרה של הפסקת חשמל.
 .4על ציר האורך של המחיצה (משני ציידה) יותקנו  2בלמים אלקטרו מכנים ,אשר תפקידם לנעול את
המחיצה בצב
של קריעת כבל או נפילה/ירידה מהירה של המחיצה מעל המתוכנן ע"י היצרן.
 6.3.3אגד נושא למחיצה.
אגד פלדה בחתך משולש או מרובע מתוכנן ע"י הקבלן בכל צד של האולם לשאת את שתי המחיצות:
הישרה והמדורגת המותקנות בקו אחד בכל צד .אגד הפלדה מותקן בתקרת האולם ומעוגן אל האגד
הקיים הנושא את הגג האולם וכן לקיר האולם  -באישור מהנדס הבניין המקורי לעומסים ולשיטת
העיגון וכן באישור מהנדס הבטיחות של קבלן המערכות.
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מפרט טכני לעבודות חשמל
פרק  08עבודות חשמל
תיאור המבנה
.1
.2
.3

המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל ,ומערכות מתח נמוך וכל העבודות הנלוות הדרושות לכך
עבור אולם אשכול פייס ברחוב מנחת שלמה במודיעין עילית .
המבנה משמש כאולם רב תכליתי.
לוח חשמל ראשי מספר  Aקיים יזין את לוח חשמל  10לביצוע .

הוראות כלליות
.1
.2

כל אביזרי יח' הקצה יבוצעו ויאושרו מראש ע"י המזמין או בא כוחו.
על הקבלן לאשר מראש בכתב אצל המתכנן את כל העובדים שלו ואת כל קבלני המשנה לפני העסקתם.
על הקבלן להעסיק קבלני משנה מומחים בהתקנות מתח נמוך ומערכות בקרה – .אין להעסיק קבלני
משנה/עובדים שאינם מאושרים ואין להעביר שום ביצוע עבודה או חלקה לצד ג' ללא אישור המזמין
והמתכנן בכתב.
המזמין או בא כוחו רשאי לא לאשר קבלן כל שהוא ללא נימוק או צורך בהסבר.
עובדי הקבלן שאושר או באי כוחו יהיו מקצועיים ועם ניסיון בעבודות מסוג הפרויקט הנ"ל.
במידה ויאושרו קבלני משנה לצורך ביצוע העבודה  ,יחשבו הם כפועלי הקבלן ותחולנה עליהם כל
ההוראות החלות על פועלי הקבלן.
נציג המזמין/המפקח רשאי לפסול כל עובד ו/או קבלן משנה גם לאחר שאושר מבלי לנמק את דרישתו.

.3
.4
.5

במסגרת העבודה ,על הקבלן לבדוק את המערכות הקיימות לחשמל ,כריזה ,גילוי אש
במהלך ביצוע העבודה .מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם אנשי האתר ולבצע את כל הוראות נציגי
המזמין באתר.
הקבלן יבצע את עבודתו עפ"י המסמכים והתקנות הנ"ל ויתייחס אליהם כמשלימים זה את זה:
 חוק החשמל ותקנותיו העדכניות.
 התקנים הישראלים העדכניים לחשמל ותקשורת.
 חברת חשמל.
 המפרט הטכני הנ"ל ,כתב הכמויות והתכניות.
 דרישות מכבה-אש ות"י למערכת גילוי אש ועשן ות"י  1220ותקן בין לאומי -20
.NFPA
 המפרט הכללי בהוצאת הועדה הבין-משרדית למשרד הביטחון ,משרד העבודה,
השיכון ומע"צ (בפרט פרק  08למתקני חשמל ,תאורת חוץ ,צינורות וכד').
 עבודות יצור לוחות החשמל יבוצעו במפעל עם היתר ממכון התקנים ליצור
לוחות חשמל ולסימון הלוחות בתו תקן ישראלי .1419
 על הקבלן לצרף תעודה מיצרן לוחות החשמל המעידה שלוחות החשמל
המיוצרים במפעלו תואמים את דרישות התקן הישראלי ת"י .1419
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 על הקבלן לצרף יחד עם מסמכי החוזה העתק "הסכם פיקוח" בין יצרן לוחות החשמל
לבין מכון התקנים לבדיקות לוחות החשמל.
 כל לוחות החשמל יבנו לפי תקן .IEC60439-1
.6

המזמין רשאי לשנות מיקום וגובה של כל נקודה ונקודה ,להוסיף ולבטל ללא תוספת מחיר .כמו-כן
רשאי המזמין לערוך שינויים גם לאחר בדיקת חברת חשמל על-פי המחירים שסוכמו .עבודת הקבלן
תיחשב גמורה רק לאחר אישור המזמין והמתכנן ולשביעות רצונם.

.7

מתקן החשמל יבוצע בהתקנה סמויה בכל המקומות ע"י צנרת מטיפוס "פנ" כבה מאליו עם ת"י 728
וכן כבלים  N2XYכבה מאליו .אין להשתמש בחוטים (מוליכים) ואין להשתמש בצינורות בעלי קוטר
קטן מ 20 -מ"מ או צינורות שרשוריים (ראה לקמן צנרת וכבלים) .על הקבלן לקבל מיועץ מ"א את
המיקום הסופי ואת גובה האביזרים – אין להסתמך על מדידות בתכנית .הקבלן ידאג שאביזרי החשמל
או צנרת החשמל לא יתנגשו או יופרעו ע"י מערכות אחרות כגון :גז ,מים וכד' .הצנרת לחשמל תהיה
בצבע ירוק.

.8

עבודות החשמל הכוללות התקנת לוחות חשמל וחישמולם יבוצעו בנוכחות ובאישור מהנדס חשמל
מוסמך.

.9

תיבות מעבר  /הסתעפות בקירות או בתקרות יהיו מתוצרת גוויס תקני  850מעלות צלזיוס מרובעות
במידות  10*10ס"מ בדרגת אטימות  IP65סגירה ע"י ברגים (אין להשתמש בקופסאות שוודיות).

.10

שילוט  :בכניסה ללוחות הקבלן יחזק את כל הכבלים והצינורות בעזרת אזיקונים ויסמנם ע"י דיגלונים.
כניסות המוליכים ללוח יסומנו ע"י "חרוזים" מושחלים למוליך או ע"י שילוט מחוזק בלחיצה של מספר
המעגל .לכל האביזרים לרבות תיבות חיבור או מעבר יותקנו שלטים סנדוויץ' חרוט עם מספר המעגל
והלוח.

.11

אביזרים :כל החומרים והאביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי (במידה ואין ת"י ישאו החומרים
והאביזרים אחד מהתקנים הנ"ל  ) VDE,NEC, UL,IECהאביזרים יהיו חדשים עם אימות לשנת – 2000
על הספק לצרף אישורים .הקבלן יגיש דוגמא לאישור המפקח והמתכנן מכל החומרים והאביזרים בהם
ישתמש במתקן לפני הרכישה .כל הדוגמאות המאושרות ישארו אצל המפקח עד לסיום העבודה .על
הקבלן להחליף מיד ועל חשבונו כל אביזר פגום או לקוי או שהותקן ללא אישור או שהמפקח או
המתכנן ידרשו להחליפו.
אישור האביזר הוא אך ורק עבורו.
המתכנן והפיקוח אינם חייבים לקבל ציוד שווה ערך וזאת ללא מתן כל סיבה לכך.

.12

העבודה תבוצע ברמה גבוהה ביותר ובהתאם לכללי המקצוע הטובים.
הקבלן יעסיק מנהל פרויקט מהנדס או הנדסאי בעל ניסיון של  4שניים לפחות
בפרויקטים דומים מנהל הפרויקט הנ"ל ישהה בשטח לאורך כל משך הפרויקט כל יום וככל שיידרש.
הקבלן יעסיק במקום בקביעות חשמלאי מעולה בעל רשיון חשמלאי ראשי הנדרש בהתאם לחוק חשמל.
וכן הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ומנוסים במספר הדרוש לשם קידום העבודה בקצב
הדרוש.
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המפקח יכול להורות על הרחקת כל עובד מהשטח באופן מידי וזאת ללא מתן כל סיבה.
כמו כן יעסיק הקבלן עובדים בכמות כזו שיוכל לסיים את עבודתו בקצב ובזמן שנקבע.
.13

על הקבלן למסור את המתקן לאחר סיום עבודות החשמל והתקשורת במתקן על כל חלקיו בשלמות
לשביעות רצון המזמין גם עבור עבודות שלא מצאו את ביטוין בתכניות ,במפרט הטכני או בכתב
הכמויות או שנדרשו בשלב מאוחר יותר.

.14

עבודות חשמל חריגות שיאושרו בכתב לפני הביצוע יתומחרו ע"י מחירון דקל העדכני ובניקוי 20%
הנחה.

.15

המתכנן הוא הפוסק היחיד והסופי בקשר לכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים והאביזרים,
מחירים ,טיב העבודה ואופן ביצועה בכל המתקן.

הוראות טכניות
.1

מעל לתקרות המונמכות תחוזק הצנרת לתקרת בטון כל מטר.

.2

לכל גוף תאורה המותקן בתקרה המונמכת תותקן קופסאת חיבור (ראה סעיף תיבות מעבר לעיל).

.3

מעבר חורים דרך הקירות יבוצע רק ע"י מקדחת יהלום והכנסת שרוול וביטונו.

.4

תעלות:

.5

כל האביזרים המתכתיים לרבות ברגים ,זוויות ,חיזוקים ,שלות וכד' יהיו מגולוונים.

.6

איטום מעבר אש ועשן בפתחים למעבר כבלים ובלוחות החשמל:

 יותקנו תעלות כבלים נפרדות לחשמל ,תקשורת ומתח נמוך.
 שלט סנדוויץ' חרוט של מס' הלוח ומיקומו יותקן על התעלות כל  5מטר עבור הכבלים
המונחים בתוך התעלה.
 התעלות יותקנו על מתלים וקונזולות במרחק של מטר אחד בין מתלה למתלה.
 התעלות ,המתלים וכל החיבורים ,הזויות ,ההתפצלויות וכד' יהיו מחברת "לירד" –
 MFKאו ישראלוקס ויהיו מפלדה מגולוונת.
 התעלות יותקנו בקוים ישרים.
 תעלות פח יהיו מפח מחורץ מגולוון בעובי  1.5מ"מ עם מכסה סגור עם ברגים.
 תעלות רשת יהיו מחוטים מגולוונים בעובי  6מ"מ עם ציפוי קדמיום.
 יש להשאיר מקום שמור בתעלות לתוספת כבלים בעתיד.
 התעלות יהיו בנויות לשאת פי שניים ממשקל הכבלים שעליהן.
כל הנ"ל כלול במחיר התעלה.
מחיר המתלים המחברים בין התעלות הזרועות העגונים ההתקנה וכל הנדרש להתקנת
התעלות בצורה מושלמת כלול במחירי התעלה.
תעלות כבלים למערכות חרום יהיו נפרדות ובהם יונחו רק כבלים חסיני אש.
בכל התעלות יותקנו שלטים עשויים סנדביץ' חרוט עם ציון מס' הלוח ומיקומו עבור הכבלים
המונחים בתוך התעלה (כל  5מטר ע"ג הכבלים).
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 האיטום בפתחים למעבר כבלים יהיה מחומר בעל ת"י מאושר ע"י יועץ בטיחות ,מכון
התקנים ומכבה-אש ועמיד בפני אש למשך  150דקות ושאינו גורם להפרעות חשמליות
(כגון טיט .) PSB1
 תהיה אפשרות להוספה והחלפת כבלים מבלי שהחומר יינזק.
 בנוסף ,יש לצפות את הכבלים משני צידי המעבר בחומר עמיד באש למשך  150דקות
באורך של  1.2מטר.
.7

הקבלן יתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים במתקן ,וכן שהמערכות השונות לא יופרעו זו מזו
הן מבחינה חזותית והן מבחינת התקן.
על הקבלן ובאחריותו לבצע תאום מערכות.

.8

הקבלן אחראי לביצוע כל הפתחים ,מעברים ,שרוולים ,פירים ,קדיחות וכד' עבור מערכות החשמל.

.9

מניעת תאונות :על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה ,לשמירה נגד תאונות במקום העבודה .עליו
למנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה מעבודתו .הקבלן
יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו ,מחדליו ,עבודותיו
וציוד ,בי ן אם יבוצע על ידו ,על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו או קבלני משנה ובאי כוחם ,אשר להם
יימסר חלק כל שהוא מהעבודה.

צינורות
כל הצנרת וקופסאות הסתעפות במתקן ייעשו בהתקנה סמויה תחה"ט .צנרת המונחת באופן חשוף ,במחיצות
כפולות כמו קירות גבס וכן כל הכניסות ללוחות החשמל תהיה צנרת בלתי דליקה (צינורות ירוקים) מסוג כבה
מאליו סימון פ"נ עם ת"י.
צנרת המותקנת ביציקות בטון ובחללי בלוקים .הצנרת תהיה מסוג פ"ד לפי ת"י  728המעודכן .צנרת במילוי
הריצוף לנקודות תקשורת יש לבטן ולתאם תוואי התקנה עם צינורות מים ,ביוב וגז.
צינורות ראשיים ולמתקן ציבורי בכללותו יהיו כבה מאליו.
אין להשתמש בצינורות שרשורים ואין להשתמש בצינורות בקוטר קטן מ 20 -מ"מ,
כל הצנרת תבוצע בקווים אופקיים ישרים כל צנרת הירידות לאביזרים יבוצעו באופן אנכי ,כל הקופסאות
יותקנו בגובה אחיד מהרצפה  230ס"מ.
השחלת החוטים בצנרת תבוצע רק לאחר סיום עבודות הטיח.
כבלים
.1

א.

כל הכבלים יהיו מסוג  N2XYהמיועד להתקנה תת קרקעית ולמתח  1000וולט ,בהתאם לתקן
גרמני  0271/4/60מסוג "." DUTY HEAVY
כבלים בחתך מעל  6ממ"ר יהיו עם גידים שזורים.

ב .כבלים למערכות חרום יהיו חסיני אש ויעמדו ל 800 -מעלות צלזיוס במשך שלוש שעות לפי תקן
 NFPA-20ות"י ויהיו מסוג NHXHX-FE180-E90
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.2

הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם בין קצה לקצה ,ללא חיבורי ביניים.

.3

הכבלים יותקנו בתעלות רשת לכבלים בחלל התקרה האקוסטית ו /או מושחלים בצינורות ,כמצוין
בתכניות.

.4

כמות הכבלים בתעלות תהיה כזו שתאפשר התקנתם ב"קומה" אחת בלבד ,פרושים וקשורים כל כבל
בנפרד ,כ"כ תאופשר התקנה נוחה של כבלים נוספים בעתיד.

.5

יותקנו סידורים לקשירת הכבלים כל  40ס"מ לאורך כל התוואי בתעלות אך כבלים המותקנים בצורה
אופקית לאורך הפירים ובירידות ללוחות יותקנו בעזרת מחברי מתכת "פושפושים" יעודיים לנ"ל.

.6

הכבלים יסומנו בקצותיהם וכן כל  5מ' בתוואים ישרים בדיסקיות מוטבעות עם מספר המעגל וייעודו .כל
סיום כבל מעל  6ממ"ר יבוצע בשרוול מתכווץ "כפפה" למניעת כניסת לחות וכו' חיבור הכבל בשני
קצוותיו ללוחות או לציוד כולל כל הסופיות נעלי הכבל וכל הרשום לעיל כלול במחיר הכבל.

.7

כל המתקן ללא יוצא מן הכלל יבוצע ע"י כבלים  N2XYמושחלים בצנרת אין להשתמש במוליכים בודדים.

.8

במתקן הציבורי מוליכים וכבלים בעלי בידוד  PVCיתאימו לת"י  473ות"י  1516וכן לתקן .IEC 323-1

.9

ראה פרטים להתקנת צנרת וכבלים.

א.

הפעלה נסיונית של המתקן
בגמר העבודה ותוך כדי מהלכה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית .כל ליקויים אשר
יתגלו בבדיקה יתוקנו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו .בנוסף לכך תבוצע הפעלה נסיונית בלילה ויבוצע
כיוון ובדיקת הפנסים ללא כל תשלום נוסף.

ב.

בדיקת המתקן
 .1המתקן יאושר לקראת קבלה סופית אך ורק לאחר שעבר בדיקת חח"י ובודק מוסמך יאשר את
תקינותו ויתיר את חיבורו למתח.
הקבלן יהיה אחראי על כל התקשרויות עם חח"י או הבודק כולל העברת בדיקה חח"י לרבות
כל התשלומים בגין הבדיקה לצורך חיבור למתח .כמו כן הקבלן יהיה אחראי על כל
ההתקשרויות עם בזק וקבלת כל האישורים ממנה ועם כל רשות אחרת והכל כלול במחיר
העבודה.
לא תתקבל כל תוספת מחיר עבור הנ"ל.
 .2עם סיום העבודה על הקבלן לספק תכניות מעודכנות עם המיקום המדויק של הציוד ,פרטים,
תאום טכני וכד'.

ג.

תנאים מיוחדים
 .1הקבלן מצהיר שהוא מומחה בעל נסיון רב בעבודות העומדות לביצוע בהתאם למכרז זה וכי
נמצאים ברשותו כל הכלים והמכשירים הדרושים לעבודה זו.
 .2כל הציוד וחומרי העזר לביצוע העבודה האמורה יסופקו ע"י הקבלן .חומרי העזר כוללים:
חומרי חשמל ,חומרי מתכת ,חומרי אינסטלציה ,מלט ,חצץ ,חול או כל חומר אחר הדרוש
להשלמת העבודה.
 .3הקבלן מתחייב בחתימתו כי כל העבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע ובהתאם לחוקים של
משרד העבודה ,משרד האנרגיה ודרישות חברת חשמל.
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 .4הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה ,ההובלה והפריקה של כל
הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את כל האחריות להובלתו התקינה.

גופי תאורה
א.

על הקבלן להביא דוגמאות לאישור של כל ג"ת בלי יוצא מן הכלל ולקבל אישור בכתב מהעיריה

ב.

כל ג"ת יחוזקו ע"י שרשרות לתקרת הקוסטרוקטיבית.
כל גוף תאורה ממתכת יכלול בורג הארקה מפליז "  3/8עם אום ודיסקיות קפיציות.
כל גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל התקנה ,חיבור והפעלה בכל מקום וגובה שידרש לפי הדרישות
שפורטו של כל סוגי ג"ת רגיל או חרום מותקנים בתוך או מחוץ למבנה גלויים על התקרות/הקירות או
שקועים בתקרות מונמכות או שקועים בקירות וביציקות אשר מסופקים ע"י הקבלן או המזמין .המחיר
כולל את כל העבודות הדרושות ,כולל פתיחת חורים לג"ת בתקרות ,כולל חיזוק לתקרה מונמכת ולתקרת
בטון עם שרשרת או  2ברגים '' 1/4כמפורט לעיל עד להפעלה מושלמת של הג"ת לשביעות רצון המזמין
(עבור ג"ת שיסופקו ע"י המזמין כולל קבלת הג"ת מהמזמין או מספק המזמין ,הובלה ,שמירה ואיחסון).

ג.

כל גופי התאורה יהיו מסוג לד וכוללים דרייברים .
סוג הלד יהיה תוצרת קרי.
דרייברים דגם מינואל ,פילפס או אוסרם.

דרישות טכניות
א.

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרונית אינטגרלית
יעודית ( – )Driverההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן .מערכת ההפעלה
האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות בשינויים במתח הרשת (.)10%-+

ב.

גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  0.95לפחות בהעמסה מלאה ,בהתחברות ישירה לרשת
החשמל ובכל תחום מתח הרשת.

ג.

אורך חיי מקור האור  LEDוגוף התאורה הנדרש  50,000שעות עבודה לפחות בטמפרטורה סביבה של 40
מעלות צלזיוס ,מותרת ירידת שטף האור במקסימום 10%

ד.

גוון מקור האור יהיה בין  4000Kובהתאם לדרישת המזמין .על הקבלן להחליף כל גוף תאורה שגוון
הצבע שלו אינו עונה לדרישת המזמין ואינו אחיד.

ה.

ג"ת המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה בהתחברות ישירה לרשת החשמל.
מפרט חשמלי:
 עמעום
 מתח כניסה אוניברסלי
 מקדם הספק
מפרט אופטי:






לפחות  100%עד 30%
90~264 VAC, 47~63 Hz
PF>0.9

<85%
יעילות חשמלית
יעילות אור מינמלית(לומנס  /לוואט) גדול מ  110 Lm/Wמחוץ לגוף
>1000 Lm
עוצמת אור ראשונית
4,000 k~5,300k
צבע אור
כיסוי מלבני או אליפסי.
זוית תאורה
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התקנה ותנאי סביבה:







ו.

בקרת אור
בקרת טמפרטורת לדים
אורך חיים
טמפרטורת פעולה
טמפרטורת אחסנה
לחות
תקן הגנה ()IP

הדלקה וכיבוי בהתאם לרמת האור החיצוני
>50,000 Hr
-35°C to 65°C
-40°C to 85°C
0 –99%
IP65

אחריות נדרשת לכל גופי התאורה מסוג לד יהיה  5שנים
הקבלן יידרש להמציא למזמין תיק מוצר לרבות אחריות מלאה.
אחריות על גופי התאורה תיהיה באתר המזמין כולל פרוק ג"ת הפגם והתקנת החדש.
כל ג"ת שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות יוחלף על חשבון הקבלן תוך  3ימים.

מפסקי זרם וחיבורי קיר
כל המפסקים  ,השקעים ,הרוזטות ותיבות המעבר יהיו להתקנה תחה"ט.
כל השקעים יהיו עם חיבור להארקה.

א.

מפסקי זרם למאור וחיבורי קיר יהיו כדוגמת גוויס או ביטיצינו דגם לייט  ,שקעים לחשמל ושקעים
לתקשורת יותקנו בקופסאות נפרדות.
שקעים צמודים אך במעגלים שונים יותקנו בקופסאות נפרדות.
במקומות בהם נדרש להתקין מספר אביזרים סמוכים זה לזה ,יותקנו אביזרים מסוג "הרכבים".

ב.

ארונות חשמל
מבנה לוחות החשמל
א.

במידות הלוח יש להתחשב בתוספת שטח עבור ציוד נוסף בעתיד בהיקף של  30%לפחות.

ב.

הלוחות מיועדים לגישה מלפנים בלבד .דלתות או תאי מהדקים יסגרו ע"י סגר בעל אפשרות פתיחה
ידנית ללא מפתח עזר.

ג.

בבניית הלוחות יש להתחשב בהשארת גישה נוחה הן לכל הציוד המורכב עליהם והן למכשירים וכו'.
זאת לצרכי אחזקה ,תיקונים וכו'.

ד.

פסי צבירה ,מהדקי חיבור ראשיים ואלו של מפסיקי הזרם הראשיים יהיו עם כיסוי מגן ושילוט אזהרה
למניעת מגע מיקרי הן מהחזית והן מלמטה.

ה.

כל המעגלים ישולטו ע"י חבק "דגל" עם ציון מספר המעגל.

ו.

לוחות החשמל ייבנו אך ורק ע"י יצרן לוחות מוכר שברשותו התר ממכון התקנים לת"ת  1419ואשר
תחום עיסוקו העיקרי  -ייצור לוחות.
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ז.

עבודות יצור לוחות החשמל יבוצעו במפעל עם היתר ממכון התקנים ליצור לוחות חשמל ולסימון
הלוחות בתו תקן ישראלי  .1419על הקבלן לצרף תעודה מיצרן לוחות החשמל המעידה שלוחות
החשמל המיוצרים במפעלו תואמים את דרישת התקן הישראלי ת"י  1419וכן שהלוחות
המיוצרים על-ידו הם מסוג '.'TTA

ח.

הלוחות יעמדו בדרישת תקן  60439-1IECויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו.

ט.

בונה הלוח יהיה מוסמך למערכות איכות לפי  9001-9002ISOויציג אישור על תקיפות ההסמכה.

י.

בונה הלוח יהיה אחראי על תאימות  COORDINATIONבין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון.

יא.

הלוח יתוכנן לטמפרטורת סביבה של  35מעלות תוך התייחסות ליכולת ההעמסה של ציוד
המיתוג ובהתחשב בדרישה להפחתה מינימאלית בביצועי הציוד הפעלה בעומס מלא של הלוח,
בהתחשב במקדם הבו -זמניות כמופיע בתקן  iec 60439-1טבלה  , 1לא תגרום לעליית טמפ'
מעבר לערכים המוגדרים בתקן הנ"ל טבלה .2
הלחות המקסימלית בטמפ' הנ"ל היא .80%

יב.

אב טיפוס לוח יבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן  60439-1IECלבדיקת דגם.
כל הבדיקות ובמיוחד הבדיקות לעמידות לוח בכוחות הנובעים כתוצאה ממעבר זרמי קצר,
גבולות עליית טמפ' וכו' יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן מבוצעות עם ציוד
מורכב ובתנאים אמיתיים.

יג.

בונה הלוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את המסמכים הבאים:
 .1תעודת בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים
 .2תעודת בדיקה לשלוש בדיקות שגרה
 .3תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות
 .4אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.
 .5חישובים לכל תצורה שאינה קימת בסטנדרד של היצרן.
הוצאות בדיקה יחולו על היצרן.

יד.

נתונים חשמליים:
מתח נקוב VAC400
עמידות הבידוד למתח V1000
עמידות הבידוד למתח יתר :מתח אימפולס KV12
קטגורית מתח יתר IV :
רמת זיהום 3
יכולת עמידה בזרם קצר KA65
הלוח יכיל הפרדות לפי תבנית  B2כמוגדר בתקן 60439-1IEC
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טו.

סיווג מבנה הלוח:
הלוח יכיל הפרדות לפי תבנית  2b FORMכמוגדר בתקן . 60439-1 IEC
כיסוי מגן יגן על פסי הצבירה לכל אורכם במידה והם מותקנים בתאים עם גישה מלפנים כל
האביזרים מפסקים וכו' בלוח היו מוגנים בפני מגע מקרי ע"י אביזרים לנ"ל שיסופקו יחד עם
הציוד ובמקומות שלא ניתן להתקין הנ"ל הנ"ל יבוצע בכיסוי מגן מפרספקס או כל חומר אחר
שידרש ע"י המתכנן .
התאים יהיו מופרדים על ידי מחיצות מתכת.
המחיצות לא יפריעו לאופן ההרכבה של מסגרות ההתקנה והציוד בלוח .הלוחות יהיו
אטומים למניעת בריחת גז הכיבוי בכל לוח יבוצעו הכנות להתקנת גלאים ונחירי פיזור גז בתקרת
הלוח כל כניסות הכבלים יבוצעו דרך אביזר כניסה יעודי ללוח עם גומיות אטימה מתאימות כל
הכניסות ללוח יאטמו בעזרת חומר האטימה שהוגדר לקבלן וכמו כן הלוח יהיה אטום בכל
התאים גם בתחתיתו ע"י תחתיות פח שיסופקו ע"י יצרן הלוחות יחד עם הלוח וכל הנ"ל כלול
במחיר הלוח.

טז.

מידות סופיות של הלוח ייקבעו לאחר מדידה במקום בתיאום .באחריות הקבלן לדאוג להעברת
המידות המדויקות של הלוח ליצרן הלוחות ,ולהתאמת הלוח למקומו .יש לקבל את אישור
המתכנן על סטיות הגדולות מ 5% -מהמידות בתכניות.

יז.

לוחות החשמל בכללותו ,ייבנו מפח פלדה מגולוון בעובי  2מ"מ לתלייה על הקיר .ללוח החשמל
יותקן גב מפח.

יח.

דלתות :לוח החשמל יכלול דלתות פח כנ"ל (תאים ברוחב מעל  60ס"מ יכללו  2דלתות) ולכל
דלת יותקן מנעול פנימי דגם  K.Mזהה לכל הדלתות .צירי הדלתות יהיו מפלדת אל-חלד ויהיו
מוסתרים (פנימיים) .תהיה אפשרות לפתוח את הדלתות בזוית של  180מעלות ללא תלות בשאר
הדלתות .לתאי מהדקים יותקנו סגרים לדלתות עם מדבקות המראות את כיוון הפתיחה
והסגירה ללא מפתח.

יט.

תהיה אפשרות לחזק את הלוח לקיר מתוך הלוח.

כ.

יותקנו מחיצות פח להפרדה בין השדות לכל רוחב הלוח.

כא.

פסי צבירה  :פסי צבירה ומוליכים חיים יהיו עם כיסוי מגן פלסטי שקוף ושלט אזהרה למניעת
מגע מקרי .פסי הצבירה יהיו עשויים מנחושת אלקטרוליטית ויהיו מצופים בבדיל .פסי הצבירה
יעמדו בזרם קצר ויהיו בחתך לפי התכניות .פסי הצבירה יופרדו מיתר הציוד בלוח ע"י מחיצות
ותהיה אפשרות טיפול מהחזית .כל החיבורים בין פסי הצבירה לציוד בלוח יהיו באמצעות
מוליכי נחושת מבודדים לפי התקן .מוליכים בחתך  25ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה
באמצעות נעלי כבל ודסקיות פליז( .פסי צבירה לאפס והארקה יהיו רצופים עם בורג נפרד לכל
מוליך) .בכל החורים בפסי הצבירה יותקנו ברגים ואומים או אומגות מתאימות לחיבורי כבלים.
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כב.

צבע  :לאחר ניקיון יסודי של הלוח משבבים ולכלוך ,יש לצבוע את הלוח בשתי שכבות יסוד,
לאחר מכן בצבע מקשר ולאחר מכן בשתי שכבות צבע אפוקסי  RAL-7032בגוון לפי בחירה.
עוביין הכולל של השכבות יהיה גדול מ 100 -מקרון.

כג.

מבנה  :הלוח יבנה כיחידה שלמה בצורת ארון מחולק לתאים עם פנלים המכסים על הציוד בלוח
ואפשרות פירוק כל פנל בנפרד ע"י בורג קפיצי ללא צורך בכלים .הלוח יכלול שדות נפרדים לכח,
למאור ,למיזוג אויר ולשעוני פיקוד .תהיה הפרדה בין מהדקים למתחים שונים .מהדקים לפיקוד
יהיו בצבע שונה .כל מהדק ישולט ע"י חומר פלסטי .תא המהדקים יורכב בחלקו העליון של הלוח
ויהיה מדגם נשלף (עם לחץ שטח) .לכל המעגלים יותקנו מהדקי מסילה .בדלת תותקן מחיצה
עבור התכניות עם שלט בחזית .יש לדאוג להשאיר  30%מקום פנוי להרחבות עתידיות .יותקנו
פסי חלוקה מתאימים לכניסת כבלים ראשיים ללוח.
דרגת אטימות הלוח תהיה .IP 55

כד.

שילוט :כל האביזרים בלוח כגון מפסקים ,מנתקים ,שעונים וכד' ישולטו ע"י שלט סנדוויץ' חרוט
המתאר את ייעודם .גודל השילוטים יהיה שווה עד כמה שניתן ויחוזקו ע"י ברגים .בנוסף ,יש
לסמן באמצעות מדבקה את כל האביזרים לפי התכניות .יותקנו שלטים לפי התקן כגון "הלוח
מוזן משני מקורות מתח" וכד' .כל המעגלים ישולטו ע"י חבק "דגל" עם ציון מספר המעגל .על
הלוח יותקן שלט עם נתוני היצרן ,תאריך יצור ,ערך המפסק הראשי ודרגת האטימות.

כה.

חומרי הבידוד בלוח בכללותו יהיו מסוג כבה מאליו.

כו.

ציוד ואביזרים בלוחות :כל הציוד והאביזרים בלוחות יהיו מתוצרת מרלן ג'רן .כל הציוד
והאביזרים בלוחות יעמדו בזרם קצר של  10KAלפחות (אלא אם כן כתוב אחרת) עם דרגת בידוד
' ,'Cויעמדו בתקן  IEC-974-2ו .YDE 0110 -כל האביזרים וציוד בלוחות יהיו מתוצרת זהה.

כז.

הלוח ייוצר עפ"י התכניות .תכניות מפורטות של מיקומי האביזרים והציוד בלוח וכן פרוט יצרני
הציוד ומידות הלוח יועברו לאישור המתכנן לפני התחלת יצור הלוחות .אין להתחיל את עבודת
יצור הלוחות ללא אישור המתכנן והפיקוח בכתב( .יש לצרף  3העתקים מהתכניות הנ"ל).

כח.

מחיר הלוח כולל את כל הדרישות הנ"ל וכן הובלה ,התקנה ,חיבור ,חיווט ,שילוט והפעלה
קומפלט .לוח החשמל ייוצר ע"י יצרן לוחות בעל תקן ישראלי שמפעלו נמצא בירושלים ועוסק רק
ביצור לוחות.

כט.

עבודות התקנת הציוד בלוחות הקיימים תתבצע ע"י יצרן לוחות מאושר ע"י המתכנן וכוללות גם
סידור הלוח ,חיווט ,שילוט ,חיבור והפעלה מושלמים קומפ'.

ל.

לאחר סיום העבודות במפעל הלוחות יזמין הקבלן את המתכנן והפיקוח לבדיקת הלוחות במפעל
היצרן .אין להוציא לוח מהמפעל לפני בדיקתו ואישורו ע"י המתכנן והפיקוח.
ציוד בלוחות
א.

יצרן הלוח יתאים את כושר הניתוק  ICSשל ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע
בתכניות.

ב.

הציוד בלוחות החשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה.

ג.

יצרן הלוח יהיה אחראי על התאימות ( )COORDINATIONבין יחידות ההגנה.
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ד.

יצרן הלוחות חייב לבצע ולהציג  ,תכנון סלקטיביות לוגית ( )ZSIלרמה מוחלטת total
discrimination
בעזרת תוכנה יעודית של יצרן הציוד .

ה.

נציג מטעם יצרן הציוד יהיה נוכח בביצוע הבדיקות ובנוסף יאשר תקינות ערכי הכיולים
בהגנות וב ZSI

ו.

גבולות הסלקטיביות יהיו שוות או גבוהות מהערך של זרם הקצר המחושב בפסי
הצבירה.

ז.

סלקטיביות באנרגיה תוצג למתכנן בטבלאות יצרן הציוד .

ח.

בנוסף ,יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן:

 .1מא"זים
 ABBשל חברת  system Pro Mמסדרת S200המאזי"ם יהיו כדוגמת
המא"זים יהיו בעלי כושר ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע בתוכניות אך לא פחות מ-
עפ"י התוכניות C,B .באופיינים 60947 - IECעפ"י 10KA
 מא"זים המגנים על שנאי פיקוד וכו' יהיו בעלי אופיין . K המאזי"ים יהיו בעלי  2כניסות לחיבור מכל צד של המא"ז וזאת על מנת לבצע גישורבנפרד
וחיבור גידים בנפרד.
 המא"זים יהיו ניתנים לשליפה מפס הגישור ,ללא צורך בפירוק הפס גישור ,או ניתוקהחשמל !!!
 חיבור הזנה למא"ז ,יכול שיהיה מלמעלה או למטה וזאת בהצגת אישור יצרן הציוד. המא"ז יכיל חלונית חיווי בחזית (אדום=סגור ,ירוק=פתוח) המאזי"ים יכללו אפשרות להתקנת מגע עזר בתחתית המא"ז על מנת לחסוך מקום בלוח.
 גישור בין המאזי"ם יתבצע אך ורק עם פס הגישור המקורי של היצרן !!!. חיבור מוליכים בחתכים שונים יתבצע אך ורק למא"ז המתאים לכך (אישור יצרן). פסי הגישור יהיו בעלי תקן  IEC60947ויהיו עמידים בזרמי קצר עד ( 25kAעם הגנהעורפית).
 פסי הגישור יהיו בעלי יכולת פיזור חום גבוהה ומניעת לחות . המא"זים יהיו ניתנים לגישור ,הוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה עפ"י הנדרש בכתבהכמויות.
למאזי"ם תהיה אפשרות נעילה בעזרת אבזר ייעודי המתאים למנעול תליה

 .2מתנעי תרמו מגנטיים
 .םABBתוצרת  MS132 / MS116המתנעים יהיו כדוגמת
-

המתנעים יהיו בעלי תקן IEC60947 + UL/CSA

-

המתנעים יהיו בעלי יתרות זרם תרמיות ניתנות לכיוון (בעלות כוונון עדין) והגנה
דיפרנציאלית
(אי איזון בין הפאזות) המותאמת למנוע אליו היא מחוברת.
ידית ההפעלה תהיה סיבובית
אפשרות נעילה ע"י מנגנון מובנה  ,המאפשר נעילה בעזרת מנעול תליה .
מצב תקלה יהיה ברור –ידית ההפעלה תהיה במצב ביניים במקרה של פעולת המתנע

-
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-

-

המתנע יכיל חלונית תצוגה שתראה כי בוצעה פעולת המתנע בתקלת קצר
המתנע יכיל הגנה דיפרנציאלית לזיהוי חוסר איזון בין הפאזות ו/או חוסר פאזה
המתנע והמגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי טבלאות היצרן לדרגת תיאום מסוג 2
לפחות
(  )Type 2 coordinationבהתאם לתקן  IEC-60947-4ולזרם קצר מחושב המצוין
בתוכניות.
במתנעים יותקנו מגעי עזר ובנוסף יכיל המתנע סידור נעילה בעזרת מנעול תליה במצב
מופסק.
המתנעים יחוברו למגענים בעזרת אבזר חיבור מקורי של היצרן כדוגמת ABB BEA
ויאפשרו הגנה בפני מגע מקרי
המתנע יכיל לחצן בדיקה לבדיקת תקינות
המתנע יכיל מנגנון פיצוי טמפרטורה עד 40°C
מתח עבודה עד 690V
זרם ההפעלה המגנטי יהיה 10-15In
המתנע יהיה בנוי כך שיוכל להכיל אביזרי עזר :סליל הפסקה ,סלילי חוסר מתח ,מ"ע
רגיל ,מ"ע תקלה
אפשרות התקנת מגעי עזר תהיה מהחזית ומהצד

 .3מגענים
המגענים יהיו בעלי סליל אלקטרוני כדוגמת
-

סליל ההפעלה של המגענים יהיה בנוי לעבודה במתחי AC/DC
המגענים יהיו מוגנים מפני שקיעות מתח ויכילו אפשרות הזנת סליל מלמעלה ומלמטה

 מתח ההפעלה של הסליל ,יהיה תחום מתחים ולא חד ערכי  ,לדוגמא 110-240V :AC/DC
 המגען יכנס לפעולה ב  85%Uminויצא מפעולה ב 55%Umin המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני . בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה .AC-3 מגענים למנועים יבחרו עפ"י  , coordination type 2עפ"י טבלאות יצרן הציוד . מגעי עזר יותקנו בחזית או משני צידי המגעןתהיה אפשרות להוסיף מ"ע בודד ולא "בלוק" מגעי עזר
חומרים וציוד:
א.

כל האביזרים בלוחות יעמדו בזרם קצר  10,000אמפר לפחות ,אפיון " "Cאו " "Bויעמדו
בתקן  IEC-974-2 ,YDE0110המאמתי"ם יהיו מטיפוס מגבילי זרם.
על כל אביזר יהיה סימון התקן אליו הוא מתאים .אביזרי הלוחות יהיו דוגמת תוצרת
"שנידר" ABB ,או מולר.
כל הציוד בלוחות יהיו מתוצרת זהה .אביזרים מתוצרת הארץ ישאו תו תקן ,האביזרים
והמכשירים בלוח יהיו בעלי דרגת בידוד " "Cלפי תקן גרמני .VDF 0110

ב.

התרשימים שבתוכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד .תוכנית מפורטת עם
ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות הלוח תעובד ע"י יצרן ותוגש
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לאישור המתכנן לפני תחילת העבודה .רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת
לביצוע הלוחות .עם גמר הביצוע ,ימסרו יחד עם כל לוח 3 ,עותקים של התוכנית.
ג.

מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי כבל ודיסקיות פליז.

ד.

כל יציאה לזינת מערכות חרום תמותג ע"י מפסק אוטומטי בעל הגנה בפני זרם קצר בלבד.

ה.

מפסקי הזרם יהיו לנתוק/חבור בעומס בצנרת מ"ז חצי אוטומטי.

מידות בתוכניות:
על הקבלן לבקר את התוכניות המידות והפרטים הנתונים בתוכניות לפני תחילת
העבודה .בכל מקרה של טעות או סתירה בתוכניות ,שרטוטים  ,המפרט או ברשימת
הכמויות ,על הקבלן להודיע על כך מיד למפקח שיחליט ודעתו תהיה קובעת לפי אלו
נתונים תבוצע העבודה .לא תתקבל כל טענה של הקבלן על אי שימת לב למידות ,אי
התאמתם או סטיות מהם ,מידה מסומנת במספר עדיפה על מידה הנמדדת מתוך
התוכניות .במקרה ולא יפנה הקבלן את שימת לב המפקח  ,יישא הוא בכל האחריות
לתיקונים שיידרשו על ידי
המפקח לפי קביעתו שתעשה בכל מועד שהוא.
מניעת תאונות:
על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה ,לשמירה נגד תאונות במקום העבודה.
עליו למנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש
כתוצאה מעבודתו.
הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים מפעולותיו,
מחדליו ,עבודותיו וציוד ,בין אם יבוצע על ידו ,על ידי פועליו ,שליחיו ,באי כוחו או
קבלני משנה ובאי כוחם ,אשר להם יימסר חלק כל שהוא מהעבודה.
פינוי פסולת
.1

הקבלן יסלק מזמן לזמן ו/או לפי דרישת המזמין ,על חשבונו ועל אחריותו ,את הפסולת
הקשורה בעבודותיו באתר .פינוי הפסולת יהיה אל מחוץ לאתר ,למקום מאושר על ידי
העבודה.
מתבצעת
בו
במקום
המוסמכות
המוניציפליות
הרשויות
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להשגת האישורים המתאימים לפינוי הפסולת ,מן
הרשויות המוסמכות.

.2

הקבלן ישא בכל תשלום נזק או קנס שיוטל ע"י הרשויות כתוצאה משפיכת פסולת
שאינה באישור הרשויות המוסמכות.

.3

הפסולת תסולק מהאתר רק לאחר שהחומר המיועד לסילוק נבדק ואושר ע"י נציג
המזמין.

.4

עם השלמת העבודה ,ינקה הקבלן את האתר ויסלק את כל הפסולת ,החומרים
המיותרים והציוד ,וימסור את השטח כשהוא נקי ומתאים למטרתו ולשביעות רצון
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המזמין.
הניקוי יהיה באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
היה ולא ינקה הקבלן את האתר לשביעות רצונו של המזמין ו/או המפקח מטעמו ,יהיה
המפקח רשאי לעשות זאת על חשבון הקבלן ו/או לנקות את ההוצאות הכרוכות ,מכל
סכום המגיע לקבלן .במקרה זה לא תהינה לקבלן כל תביעות ביחס לנזקים שיגרמו
לציוד ,חומרים ולרכוש הקבלן ואשר הקבלן לא הוציאם מהאתר במשך תקופת הפינוי
שנקבעה לו ע"י המזמין.

.5

תיאומים ואישורים
.1

מנהל עבודה
לשם ביצוע העבודה באופן יעל ושוטף ,יעסיק הקבלן מנהל עבודה מוסמך בעל רישיון בר
תוקף לתקופת ביצוע העבודה בהתאם לחוק החשמל תשי"ד.
מנהל העבודה יהיה נוכח בעת ביצוע כל העבודות באתר ,כולל עבודות קבלני המשנה
וישמש בר  -כח הרשמי של הקבלן.
כל הודעה בכתב ו /או בע"פ שתמס ר למנהל העבודה תחייב ותחשב אילו נמסרה לקבלן.
הקבלן ימסור בכתב לאישור המפקח תוך  14יום מיום חתימת החוזה את שם מנהל
העבודה ,כתובתו ומספר הטלפון בביתו .אין להחליף מנהל עבודה ללא אישור בכתב של
המפקח.

.2

תאום וקבלת אישורים
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תאום ושיתוף פעולה עם גורמים אחרים שיעבדו
במקום תוך תאום עם תנאי הפעילות הקיימים בשטח כפי שאלו יובאו לידיעתו ע"י
המפקח ,כמו כן עליו לוודא בעת סידור הטפסנות ע"י קבלן השלד ולפני היציקה כי
הוכנסו שרוולים או הובטחו חורים למעבר כבלים הכולל בהתאם לתכ'.
לא עשה כן ,ידרש הקבלן לחצוב על חשבונו את כל החורים והחריצים הדרושים.
הקבלן לא יעשה שום סיתותים ,שבירת או קידוחים באלמנטים יצוקים בבטון אלא לפי
ההוראות המהנדס כולל פרטים מדויקים בדבר מיקום מידות וכו'.

.3

מסירת העבודה-ביקורת המתקן
הקבלן יזמין ויתאם בקורת של "חשמלאי בודק" מהנדס ,לכל המתקנים.
הקבלן יספק לבודק את עזרתו וכל מכשיר או אמצעי בדיקה ע"פ דרישתו ,ללא כל
תשלום נוסף.

.4

תיעוד ותכניות עדות ((AS MADE
א.

עם מסירת המערכת לידי המפקח יגיש הקבלן  5עותקים בקלסרים
נפרדים בעברית של תיעוד המערכת(.עותק אחד למתכנן ו 4 -למזמין).
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הפרוייקט ייחשב כאילו הסתיים ,רק במידה ועם סיום ההרצה ועמידה
בבדיקות סופיות ,ימסרו ללקוח תיקי מתקן שאושרו ע"י המפקח.
ב.

התיעוד יבוצע על חשבון הקבלן ויכלול:
 תאור המערכת (בהתאם למפורט בסעיף  14.3בהמשך).
 הוראות הפעלה (נדרשות עם הפעלתן לראשונה של
המערכות).
 הוראות תחזוקה.
 תיק דפי נתונים לכל רכיב במערכת.


מדייה מגנטית כוללת מלל ותוכניות ערוכה בתוכנות
 Word, AutoCad, Visio, Excelבגירסה עדכנית (או בכל
פורמט אחר שיסוכם בין הקבלן לבין המפקח).

ג.

ספר המערכת יכלול אך לא יהיה מוגבל ,לנושאים הבאים:


תיאור כללי ,בחלוקה לסוג מערכות ,של כל מערכת .התיאור
יכלול סכמה מלבנית הכוללת את כל מרכיבי המערכת ויכלול
תוכנית הצבת אלמנטים בשטח ובמבנים והסבר הסכמה
המלבנית.

 תמונת  /צילום של המערכות.
 הסבר למכלולי המערכת ,תפקידם ,שימושם וכיצד הם
משתלבים במערכת.
 הוראות תחזוקה כולל:


הוראות לביצוע תחזקה מונעת ברמת
יחידה  /מכלול.

ד.



הוראות ביקורת תקופתית ברמת מפעיל.



הוראות ייצרן לתחזוקה תקופתית.



רשימות ארונות תקשורת ,ארונות סעף
וחיבורים.



מערכת שרטוטים חשמליים.

תכניות עדות


על הקבלן להכין ולספק עם גמר העבודה תכניות עדות –
 AS MADEלכל העבודה שביצע .התכניות ימסרו למזמין
 14ימים טרם ביצוע בדיקות הקבלה ולפני ביצוע
התשלום הסופי.



בתכניות הללו ישורטטו ויסומנו בפרוטרוט כל העבודות
,המתקנים והמערכות שהותקנו באתר כולל התשתיות
,תת המערכות ,ארונות הסעף וכד' ,כפי שהוצבו סופית.
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 יתקבלו רק שרטוטים שנעשו בתכנת מחשב ייעודית
והקבלן יגיש בנוסף לעותק הפיזי של התכניות ,גם CD-

 ROMהמכיל את קבצי התכניות בפורמט  DXF , DWGאו
כל פורמט אחר שיסוכם בין הקבלן לבין המפקח.
לא יתקבלו תכניות ו/או שרטוטים בכתב יד.
 התכניות ימסרו ב 3 -עותקים כשכל עותק מאוגד בצורה
מסודרת בתיק פלסטי קשיח.


כל התכניות והפרטים שסימן הקבלן יהיו טעונים בדיקה
ואישור המפקח.



הקבלן יספק יחד עם תכניות העדות ,רשימת כל הציוד
שהותקן במסגרת העבודה ,כולל מספרו הקטלוגי של כל
פריט במערכת בצד מספר סימונו בתכניות.



הקבלן יספק את קטלוג התפעול והקטלוג הטכני של כל
מרכיב ממרכיבי הציוד שהותקן כולל הנחיות היצרן
להחזקה שוטפת ולטיפול מונע ויציין גם את שמות ספקי
הציוד מהם ניתן לקבל שרות תחזוקה וחלפים לנ"ל.

 הכנת תיקי התכניות כלולה במחיר המערכת ולא תשולם
עבורה כל תמורה בנפרד.

.5

הכנת המתקן המושלם למסירה למזמין
לפני מסירת המתקן לרשות המזמין על הקבלן לבצע את הפעולות הבאות:


בדיקת הידוק חבורי חשמל בלוחות וחיזוק ברגים במידת הצורך.



בדיקת בידוד של המתקן ע"י מגר  500וולט.



בדיקת רציפות הארקה של המתקן ע"י אוממטר ,הבדיקה תכלול את כל
השקעים.



בדיקת התנגדות הארקה של המתקן ( .) LOOP - TESTER



כוונון כל ההגנות התרמיות והמגנטיות.
בדיקת נכונות השילוט.
בדיקת פעולה של המנועים כוון סיבוב.
בדיקה מלאה של כל מתקן התאורה כולל התאמת המעגלים למסומן












בתוכניות.
בדיקת הפעלה /הפסקה ידנית.
בדיקה מלאה של כל השילוט.
הזמנת הביקורות והתשלום עבורן.
סיוע לבודק המוסמך בבצוע הביקורת.
הכנת מתח בלוחות.
בדיקת איזון פאזות.
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בדיקת כיול מכשירי המדידה והבקרה.



הכנת תכניות המתקן כפי שבוצע בפועל ( ) AS-MADEבשלושה העתקים.

כל הפעולות הנ"ל יבוצעו ע"י הקבלן כמפורט והקבלן יבצע על חשבונו את כל התיקונים שידרשו
בבדיקות השונות וכן ישא בהוצאות בדיקה נוספת אם תידרש.
כל הפעולות הנ"ל יעשו ע"י הקבלן בנוכחות המפקח .הקבלן יכין דו"ח על כל הפעולות והבדיקות
הנ"ל שימסר למפקח בחתימתו.
כמויות
.6
הכמויות רשומות ברשימה הכמויות הן באומדן בלבד והכמות הסופית המדויקת תקבע לפי
המדידה של העבודה המבוצעות ,כך שינוי בכמויות הסופיות המדודות ,בתנאי שסה"כ השינויים
ישאר בתחום המבנה ,לא יגרום לשינויים במחירי הסעיפים.
תקופת האחריות
.7
קבלן המערכת יהיה אחראי לפעולתו התקינה של המערכות לתקופה של  36חודשים מיום אישור
קבלת המערכת ע"י המזמין והמהנדס היועץ.
הקבלן מתחייב לתקן כל תקלה ,פגם או פעולה לא תקינה של המערכות או חלק מהן ,אשר יקרו
בתקופת האחריות ,אלא אם כן הוכח שהתקלה היא לא באשמת הקבלן ועקב הפעלה לקויה של
המערכות שלא בהתאם להוראות.
הקבלן מתחייב לבצע התיקונים תוך  6שעות מעת מסירת ההודעה על התקלה.
זאת על מנת למנוע הפרעות בפעולתו הסדירה של המבנה וכדי למנוע הפסדים ועוגמת נפש למזמין.
הקבלן מתחייב להחליף כל חלק שנמצא פגום בחלק חדש ללא תוספת מחיר.
תקופת אחריות של  24חודשים נוספים יחולו על כל חלק שהוחלף מיום הפעלתו.
באם הקבלן לא יופיע תוך  6שעות מעת מסירת ההודעה ,רשאי המזמין לבצע התיקון באמצעות
טכנאים אחרים שאינם עובדיו של קבלן אך על חשבון הקבלן.
במשך תקופת האחריות מתחייב קבלן המערכת לבצע  4ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן.
ביקור באתר עקב תקלה לא יחשב כביקורת תקופתית הקבלן מתחייב להודיע בכתב למזמין
מחברת לרישום תקלות ובה העמודות הבאות :תאריך התיקון ,שם מלא של האחראי מטעם
המזמין וחתימתו .מידי פעם תבוקר המחברת ע"י המזמין.
בתום תקופת האחריות יזמין הקבלן את המהנדס היועץ והמזמין וימסור את המערכות לאחריותו
של המזמין ו /או בא כוחו.
על הקבלן להודיע בכתב לכל הגורמים  30יום לפני מועד מסירת המערכת סופית ,תוארך תקופת
האחריות עד למועד בו ימסרו המערכות לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמהנדס היועץ.
בנוסף לאמור לעיל ידריך הקבלן את צוות אנשי האחזקה של המבנה לטיפול ותפעול של כל הציוד
ללא תשלום נוסף.
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ביטוח

.8

הקבלן יבטח לטובתו ולטובת המזמין ,יחדיו ,את הפרטים כדלקמן.

א.



עבודות לרבות חומרים ,ציוד מתקנים וכל חפץ ,מכשיר או מכונה
שהובאו לאתר לצורך העבודה.
הביטוח יהיה כנגד כל נזק ,גביבה או אבדן הנובעים מסיבה כל שהיא
ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות ועד לסיומן המלא וקבלת אישור לכך
בכתב מהמפקח.



כל אדם ,לרבות עובדי הקבלן ו/או המזמין ו/או כל אדם אחר הנמצא
בשרות הקבלן ו/או המזמין.
הביטוח יהיה כנגד כל נזק או אבדן בגוף או ברכוש ,העלולים להיגרם
במישרין או בעקיפין ,תוך כדי ביצוע העבודות.

ב.

הקבלן יקבל את הסכמת המזמין (בכתב ומראש – טרם תחילת העבודה) ,לגבי
טיוטת הנוסח ותנאי חוזה הביטוח ,עוד טרם החתימה על החוזה עם סוכן חברת
הביטוח.

ג.
.9

הקבלן יצרף בהצעתו עותק של חוזה כנ"ל( .לחילופין ,ניתן יהיה להציג את
טיוטת החוזה טרם החתימה בינו לבין המזמין חל תחילת העבודות).
ביטול ההתקשרות

א.

המזמין רשאי בכל עת ,לפי שיקול דעתו הבלעדי להפסיק את ביצוע העבודות ע"י המציע
בהודעה בכתב שתימסר למציע.

ב.

הופסק ביצוע ההתקשרות ע"י המזמין יהיה המציע זכאי לקבל את התמורה עבור
העבודות שבוצעו על ידו עד לאותו שלב ומובהר כי מעבר לתמורה זו לא יהיה המציע
זכאי לתמורה נוספת או אחרת כלשהי ומובהר כי לא ישולמו כל פיצויים בגין הפסקת
ביצוע העבודות.

ג.

הופסק ביצוע העבודות ע"י המזמין עקב הפרה יסודית של איזו מהתחייבויות המציע
יהיה המזמין זכאי לקבל מהמציע שיפוי בגין כל נזק שנגרם לו וכן שיפוי על העלויות
הכרוכות בהכנסת קבלן אחר לרבות הוצאות משפטיות ו/או הפרשי עלויות בין הצעת
המציע להצעת קבלן אחר .סכומים כאמור בס"ק זה יהיו ניתנים לקיזוז מכל סכום
שיגיע למציע מהמזמין.

הצהרת הקבלן – הקבלן מצהיר:
.1

העבודה הנדרשת תבוצע במבנה קיים ,מאוכלס ומכיל ציוד העלול להיפגע משריפה.

.2

במידה ובמסגרת עבודתו ,ישתמש הקבלן באש גלויה לצורך ביצוע עבודות שונות ,מצהיר
הקבלן כי יקיים את כל הוראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין.

.3

הקבלן ינקוט לפני תחילת העבודה ,בכל אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת שריפה
אפשרית שעלולה להתלקח כתוצאה מביצוע עבודותיו.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  44מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת

מכרז פומבי מס'  4/2017לאספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט עבור
עיריית מודיעין עילית

.4

למפקח ו/או לנציג המזמין ,שמורה הזכות להפסיק את עבודת הקבלן ,בכל מקרה של אי
מילוי הוראות הבטיחות .לקבלן לא תהיה כל זכות לטענה ו/או לתביעה כספית או
אחרת ,בגין הפסקת העבודה כאמור.

.5

הקבלן מצהיר בזאת כי קרא את האמור ,הבין את תכנו ואת כוונתו ומתחייב לקיים את
ההוראות הכלולות בו.

.6

כי קרא והבין את תוכן המפרט ,קיבל את כל ההבהרות וההסברים שביקש ,ומתחייב
לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות הכלולות בו.

.7

כי הצעתו עונה לכל אחד מסעיפי המכרז ,לאחר שבדק את שטח המבנה ,התוכניות,
כתב הכמויות והמפרט על כל דרישותיהם.

.8

כי הצעתו כוללת את כל החומרים ,חומרי העזר ,ציוד ואביזרים הדרושים להשלמת
עבודתו וכי הוא יבצע את כל הדרישות המוגדרות במכרז זה בשלמותן עד שלב מסירת
המערכת למזמין .לקבלן לא תהיינה במהלך העבודה דרישות כספיות בגין עבודה זו.

.9

כי כל החומרים ,הציוד ,מכשירים ,כלי עבודה אשר עליו לספק או להשתמש במהלך
עבודתו – נמצאים ברשותו או שיכול להשיגם.

.10

כי עבודתו תתבצע ברמה הגבוהה ביותר ובהתאם לכללי המקצוע הטובים ויסיימה
במועד שנקבע.

חתימתנו מאשרת בזאת כי קראנו הבנו ואנו מסכימים לכל האמור
עמוד  45מתוך 45

_____________
חתימה  +חותמת
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הרניא מטהננוח ימטואריה:
האסדהו רלאורדוח הו"ט  -מארד מהוהו

אדד -טסו הל מללו

9
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אולם ספורט מודיעין עילית  -תכנון מתקנים ומערכות עבור תפקודו כאולם מופעים

9

רמקול

DELAY

רמקול ראשי
טרס קדמי קבוע לתאורה
טרס קבוע למסכים קדמיים ותאורה

1
2
3

טרס קבוע לתאורה

4
5

טרס קבוע למסך לדים ולמסך בד אחורי

7

6
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מחיצת הפרדה אקוסטית מדורגת
מחיצת הפרדה אקוסטית ישרה
טרס קבוע נושא מחיצות הפרדה
מ ' / 2.5מ - 3.0מסך לדים משני
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