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 1ק רפ

   מיוחד  מפרט טכני

הכלרה ומערכות מערכות   ואחזקה של  , הרצה  התקנהאספקה תכנון ,ל

 ניטור של כלור ועכירות  

 כללי  .1

 תחולת המפרט הכללי 
י שבהוצאת הוועדה הבין משרדית הכללפרט המעם  יחד פרשול מפרט זה יש לקרוא

נה שלו )להלן  רואחלסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה ולמחשובם על כל פרקיו, בהוצאה 
 "המפרט הבין משרדי"(. 

 היקף המפרט
יש לקרוא את המפרט המיוחד כהשלמה ל"מפרט הבין משרדי", לתוכניות ולכתב הכמויות וכן 

ניות ו/או בכתב הכמויות תמצא את ביטויה  בתוכארת תוהמ העבודכל כי אין זה מן ההכרח 
 הנוסף במפרט מיוחד זה.  

 מהות העבודה (1)
 חוזה זה כוללת:  /רזמכהעבודה נשוא 

שבאחריות     "(המתקן )להלן"    מים נדב  במכון   הכלרה  של מערכות  והרצה  אספקה, התקנה ,תכנון,   •
  .  ("ן יזמהמ"" או/ו החברהאו/ו " "שרונים " להלן) שרונים

 במכון מים נדב   , הגבה, מוליכות  עכירות, קנה והרצה של מערכות ניטור לכלור  ספקה ,התן ,אנותכ •
 ם. באחריות שרוני

מערכות  התאמת מערך הצנרת במתקן להרכבת  ו  , ניקוזנוזל חיטוי, הולכת  ביצוע עבודות צנרת מים •
 . רה ומערכות הניטורההכל

 . 1המים  אספקת למערכת ערכות מהר לחיבוביצוע עבודות  •

 ק פסולת כנדרש בחוק.לוסי •

 עבודות שיקום והחזרת מצב לקדמותו.  •

 . )אופציונאלי(לתקופה המוגדרת בהסכם  ניטורההכלרה ו/או מערכות הת ושל מערכקה וחזת •

 הניטורוכלרה הה של מערכת הכלרה, מערכת הכוונה לכל מערכות  אזכורמובהר בזאת כי בכל  (2)
 .תמקרים שבהם צוין אחרהעט ,למ

 רה הכלמערכת  (3)

במתקן  תותקן (  ההכלרה"  מערכת" )קרי :  ממכון המים מסופקים ים מלחיטוי  הכלרה כת מער .א
על ידי פרטני  ו באופן יוגדרש ה כפי יה וצרכיבהתאם לדרישות וגדר ע"י החברההמים במקום שי

   .  עבור המתקןהמהנדס 

כל  ת לת אוכולבנפרד  בודדת המותקנת  הכלרה  רכת" הכוונה הינה למעההכלרה"מערכת  . ב
 . למפרט הטכני 4ם המפורטים בפרק המרכיבי

 הגדרת מערכת הכלרה . ג

המזרימה    • מערכת  הינה  ההכלרה  )היפמערכת  כלור  המכילה  מימית  למערכת  טכלוריותמיסה   )
לדרישות השונות ועל פי בהתאם    ומנטרת את רמת הכלור במים המסופקים    השתייהאספקת מי  

 
   שרונים.  ע"י תבוצע  במתקן  המים  תשתיות על י נקודת החיבור מובהר כ 1
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החופשי    הכלור  ריכוזי  עמדו בערכי  ים לצרכנים יהמסופקשהמים    טיחבלה, כל זאת על מנת  דיןכל  
 דין. הרשויות השונות  ועל פי כל  שרונים,  הנדרשים  ע"י

המערכת    מבנה  שלה.    מערכת ההכלרה תוגדר כמערכת סטנדרטית על כל אבזריה ומערכות העזר  •
 .ובאישורה החברה בהתאם לצרכי  יותאם  באופן פרטני לכל מתקן מים 

 

 במי שתייה מסופקים.  תר ועכירווור כלת ניטרכמע (4)

"מערכת   )קרי :  ממנו כון מים נדב ומסופקים מל מים המסופקיםב  ניטור כלור ועכירות מערכת  .א
בהתאם לדרישות   קבעתים  מתקן מבהניטור  במבנה מתקן המים  . מיקום מערכת ( תותקן  " ניטור

 .  נדסהמהוגדרו באופן  פרטני על ידי וי חברה ה

וכוללת את כל  מתקן מיםבבודדת המותקנת   ניטור ינה למערכתההכוונה   "יטורנה"מערכת  . ב
 טכני. רט הלמפ 5המרכיבים המפורטים בפרק 

  מוליכות , הגבהה,עכירות, הגדרת מערכת ניטור כלור  .ג

ומטרתה לנטר  במתקן    מיםהתותקן על צנרת     והגבה  עכירות,  ניטור רציפה  של ערכי כלור    מערכת •
ריף  רצ  באופן האת  המסופקים  של  והגבה  העכירות,   רוכלמת  .  לצרכנים השוניםו  לבריכות    המים 

שנקבעו ע"י החברה ועל פי   חריגה מן הערכים הנדרשים  על כל    לדווח  מערכת הניטור הרציף  תפקיד  
 כל דין.

 המערכת תסופק בתצורות שונות : •

i. .ניטור רציף של כלור בלבד 

ii. לבד.ניטור רציף של עכירות ב 

iii. הגבה ערכי  של ציףניטור ר (PH ) 

iv. כי כל אחת מהתצורות שפורטו לעיל בתוספת רגש לניטור רציף של  לחץ או/ו טמפרטורה על פי  צר
 .  החברה

 

 מי שתייה  /ניטור הכלרהמערכות התקנה והפעלה של תקנות ותקנים בנושאי   (5)
ב להתייחס ולעמוד בכל  חיידו וכן בהתקנת המערכות המוצעות על י במכרז זה  הספק בהצעתו

אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי הרשויות לוונטיות בנושאי איכות ואספקת  מי שתייה הרת ותקנה
 : תכדוגמ ,השונות

 . 2013תקנות בריאות העם )איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני שתייה( התש"ג  (1)
 כימיקאלים לטיפול במי שתייה. - 5438תקן ישראלי  (2)
 מי שתייה.ם ע עבמגבדיקת מוצרים הבאים  - 5424י תקן ישראל (3)
 )משרד הבריאות(. 2017רה של מתקני חיטוי מי שתייה הנחיות להגשת תוכנית תפעול ובק (4)

ב לעמוד בכל הדרישות המפורטות בתקנות לעיל , בנוסף לדרישות שיפורטו ע"י המזמין יתחיק מהספ
  כותרעשל מ וונטיות לנושא התקנה והפעלההרלות וכן בדרישות אחרות או תקנות של הרשויות השונ

 כולל הוראות בטיחות שיפורסמו מעת לעת .פקת מים ,ומערכות אס הכלרה ,מערכות ניטור 

ספק איננו זכאי  לכל המתחייב לעמוד בכל הדרישות על פי החוק וכל דין .  ספק ,הספקלמען הסר  (6)
  ליךהו ידועות בזמן פרסוםשהיו  ל לעיות תוספת בגין שינוי בדרישות או תוספת לדרישות המפורט

עד מועד קבלת  הרשויות השונות ת שבתוקף ונתנו ע"י באחריות הספק לעמוד בכל הדרישו .המכרז
 .  "י התאגידהמערכת ע

   תכנון ומידע כללי נתוני .2

 ללי רקע כ 2.1

 "נדב"מתקן המים אור ית .2.1.1

בריכות מים וניתן   3"נדב" שבאחריות שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ קיימות במכון המים  (1)

 .)לחץ נמוך מערבי ולחץ גבוה(  אזורי לחץ  2ל םהמי להזרים את

 מים: אספקת  מכון נדב ניזון משני מקורות  (2)
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 מת השרון למקורות שהרכב המים משתנה על פי צרכי ותנאי מקורות. רשל  פוניצחיבור  •

חיבור התותים למקורות וקליטת עודפים ממערכת אספקת המים המערבית )אזור לחץ נמוך  •

 תפלים והבריכה נמצאת בקצה הקו של האספקה. מו םמי ברובם  נםקים הימערבי( .המים המסופ

 :להתקין שנדרש מערכות וסוג ה כמות  .2.1.2

 הערות  כמות   סוג המערכת   רמספ

  2 מערכת הכלרה 1

מדידת  מערכת  2

 ורכל

3  

  1 מערכת הגבהה  3

  מערכת 4

 כותמולי

1  

  3 רכת עכירותמע 5

 פרוט המערכות הנדרשות :1טבלה 

 ודרישות סביבתיות סביבה תנאי 2.2

   סביבה תנאי 2.2.1

 ל.  לפעו ההכלרה/ניטורהסביבה שבהם על מערכות    יאטת את  תנמפר 2טבלה 

 תחום נושא  מס' 

 °0-°45 ( Cטמפרטורת הסביבה ) . 1

 °01-°35 (C) ים(המים )מתקבלים ומסופקטמפרטורת  . 2

 100%-10% לחות יחסית . 3

 נתוני סביבה : 2טבלה 

 ההכלרה/ניטור מערכת  עמידה בתנאי סביבה של רישות כללים וד תנאים 2.2.2

 פועלות:  ההכלרה/ניטורמערכות   כתנאים סביבתיים בהםתנאים המפורטים להלן ב בשיתח הספק
  IP 55ון )מיג .לתנאי מזג אויר משתנים יםבחוץ וחשופ ים מותקנ הסנסורים חלקים מן המערכת ו  .א

 לפחות( 

 שנה(.  20יתכן שלג )אחת לברד ו ,מיםלגש יםחשופ הסנסוריםחלקים מן המערכת ו   .ב

 לסופות חול ואבק.  ים חשופ הסנסוריםחלקים מן המערכת ו . ג

 לקרינת שמש ישירה.  יםפוחש הסנסוריםמערכת וחלקים מן ה .ד
ואין בהם כל התחייבות של   , לידיעת הספקומובאים ם בלבד יהינם כללי המפורטים לעיל  םינתונה

כל כת לקחת בחשבון ולהתחשב בתקנת המער וה  פקהבאס, הספק בהצעתו באחריות    . החברה

 רכת.עמפגוע או להפחית את ביצועי האים הסביבתיים אשר עלולים ל התנ

באזור הסביבה  בכל תנאילכך שעל המערכת לעמוד  ומתחייב  למען הסר כל ספק, הספק מודע

 לפחות.   יםשנ   10ההתקנה ולפעול בצורה תקינה ואמינה של 
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 רוהניטו ההכלרהת ומערכ מיקום  2.3
והסימון העקרוני  תרשים ה בסיס על תבוצע במכון נדב מתוכננת להתקנה ה והניטור  ההכלרהמערכת 

   : להלן רטפובהתאם למ 'צג בנספח אהמו

 בנקודות הבאות:   נה קתות   הזרקת הכלור נקודת  .2.3.1

 בריכת אוסשיקין   סניקהת המשאבויניקת סעפת  .א

 סעפת סניקה בריכת מקורות.  .ב

 בנקודות הבאות:   נהתותק רמערכות ניטור כלו .2.3.2

 למכון המים. חיבור צפוני של מקורותמים מסופקים מנור יצ .א

 שיקין בריכת אוס היקסנסעפת  .ב

 ריכת מקורות. סעפת סניקה ב . ג

 :תותקנה בנקודות הבאותעכירות ,הגבהה, ומוליכות מערכות ניטור  2.3.3

כניסה מקו   רגש

 מקורות 

 רשת מערב  מקורות סניקה אוסשיקין סניקה 

 - + + + עכירות

 - - - + (PHהגבהה)

 - - - + מוליכות

 - + + + כלור

 

 

  לפחות. 215Dות ב להיית הדיגום חיהמרחק בין נקודת הזרקת ההיפוכלוריט לנקוד .2.4

הנדרשות המשתנות ת המים וצריכל  בהתאם  , ( 7/24) רציפהלעבודה    נתמתוכנ  ההכלרה  מערכת .2.5

 נדב" במכון " איגוםהת ולבריכ יוזרמו  וריט לכובהיפיטוי שעברו ח. המים באופן שוטף  שרונים ע"י 

   .יםשרונ ם והגדרה שליי צרכעל פ  הכול  שרונים המים של אספקת ישירות לרשת  ו/או

תותקן בנקודות     "( ורמערכת הניט)להלן"  הגבהה ,מוליכות ,תעכירו,טור לכלור מערכת הני .2.6

, בהתאם לאיכויות מים  (7/24)  רציפהת  לעבודה ומתוכננ ,המפורטות לעיל במכון מים "נדב"

 .  ילרטות לעות המפולתת מענה לדריש צריכה המוצעת   מערכת הניטור ולפיכך משתנות 

שזו בין שזו תיעשה לתקופה קצובה ובין  ון בתקופת ההרצה והניסי ההפעלה ר שטיה ממכל סטי .2.7

באיכות   טופלים, לא תהווה  עילה או הצדק לאי הפקת מים מ  תיעשה  לתקופה בלתי מוגבלת

  .שרוניםכלפי  הנדרשת ו/או עילה לתביעה כספית או אחרת

 

 המסופקים נתוני איכות המים    .2.8
המים המסופקים משתנה  כאשר הרכבע"י חברת מקורות מים "נדב"  וןמכהמסופקים ל יםהמ .2.8.1

 חברת מקורות.  "י בהתאם מעת לעת ע

 
2 D - נור הולכת המים י קוטר צ 
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לחוק ועל פי כל נה בהתאם מע נתןשי ההכלרה על מנתמערכות פעולת להתאים את  הספק באחריות .2.8.2

 מהחיבור הצפוני.  ע"י מקורותפק ושיס הרכב המים  לכל  , דין

ולא  אינם מחייבים את שרוניםוהרכב המים המסופקים הספק  נתוני התכנון של כי  בזאת   מובהר .2.8.3

  .תם בגין זאנירותהיה לו כל תביעה נגד ש

 

  ותוכניות עדות לביצוע ם יהנדסיים ומסמכ תותוכני .2.9

 ע ת ביצו תוכניו  .2.9.1

את התוכניות  לשרונים לספק  לקבל את אישור שרונים מראש ובכתב ני ביצוע לפ הספקת באחריו

 באות :ה

 של המערכת המוצעת.  P&IDתוכנית  .א

 של המערכת המוצעת.  תפ"מ .ב

.   להתקנת המערכת   עולות הנדרשותכל הפפרוט כן ת המערכת והתקנ ל הנדרשת  צנרתתוכניות  . ג

לצנרת הולכת   נוזל עד להתחברות צנרת הדיגום והאת התשתיות ו יפרט   התוכניות ההנדסיות

אך מובהר  הקיימת בצנרתלביצוע ים הנדרשים ישינוה התוכניות יכילו פרוט כלהקיימת.  המים

 ע"י שרונים ועל חשבונה בלבד.  לצנרת אספקת המים תתבצע  עצמה  חברותבזאת כי ההת

 צוע.  ת ביתחילהכרחי ל י תנא הינו חברה הג נצי ע"יהתוכניות ההנדסיות של   בכתבישור א

הכלרה ה מערכתהמוכלים ב מכשורביזרים והאהשל כל  , כולל מפרטים טכניים תוכנית הנדסית .ד

  .וצנרת המים ו/או מערכת הניטור

 ומפרטים טכניים על כל חלקיהבאים:תכלול את הפרטים ה הכלרהתוכנית הנדסית של מערכת  .ה

 הכוללים: 

 במתקן המים.קצה לכך ת בשטח המו(של המערכ LAYOUT)תנוחה כללית  •

מיכל  משאבה, מכשור, רכלוריט,והיפ מים, צנרת תרשים כולל של המערכת על כל אביזריה )צנרת  •

 אגירה וכדומה( .

וסילוק מי  מערכת אספקת המים ונקודות התחברות למערכת אספקת המים כללי של תרשים  •

 הדיגום. 

  את  המפרטות  חשמל וכן תוכניות   רכות הניטורמעו לרהההככת של מער תוכניות חשמל ובקרה .ו

בפרט,  ומערכת  ועצמ מתקן המים ל ה שבקרלמערכת החשמל וה ת והמערכשל  ן חיבוראופן 

 . שרוניםהבקרה של מערכת המים של 

רשימות הציוד ,אביזרי הצנרת  לעל כמראש,  או מטעמה  החברה של  לקבל אישור בכתבהספק נדרש  .ז

הינו תנאי   החברה סר כל ספק אישור ן הלמע .השונות תוותקנים במערכמהד בקרה, יוצ שמלי,,ציוד ח

עה לאישור חומרים או ציוד שנרכשו או יוצרו  דה ולא תתקבל כל  בקשה או תביהכרחי לתחילת העבו

 . החברהטרום קבלת האישור בכתב של 

 ים ונשרע"י   ילטים לעהתוכניות והמסמכים המפורב של כל למען הסר כל ספק אישור בכת 

 .  במתקן המים העבודה  הכרחי לתחילתתנאי  מהווה

 (As-Made)תוכניות  עדות תוכניות  .2.9.2
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את     "מתקןתיק "במסגרת  לשרונים ת הספק יגיש ועם סיום עבודות ההתקנה והרצה של המערכ

 : יםמה במתקן  ע"י  ושהוקמ  והניטור ההכלרה תומערכ מעודכנים שלהתוכניות והמסמכים הבאים 

 של המערכת.  P&IDכנית ות .א

 .קנתהמותכת ערהמל תפ"מ ש .ב

  . )על מפת מדידה( ההכלרה מערכת  וכן של ( צנרתו )עבודות אזרחיות  הנדסיות  עדותתוכניות  . ג

 ומפרטים טכניים. יהן על כל חלק והניטור ההכלרהת ושל מערכ מאושרת  תוכנית הנדסית .ד

 .מעודכנות ההכלרהת ותוכניות חשמל ובקרה של מערכ .ה

 .והניטור ההכלרה תונים במערכתקמושל כל הציוד והמכשור הוקטלוגים  כניים ים טמפרט .ו
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  הגדרת מערכת ההכלרה  .3

 מי שתייה  לחיטוי הכלרה  מערכת פעולת  הגדרת  .3.1

שתייה    מי  לחיטוי  הכלרה   נדב""מערכת  המים  הזרקת  תבצע    במכון  באמצעות  השתייה  מי  חיטוי 

   ויאושר ע"י שרונים.ע ע"י הספק בם שיקבמקו המיםהולכת היפוכלוריט לצנרת 

תתבצע  ההיפוכלר  הזנת   שתזריק  יט  מינון  משאבת  הח  באמצעות  נוזל  מותאם ופבא  יטוי  את    ן 

בצנרולספיקה   המיםמשתנה  המים  וריכוז  ת  תתבצע .  הכלור  המסופקים  המים  של  הדיגום   נקודת 

ההזרקה  לפחות   D315במרחק   מסיבו  .מנקודת  ניתן  לא  והדבר  טכניבמידה  את  ת  להתאים  יש  ות 

 .על מנת שתתן מענה לכך תאםמערכת המדידה בה

 . או בקר אחר שיאושר ע"י שרונים רהכלובקר  תעוהיה באמציהפיקוד על משאבת המינון 

 אים: לה את הפרטים הבמערכת הכלרה מכי .3.2

 המים. של מתקן  הכולל כרטיס תקשורת שיאפשר העברת נתונים לבקר הראשי  מערכת הכלרה רקב  .א

 . ידרשומערכת ההכלרה ושאר המכשירים ש הפעלת המשאבה והזנת חשמל לבקרשמל ל לוח ח .ב

 . לרה כל מערכת הכתהינה אחת לת מינון משאב . ג

מיכל האכסון יכיל מערכת    .יתקנבמאצרה ת  איכסון    המיכל  ק.מ"  0.5בנפח    להיפוכלריט    אכסון   כלמי .ד

 לבקרת גובה נוזל במיכל. 

 גשש זרימה .  .ה

 לל צנרת פוליאתילן. מערכת, כור היבולח וצנרת  אביזרים .ו

 .ה ההכלר מד כלור וחיבורו לבקר המערכת .ז

 נדרש בתקנות.  ה שהית נוזל כמערך מיכל המדמ .ח

 מין(ות המזאם לדרישהתב )אופציונאלי י דיגום עם משאבת סניקה.יסוף ממיכל א .ט

 .)אנטי סיפון(  קת היפוכלריט לתוך מערכת אספקת המיםניעת ינימערכת למ .י

 . על פי החלטת שרונים ניקוזה והזרמתם למערכת הביוב או/ו  גימהם מי דמיכל איגו .יא

 

 
3  -D-   הכוונה לקוטר צנרת המים 
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 ההכלרה  פיון מערכתא .4

 כללי    4.1

 לדרישות משרד הבריאות ועפ"י התקנים תחטא את המים המוזרמים דרכה  בהתאם ההכלרה מערכת .א

אית של מי שתייה רותבקבעו בתקנות בריאות העם )איכותם היה שני שתיוהתקנות  לאספקת מ

 .  ( 2017והנחיות בנושא חיטוי מי שתייה  2013 תייה התשע"גש קני מיומת

  הדרישות  ם לשתיה ולפיכך על הספק לעמוד בכלם המיועדיהינם מי  ה הכלרהמים המוזרמים לאחר  .ב

 על פי החוק וכל דין. התברואתיות 

 . ת משרד הבריאותוראולהף או בכפו בלבד שרונים  של המערכת הינהלטה על תצורת ההח . ג

באמצעות לאחר הכלרתם  לשרונים המסופקים י בלעדית על איכות חיטוי המים יה אחראההספק י .ד

 בלבד.  בתקופת ההרצה והפעלה ראשוניתקנות ועל פי כל דין(, אם לת)בהת מערכת ההכלרה

 .ההכלרה מערכתופריטי  מבנה  4.2

 כללי    4.2.1
 

כולל  ה ההכלרה  מערכת תהליכי  שלתכנון  )כחלק מתנאי המכרז(   בהצעתו  המציע מחויב להגיש  (1)

וכן   ,זה המפורטות במכרז   המזמיןאת כל דרישות   ובתוכ  . התכנון התהליכי יכיל  P&IDתוכנית 

ע"י  ושיוגש P&IDוסכמת  המפורטהתכנון ויות השונות והתקנות השונות. ישות של הרשכל הדר

צרכיה ל אםבהת לדרוש לבצע בו שינוים  רשאי המזמין המציע יהיה מסמך מחייב את המציע אך 

 ואבטחת איכות המים המסופקים לרשת המים.

נדרש להפעלתה  ורכשמ ,ת מינון ומשאב ים:יטים הבאפרה כוללת את כל ההכלרה כת מער עלות  (2)

 תוכנהמיכל כלור, בקר ,,צנרת, ציוד ,   מערך ניטור כלור, הרציפה והתקינה של מערכת ההכלרה

משרד הבריאות   דרשו להוסיף לאחר מכן ע"ינ אוט ו/המפורטים בשרטו וכל מערכות העזר יעודית 

 . יות השונותהרשואו  שרונים,

כולל עבודות   במכון מים נדב ""לצנרת המים ה ת ההכלרשל מערכ והחיבור תקנהההת כל עבודו  (3)

 היחידה בכתב הכמויות . יחשמל ובקרה  יבוצעו ע"י הספק ועל חשבונו ועלותם כלולה במחיר

ה( למערכת אספקת המים של שרונים )מופות חדיר ו ע"י המציעשר שיד םורישינוי צנרת או חיב

  שרוניםויאושרו ע"י   יגיש הספקש ותתוכניות מפורטס על בסי עמה יבוצעו על ידי שרונים או מט

ן העבודה ועלות הכנת גיב  לשרוניםבמקרה זה לא תהיה לספק כל תביעה כספית או טענה . 

 ס תוכניות של הספק הינה של הספק בלבד.  בסיעל ה דת והאחריות של ביצוע העבו התוכניו 

התמורה תאמה בעצמו ות עבודת ההספק לבצע אמה לדרוש שרונים  רשאית ב לעיל למרות הכתו

ף לכל עבודה תתבצע על פי כתב הכמויות שיצורלהתקנת המערכת עבור ביצוע עבודות ההתאמה 

ה של חתהפל לעבודות תשתית בון דקמחיר  ייקבע על פהעבודה מחיר .   לפני ביצועה     במתקן המים

 בלני בגין ביצוע עבודה זו. רווח קל. הספק איננו זכאי 20%

 שתונח ע"י הספק  באמצעות צנרת של שרונים  המים למערכת הולכת תמחובר  ההכלרהמערכת  (4)

וכן   במתקן המים  לרעידות מכאניות עקב פעולת מערכות אחרות פה חשו ההכלרה מערכת לפיכך 

באופן  רכת ההכלרה עמלהתקין את ות הספק ת. באחריבושאתוצאה מהפעלת הממים כ הלמי
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נזק או לפגוע   לההעלולים לגרום  ,רעידות והלמי מים םאנייכמים זעזועלת קב המערכת שימנע מן 

 . בפעילותו התקינה

. רתווצרות בועות אויר בצניהמנע תבאופן שאו ולהתקינם  לספק אביזרים  לתכנן ,חריות הספק בא (5)

 הינה של הספק בלבד.הקשורים למערכת ההכלרה הצנרת ו מבנה בד קנת הציוהתת ריואח

לאחר אישור הצעתו  או ציוד תכנוןתוספת בגין שינוי וא רשאי לבקש כל מצהיר בזה שאין הק הספ (6)

לתנאי השטח   או/ו הניטור כלרהמערכת השל  כתוצאה מהתאמתה  ויידרש  המזמין , במידה ע"י 

 ת השונות.  הרשויואו לדרישות 

 רה מערכת ההכל  4.2.2

ת  וערכמבראלית אינטג ותהווה יחידה   מבנה מתקן המים/קן בשטח  מערכת ההכלרה תתו

תהווה יחידה  מערכת ההכלרה   מובהר בזאת כי   יחד עם זאת.  במכון מים נדב אספקת המים

קרה  רכת הבוניתן יהיה להפעילה באופן נפרד ועצמאי ללא קשר למעעצמאית במתקן המים 

 רכיבים הבאים: את המתכיל רה כלההמערכת  והפעלה של מתקן המים. 

 ת מינון  ומשאב (1)

בנה בהתאם לצרכים  או מחוץ למ  בתוך מבנה  ליטר  500  ל בנפח שלמיכל כלור )המיכ (2)

 . תקניתכולל מאצרה  (שרוניםוהוראות 

 מד מפלס נוזל במיכל הכלור (3)

האויר/גזי (4) של  אוטומטי  לניקוז  מפוקד  חשמלי  מצינברז  של  ם  ההזנה  ור 

 ההיפוכלוריט. 

  וןסיפ-אנטי (5)

 . פציונאלי(קוז )אוני-איסוף מי דיגום מיכל  (6)

 .ורת מדידת כלרכמע (7)

 . מי דיגום צנרת לרשת המים ו ת ההיפוכלוריטצנרת ואביזריה של אספק (8)

הייעודיתבקרה    מערכת (9) לביצוע  בקר(  מרכיביה  הכלרה  )כולל  כל  והתוכנה    על 

 .  תיהייעוד

 משאבת מינון  . א

 .  20%עד של להזנת היפוכלוריט בריכוז ומיועדת מדגם דיאפרגמה  הינה  נוןימהת אבמש

i. הנתוני המשאב : 

לור לעלות את ריכוז הכ לספק כמות היפוכלריט המספיקה תמנעל  אבה: ספיקת המש

בספיקות מים  מג"ל  1-מג"ל ל 0-באמצעות ההיפוכלוריט מהכללי 

 מק"ש.  600מק"ש ועד  50בתחום של 

 .0-100%ן אורך מהלך פעימה ווכי קה:וסת ספי

 פעימות בדקה. 0-180תדירות פעימות 

ריכה לעמוד בלחצים  כת צערהמכל מקרה ב אטמ'. 8לחץ מירבי בצנרת  לחץ: 
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 בר.  20 של עד

 50HZ; 230Vשמלי חד פאזי ע חמנו חשמל: 

 , מגע תקלה יבש4-20mAכרטיס אנלוגי  פיקוד, לכל משאבה: 

  PVCן ראש מינו חומרי מבנה:

 )מצופה(  PTFEיאפרגמה ד

בחדר מבנה ה כל משאבה תותקן על מעמד פלסטי, להתקנה על קיר התקנה:

 הספק. להחלטתבהתאם דרש הנ אחר  ו בכל מקום כלור א

ii. נתונים כדלקמן: תצוגה של ה שראפשי יס אלקטרונירטכ תכלול  ההמשאב  

 ספיקה בפועל של משאבה  •

 (פעימותספיקה מצטברת )בליטר לשעה ובמספר  •

 מצבי פיקוד ובקרה •

iii.  קה מכל ממסרי תקלה וקטעים גמישים לחיבור ביניקה ובסני תכיל  מערכת החשמל של המשאבה

 משאבה.

   היפוכלוריטלחסון כל  אימ . ב

אצרה מ וההמיכל  .  בתקנותבהתאם לנדרש    מאצרה תקנית  בתוך  ט יונח  ההיפוכלורי  מיכל לאחסון •

 . למבנה החדר היעודיהתאים את מבנה המיכל בונו ל באחריות הספק ועל חשעודי ייותקנו בחדר י

 .. בהתאם לצרכי המזמיןליטר( 500) מ"ק  0.5של  בנפח מיכל לאחסון היפוכלוריט יסופק  •

כדוגמת   גבוהים רציפה לריכוזי כלורחומרים העמידים לחשיפה מיהיה   המיכל ה שלחומר המבנ •

 בריכוז גבוה .  ם כלורעמיד לחשיפה ארוכה לנוזלים המכילי  GRPפוליאתילן או 

של  חוםשבו המתקן עלול לשהות כדוגמא  המיכל יהיה עשוי מחומרים העמידים לתנאי הסביבה  •

 יימיםקהחיצונים תנאי הסביבה ושנה ת הופותק בכל קרינה ישירה של שמש, מעלות  50עד 

 . במתקן המים

נותן אישור אחר ים או  להיות בעלי אישור של מכון התקנ  חייביםחומרי המבנה של מיכלי האחסון   •

 . 5452ישות התקן ת"י על התאמתם ועמידתם בדר

 : הבאים הפרטיםיכיל את מיכל האחסון  •

   ם.אדשיאפשר כניסת ח תפ -

 . כנדרש במפרט בטכנימד גובה    אביזר להתקנת  -

יציאה    מילויפתחי   - המשאבה  )הזנהמיכל,  המיכלשל  של  וניקוז  מגופים  .  בתחתיתו  (   כולל 

 מתאימים.

   יטיפוכלוריכל המל מאצרה . ג

  לדוגמא:מנפח המיכל  10%הגדול ב)בנפח של  הינה מאצרה תקנית   מיכל האחסוןל המאצרה  •

 .( ליטר 550 יהיה לפחות המאצרה ,נפח ליטר  500בנפח של  יכללמ

על מנת שניתן ס"מ מעליה  20לפחות מאצרה אלא תחתית הלא יונח על נוזל חיטוי /התמיסהמיכל  •

 חתית המיכל.ת ב  ניקוז הפעיל את ברזיהיה ל
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 ה.ס"מ על מנת שתתאפשר גישה נוחה לקרקעית המאצר 80ת המאצרה לא יהיו יותר מדפנוגובה  •

עמיד לחשיפה ארוכה לנוזלים המכילים כלור בריכוז גבוה   יהיה  נה של המאצרההמב חומר •

 . GRPאו  פוליאתילן כדוגמת 

 .האצרהמ דפנות החיטוי לא תעבור דרך צנרת האספקה של נוזל  •
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 יזרים נוספים  למערכת הכלרהבא . ד

 ההכלרה של מערכת  ת ביזרים הנדרשים להפעלה רציפה ואוטומטימערכת ההכלרה  תכלול את כל הא

 הבאים:מערכת ההכלרה תכלול לפחות את האביזרים 

 מספר יחידות  אביזרים 

 1 לוריט מסנן להיפוכ

 1 + פורק לחץ טי סיפוןשסתום אנ

 1 מפסק זרימה  

בקר בור לכרטיס חו ר זרימהטרי עם מגע חוסרוטומ מד ספיקה

 ההכלרה. 

1 

 1 משכך פעימות

 1 הזרקהשסתום הזרקה + עדשת 

ע צינור שים וקטנקודת הזרקה אשר תכלול את האביזרים הנדר

 קוטר צינור המים  ⅓-דר לחו

1 

 2 ברזי דיגום ידניים 

 כנדרש ייםברזים ידנ

חיבור כרטיס ל )כול  הידרוסטטי טבול לקריאה רציפה מד גובה

 מיןאו כל מד גובה אחר שיאושר ע"י המז למערכת הבקרה(

1 

יונו הנדרש ע"י המזמין. הספק על פי ניס שימה מינימאליתיזרים זו הינה רלמען הסר כל ספק ,רשימת אב

ען  למ המערכת. ליספק בנוסף את כל האביזרים הנדרשים לפעולה תקינה ש ל ידו קצועי והמערכת המוצעת ע המ

 ל התוספות כלולות במחיר היחידה המוצעת על ידי הספק בהצעתו. כל ספק כ הסר

 צנרת  ואביזרי מערכת ההכלרה .ה

לריכוז של  יםעמידופוליאתילן  מיהיו כלוריט צינורות, אביזרים, חומרי עזר הבאים במגע עם ההיפוחומר המבנה של  •

 לפחות.   20%היפוכלוריט 

עבו • והצנרת  אספ  רהאביזרים  ההימערכות  המים    וכלוריט  פקת  בעלי    לצנרת  של  יהיו  בלחץ  )לחץ   20  עמידה  בר 

 עבודה(.  

ההיפו  4צנרת • והזרקת  המשאבהאספקה  )לאחר  שת כלוריט  של  תהיה  במבנה  ונח   (   מבנה    ג דר תילן  פוליאמחומר 

  מ"מ לפחות. 10בקוטר  .10לפחות 

 
  שים לביצוע מערכת מושלמת בין עים גמישים וכל האביזרים הנדר י קוטר, מניפולד, קטהצנרת תכלול ברזים, מעבר -ספקהצנרת א 4

 קה. אבות המינון לנקודת ההזרמש
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 המזמין. הצנרת תהיה מקובעת למבנה.   ר ע"ימגשים המיועדים להולכת צנרת או בתוואי שיאושנח בתוך  הצנרת תו •

 . מחוץ למבנה המתקן תושחל הצנרת בתוך שרוול שהותקן ע"י שרונים

 .  6רג מ"מ לפחות , חומר המבנה יהיה  פוליאתילן, ד 50מי הדיגום ממערכת ההכלרה תהייה בקוטר  5צנרת ניקוז •

  ים תונח מחוץ למבנדרשנה השלמות  ידה ות. במי32תושחל בתוך צינור קיים בקוטר  צנרת ההולכה של ההיפוכלוריט    •

קוברה מגן  צינור  בקוטר    בתוך  מחמ"מ  32שרשורי  תהיה  הצנרת  למבנים    ירומ.  מחוץ  לשימוש  המתאימים  מבנה 

 .  האווירוכן עמידה בכל תנאי מזג  UVעלי עמידות נדרשת  קרינת השמש ווב

עלות או ת  מ"מ   32בקוטר    10"א דרג  מגן מפ  נוריצבתוך  מ'( תונח  5וריט  בתוך המבנים )מעל  צנרת  הולכת ההיפוכל •

 יעודיות. 

תהיה מחומר מבנה של פוליאתילן  פ.א. דרג   תובחלקם בתוכו. הצנר  תונח  בחלקה מחוץ למבנה  6מי הדיגוםת   צנר •

 מ"מ.  16בקוטר  10

חפירה, מילוי   י קיר,שרוולי מגן, מעברמחיר צנרת הפוליאתילן בהצעת הספק תכלול את מחיר הצנרת , אביזרים,   •

 ו החזרה מצב לקדמותו. ת הצנרתחול, הנח

 )אופציונאלי(   מיכל ומשאבת סניקה למי דיגום .ו

לרשת המים   ור משרד הבריאות להחזרת מי הדיגוםמיכל מי דיגום יותקן במקומות בהם יתקבל איש •

 .ביוב/את מי הדיגום למערכת הניקוז להזרים דרש ייפין מקומות בהם לחליאו 

ליטר. המיכל יותקן על בסיס .   200נפח של  ל  שקוף מחומר מבנה פוליאתילן בף יהיה מיכסוהאי  מיכל •

 אלמנטים הבאים: ה אתהמיכל יכיל 

 רציף . מד גובהו מצוף תלת שלבי -

 פתח מילוי למיכל  -

 ביזרים המתאימים למשאבה הנדרשת( יבור למשאבה )כולל אמיכל וחברז יציאה מהפתח + -

 ת חיצונית לצפייה בלבד(ערכ)מ ל.ל במיכשנתות למדידת גובה נוז -

 מ'.  7ועומד  ליטר לשעה   500ספיקה של  נקודת העבודה : ת מים  משאב -

גלישה   - צינ  50פתח  עם  פ"א  מ"מ  גלישה  באורך  50ור  הניקו  מ"מ,  שוחת  אל  בקצהכנדרש  הצינור    ז. 

 יותקן שסתום מדף. 

 
 קשתות ,ברזים ומעברי קיר.   רת כדוגמתחת הצנהאביזרים הנדרשים להנ כוללת את כל   -צנרת ניקוז 5
 קיר.  קשתות ,ברזים ומעברים הנדרשים להנחת הצנרת כדוגמת  כוללת את כל האביזרי-צנרת מי הדיגום 6
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 כללי/נותר /ופשיחמערכת מדידת ובקרת כלור   4.3

 שיטת המדידה .4.3.1

  הפוטומטרית.שיטה תהיה בבמים כלור כללי /י ריכוז כלור חופשידה של המד טתשי

 יות דרישות כלל .4.3.2

  1.0 ל 0.02יהיו בין ,יש להדגיש כי הערכים הנמדדים בשגרה   (PPM) מג"ל  2-0:הידמדה טווח  .א

 מג"ל. 

 ם C 40-5 :ורה לעבודהטווח טמפרט .ב

 .90% : מקסימליתלחות יחסית  . ג

 . "ל מג 4.00:  ערך קריאה מינימאלי .ד

 מג"ל הגדול מבין השנים. 0.04או  +5%ד ע :מדידה נדרש ק דיו .ה

 pH 6.5-8.5 -ערכי הגבהודיוק בתחום עבודה  .ו

 שניות . 150כל  קצב דיגום מינימאלי: .ז

 בר. 5 -0.4: המים לחץ כניסה של  .ח

 IP26או IP56 -דרגת אטימות .ט

 אלקטרודת המדידה  .4.3.3

)כלור חופשי, כלור  מדידה הנדרשסוג ה ריאנטים יקבע לפי, סוג ה DPDשיטת ה :  אגנטיםיר .א

 .נותר(

 נדרש פיצוי טמפרטורה.  .ב

 תא מגע( ) מיכל השהייה .4.3.4

לדימוי  ריאותהשהייה לחצי שעה, כנדרש על ידי משרד הב מדמה   מסנן + מיכל המערכת תכלול 

 דקות.  30זמן מגע של 

צים ת מלחכהמערהאביזרים השונים של  תכלול שובר לחץ על מנת לשמור את  מערכת המדידה .4.3.5

 בוהים. ג

יגום , כולל חיבורים לצנרת גמישה למי דיגום וניקוז וכן ברז דPVCעל גבי לוח  קןת תותהמערכ 4.3.5

 ידני.

ת ובמקרה של חוסר זרימה, המפסק יהיה  יכלול מפסק זרימה להפסקת פעולת המשאבו מד הכלור 4.3.6

 ק מהבקר או יותקן בנפרד על קו הדיגום. חל

באופן אוטומטי   לנקז  על מנת "זמן" מלי מפוקד שברז ח הכלור למד  יותקן על קו ההזנה 4.3.7

 גזים ממערכת ההכלרה. /אויר

 ליטר/שעה  10 מי הדיגום לא יעלו על 4.3.8

  תקשורת ובקרה 4.3.9

עם תצוגה וצג  לחצני תכנות קר מכיל . הבשרונים יג נדרש לאשרו מראש אצל נצהמערכת בקר  .א

 מוארת גדולה.

 הבקר יכיל כניסה דיגיטאלית לסנסור. .ב

   .MA 4-20 תאנלוגיו ציאותי 2  חותלפ כילהבקר י . ג

   .SPDT םמגעים אלקטרומכניי 4 לפחות  הבקר יכיל .ד
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ת  הרש זרםיצב את י. במידה ונדרש ל230VACמרשת החשמל ניזון הר קבהמתח הפעלה של  .ה

   ועל חשבונו. ספקחיבורו באחריות האספקת המייצב ו

ות  ם תהיה באמצעקן המיהתקשורת בין הבקר של מערכת ההכלרה והבקר המרכזי של מת .ו

input 4-20וגי אנלmA  וinput .תתתאפשר תקשורת דו כיווני דיסקרטי של מגע יבש לתקלה  

ם לתנאים שיקבעו ע"י י של מתקן המים ומערכת ההכלרה בהתאעל מנת שבצע הפעלה וכיבו

 המזמין. 

 ModBusיבור נדרש ח .ז

מתקן   תקשורת לבקר  כרטיס  מערכת בקרת הכלור הכללי/נותר/חופשי, תכלול בקר הכלרה עם .ח

כל,  המים    של  .    ורמד  והפעלה  הפיקוד  את  בתוכה  כוללת  הכלור  בקרת  משאבות  מערכת 

 מערכת ההכלרה ,מיכלים ,זרימה וכדומה. כולל כל מכשור הכלרהה

נזק מתנאים  יולא י קן המתעיל למפ מריביתבנוחיות  תפעלוקר יותקן במקום שניתן בה .ט

על הספק לנקוט בכל האמצעים וץ בח ותקן הבקרידה ויסביבתיים או חשיפה לשמש. במ

  ויר חיצונים.אי מזג אנהנדרשים על מנת להגן עליו מפני קרינה ישירה של שמש ות

ה 4.3.10 התוכנה  כתיבת  את  כוללת  המערכת  כולל  ייעלות  זו  מערכת  להפעלת   .   HMIמסכי  עודית 

 המחיר כולל ממשק התחברות עם מערכת הבקרה של מתקן המים.

 
   ההכלרה ערכתעולת מתאור פ .4.4

 כללי  .4.4.1

שוטף   שמור באופןשתפקידו לעודי להכלרה  משאבת המינון יעשה על ידי הבקר היי  עלהפיקוד   .א

 . ppm 0.1-0.7 שבין ריכוזים  בתחום המים  רת הולכת בצנוז כלור על ריכ

המינון .ז המשאבה    לספיקה    יפרופורציונאלבאופן  תעבוד     משאבת  הפעלת  פעולת  כאשר 

   . בצנרת הולכת המים בהתאם לרמת הכלור הנמדדת  יהייעוד הבקרו ע"י והפסקתה יינתנ

 תאור פעולת המערכת   .4.4.2

פעולתה כאשסמשאבת המינון תפ .א ור מד הספיקה מראה שאין זרימה או/ו ערכי הכל ר  יק את 

 אים המפורטים להלן. גבוהים מהנדרש בהתאם לתנהחופשי  
ז הכלור ריכו  תאימדוד    מים  ספקת הבאמצעות הרגש )סנסור( המותקן על צינור א   בקר הכלור .ב

תן , תינppm 0.15  -מאו שווה    קטן  יהיה  כאשר ערך ריכוז הכלור    המים המסופקים ,הכללי  

". במקביל תמשיך להתבצע הוספת  וךמנכלור    ריכוז"דקות    15במשך    ראה למרכז הבקרה  הת

 ppmל  עלה מעבמידה ורמת הכלור במים המסופקים לא ת  .ללעי    4.4.1בסעיף  הכלור כמפורט  

מערכת    דקות(    45ממועד קבלת התראה על "ריכוז כלור נמוך " )קרי    דקות    30לאחר    ,   0.15

תקלה   "אה על  ותינתן התר  הבריכה הרלוונטית  יק את פעולתה וכן את פעולת  ס פתרה  הכלה

  כלור נמוך"

יין לם עדוא",  ריכוז כלור גבוה, תינתן התראה ".ppm 50שר ריכוז הכלור הכללי יהיה מעל  אכ .ח

 צע הכלרה. תתב

על  כאש .ט יעלה  המסופקים   במים  היפוכלוריט  ריכוז  מ   ppm  0.7  ר  בר  10ליותר  , ותציפדקות 

 ". הכלרה איננה פועלת  רכתמע רמת כלור גבוהה מאודותינתן התראה " פעולת ההכלרה פסק ות
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(  ההזנה למכון המיםו  בק .י צפון  גבוהית  )חיבור מקורות  ערכי כלור  על   0.7ים מנתן רק התראה 

    למכון. אך המערכת לא תפסיק את הזרמת המיםמג"ל.  0.1מ מג"ל או נמוכים

  .מד גובה אנלוגי גובה המבוססת על  תלמדיד  רנציאליתת חישה דיפתותקן מערכבמיכל הכלור  .יא

 אים: המערכת תיתן התראה במצבים הב

 גלישה  סכנת -מיכל מלא •

 יש לבצע מילוי   -גובה נוזל נמוך •

 יש להפסיק את פעולת משאבת המינון.   –ך מאד גובה נוזל נמו •

ניקוז   .יב יותקן מיכל  –מיכל  נוזלים  ל  קוזני    מי דיגום    במערכות הכלרה שבהם  והזרמתם איסוף 
 איסוף כדלקמן:יותקן מיכל  ב למערכת הניקוז/ביו

 מי הדיגום תותקן משאבה לסילוק מי הדיגום . במיכל  (1)
   .מצוף ידת גובה המבוססת על ת  למדתותקן מערכת חישה דיפרנציאלי הניקוזיכל מב (2)

 תן התראה במצבים הבאים: המערכת תי

לשקע חיבור של משאבת המילוי    החשמל    זרםתק  ינו,במקביל    סכנת גלישה  -מיכל מלא •
 של הספק. 

 י  יש לבצע מילו -גובה נוזל נמוך •

 יש להפסיק את פעולת משאבת הניקוז.   – דנמוך מאגובה נוזל  •

 וז".ם מיכל ניק" גלישת מיניקוז מיכל ההתראה על גלישה מתינתן  (3)
 

 :   ניםשרו נתונים והתראות שיועברו מבקר מערכת ההכלרה למרכז הבקרה של   .4.4.3

אפשר באחריות הספק ל  לבקר מתקן המים.יעביר מידע זה באופן שוטף  בקר מערכת ההכלרה   .א
כי מערכת ההכלרה ולקבל את הנתונים המפורטים להלן בהתאם לצר  לבקר  רלהתחב    לשרונים

 .  ניםשרו

 הינם רכת הבקרה של מתקן המיםועברו למעהחווים שי .ב

 משאבת מינון בפעולה.  (1)

 זינה את המערכת.כלוריט המוכמות ההיפ (2)

 ספיקת מים שעתית )התקבל ממד המים של מתקן המים(  (3)

 רת כללית וצבירה מנקודת האיפוס(  בטבירה מצעבודה של משאבת המינון )צ ותשע (4)

 משאבת מינון בתקלה. (5)

 ( אליועלת )אופציוניקוז פמשאבת נ (6)

 משאבת ניקוז בתקלה )אופציונאלי( (7)

 . רה רציפה של נתונים( במערכת המים המסופקים )העבנתוני ריכוז הכלור  (8)

 בקר כלור בתקלה.  (9)

   מערכת ההכלרה    התראות . ג

 למערכת הבקרה של שרונים רנה בעאות שתוכלרה תפיק את ההתראות הבת ההמערכ

 ריכוז כלור נמוך .4.1

 ה ריכוז כלור גבו .4.2

 הזרמת מים לצרכנים הופסקה  – ור גבוה מאודז כלריכו .4.3

ת ההכלרה שאבמ כאשר )כלרים. צינור שבו מוזרמים המים המוהתראה על חוסר זרימה ב .4.4

 ( פועלת

 גובה נוזל נמוך מאד.  -ת גובה נוזל במיכל ההכלרההתרא .4.5
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 גובה נוזל נמוך )נדרש מילוי(. -כלרהבמיכל הה לנוז ובהת גהתרא .4.6

 )סכנת גלישה(.  זל גבוהגובה נו -ההכלרה במיכל ת גובה נוזלהתרא .4.7

 גובה נוזל גבוה )סכנת גלישה(  -התראת גובה ממיכל ניקוז .4.8
 ם נדרשים ויחו  .ד

 מחובר לחשמל  )מפסק זרם ראשי(  ההכלרה מתקן (1)
 שמל,חוסר פאזות ח (2)
 תקלה כללית במתקן .  (3)

 ניתן לבצע מחדר הבקרה או מרחוק :הפעלה ש יאותנ לותפעו  .ה

 וק שקע מותנה של משאבות הכלור(תי ני)ע" ר.משאבת כלו שלהפסקה  (1)
 . במתקן המיםהינו זרימה בצינור והפעלת המשאבה   מערכת ההכלרהתנאי להפעלת  (2)

להפסקת   (3) מגוף  תנאי  נמוכה   -בהמשא/לסגירת  הכלור  ידי    גבוהה/רמת  על  שנקבע  מערך 
 שרונים. 

   דת עכירותמערכת מדי .5
 ידת עכירות  מד תמערכבי רכי .5.1

 הבאים: כיבים  את המר תכלולהמערכת 

 .תקן המיםבקר עכירות עם כרטיס תקשורת לבקר מ .א

    מד עכירות על כל מערכותיו.  .ב

 ות  מד העכירבקר  .5.2

כיל לחצני  י. הבקר  ונים שרהבקר יהיה מבוסס על מיקרופרוססור שנדרש לאשרו מראש אצל נציג  5.2.1

 מוארת גדולה. תכנות עם תצוגה

-4אנלוגי  inputהמים תהיה באמצעות  ל מתקןמד העכירות  והבקר המרכזי שבקר בין  התקשורת 5.2.2

20mA  וinput נדרש חיבור  וכן  דיסקרטי של מגע יבש לתקלהModbus  . 

 . NTU  1.0ל .10,יש להדגיש כי הערכים הנמדדים בשגרה יהיו בין NTU7 10-0: טווח  המדידה 5.2.3

 ד  בכל טווח המדידה. הנמד מהערך(  -+)NTU 0.001 –רגישות  המדידה  5.2.4

מהערך הנמדד הנמוך  2%או  ,מהערך הנמדד  בכל טווח המדידה(   -+)NTU .010-דה דיוק המדי 5.2.5

 בין השנים. מ

 pH 6-9 -ערכי הגבה  כירות בטווח מד עשל  תחום עבודה 5.2.6

 . שיטת מדידה נפלומטרית  5.2.7

 בר. 10עד  של המים הנמדדים מקסימלילחץ אספקה  5.2.8

המערכת מלחצים  לשנים והש האביזרים על מנת לשמור את ר לחץ ול שובכלת מערכת המדידה 5.2.9

 גבוהים. 

 וז וכן ברז דיגום ידני., כולל חיבורים לצנרת גמישה למי דיגום וניקPVCבי לוח המערכת תותקן על ג 5.2.10

 ל/שעה.  8ספיקת הדיגום לא תעלה על   5.2.11

 VAC 230מתח הפעלה של  5.2.12

 
 ימוש.  שרונים תאשרו לש  10NTUקטן ממדידה של  ק מד עכירות בתחום במידה ויוצא ע"י הספ 7
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ר טונילאישור מערכת הכרחי הינו תנאי זה , ל הרגשקוי אוטומטי שי נ מערכת מדידת עכירות תכיל 5.2.13

 .ירותעכ

 מדידת עכירות ת מערכת תיאור פעול 5.3

למערכת    המחוברצינור  מוזן מית  במערכת האנליטבאמצעות הרגש )סנסור( המותקן    העכירות    בקר 5.3.1

 . במים המסופקים ערכי העכירות את במקום מוגדר. המערכת תמדוד   אספקת המים

  של עכירותסף  ערכי 5.3.2

 ".  הה ת גבועכירו" התראה של תינתן ,   NTU 0.8גבוה מיהיה  העכירות  רךע כאשר  .א

מ  NTU  1יהיה מעל    ות  העכיר  ךערכאשר   .ב ברצי  10ליותר  תינתן התדקות  "פות,  עכירות  רמת  ראה 

 גבוהה מאוד ". 
רכת באופן  מעופסק פעולת התדקות ברציפות ,  30ליותר מ  NTU  2  גבוה מ  יההעכירות יה  ךכאשר ער . ג

  די. מי

את   ך נוזל באחריות הספק לתכנןל זמן פעולתו בתוהיות כהאלקטרודה )רגש( חייב לר בזאת כי בהמו 5.3.3

באופן    מערכת פשב  הניטור  איננה  המערכת  בהם  שתקופות  התקינה  פעולתה  תשמר  ל ועלת 

 .  קרי נמצאת בתוך נוזל האלקטרודה

 מערכת  איסוף מי דיגום  5.4

עכירות  במערכות   לדרישת  מדידת  מערכת    המזמין  ,בהתאם  והחזרתל    תותקן  נוזלים  ם איסוף 

 בהתאם לדרישות המזמין .  מם לביוב /ניקוז יהזרל פיןחליהמים  או ל כתלמער

 : יםהבא ת הפרטים דיגום תכיל אמערכת איסוף מי 

 במיכל ניקוז מי הדיגום או בקרבתו  תותקן משאבה לסילוק מי הדיגום   5.4.1

 וף. ת על  מצה המבוססרכת למדידת גובבמיכל הניקוז תותקן מע 5.4.2

 : תהבאו ות התראאת  תיתן  איסוף מי הדיגום מערכת 5.4.3

 גלישה  סכנת -מיכל מלא .א

 .  יש להפסיק את פעולת משאבת הניקוז –בה נוזל נמוך מאד וג .ב

 .מדידת העכירותממערכת החשמל של מערכת  תעשה מערכת איסוף מי הדיגום  הפעלת  .5.4.4

לאח .5.4.5 יהיה  ניתן  המזמין  את  באישור  הדיגוםד  מערכ  מי  אחד ו של  איסוף  למיכל  השונות  הניטור  ת 

  משותף.ו

 מתקן המים.   למערכת הבקרה של איסוף מי הדיגום מערכת ור הספק יאפשר חיב 5.4.6

 

 למערכת הבקרה של מתקן המים:  מדידת עכירות רו מבקר מערכת נתונים והתראות שיועב  5.5

עכירות  מערכת   5.5.1 לע  מדידת  המפורט  מידע  העברת  שוטףתאפשר  באופן  מת  יל   המים.לבקר   קן 

לקבל את    על מנתוללוח החשמל  כירות  עהלבקר מערכת  חבר  להת  ם  לשרוני באחריות הספק לאפשר  

  .שרונים ן בהתאם לצרכי הנתונים המפורטים להל

 :החווים שיועברו למערכת הבקרה של מתקן המים הינם 5.5.2

 .של נתונים( במערכת המים המסופקים )העברה רציפה  עכירות המים נתוני  .א

 בתקלה.  עכירותדת רכת מדיעמ .ב

 למערכת החשמלברת מחו ותעכירמערכת מדידת  . ג
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 . כמפורט לעיל וף מי דיגוםמצבי גובה נוזל במיכל איס .ד

   מדידת עכירות ת  התראות מערכ 5.5.3

 .מתקן המים למערכת הבקרה של תפיק את ההתראות הבאות שתועברנה  מדידת העכירות מערכת 

 . עכירות גבוהה .א

 .מאוד גבוהה עכירות .ב

  אספקת המים. כתסקת מערפה . ג
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 ( pH) הגבהה מערכת מדידת ערכי  6

   הגבה מדידת ערכי רכיבי מערכת 6.1

 את המרכיבים הבאים:  ,תכלול ערכי הגבהה דידת מערכת מ

 .עם כרטיס תקשורת לבקר מתקן המים הההגבבקר  .א

    (על כל מערכותיו.  pHגשש הגבהה )אלקטרודת  .ב

 בקר מד ההגבה  6.2

צני  מכיל לחהבקר  . שרונים צל נציג רו מראש אנדרש לאשרוססור שרופ בוסס על מיקהבקר יהיה מ 6.2.1

 עם תצוגה מוארת גדולה. תכנות

אנלוגי    inputתהיה באמצעות  מיםן הוהבקר המרכזי של מתק  הגבהה ורת בין הבקר של מד קשהת .6.2.2

4-20mA  וinput נדרש חיבור וכן  דיסקרטי של מגע יבש לתקלהModbus . 

 . 9-6 רכים הנמדדים בשגרה יהיו ביןכי העדגיש לה ,יש 12-3: דידהטווח  המ 6.2.3

 Cמעלות  50-0 :ום טמפרטורהחת 6.2.4

 מהערך הנמדד  בכל טווח המדידה. (  -+ ) 0.01 – רגישות  המדידה 6.2.5

 מהערך הנמדד  בכל טווח המדידה. (  -+ ) 0.01-מדידה דיוק ה 6.2.6

 בר. 10לחץ אספקה של המים עד  6.2.7

 PPS :חומר מבנה 6.2.8

 PT-100 :ורהפיצוי טמפרט 6.2.9

המערכת מלחצים ונים של רים השהאביז תכלול שובר לחץ על מנת לשמור את  דהת המדירכמע 6.2.10

 גבוהים. 

 VAC 230-זנה זרם ה 6.2.11
   הגבהה מדידת תיאור פעולת מערכת  6.3

מערכת אספקת המים  ימדוד  ל  המחובר    על צינור  נסור( המותקן  אמצעות הרגש )סב  כירות  בקר הע 6.3.1

  . ופקיםבמים המס  הגבהה את ערכי 

 בה הג סף שלערכי  6.3.2

 ".  גבוה pH"תינתן התראה של  ,     8.3 מיהיה גבוה   ההגבההכאשר ערך  .א

מעל      בה ההגערכי  כאשר   .ב מ    .58יהיה  התר  10ליותר  תינתן  ברציפות,  "דקות  גבוהה    pH רמת  אה 

 ".מאוד

ההגבה  כאשר   . ג מ       8.6  מ  נמוכים  יהיה    ערכי  "  60ליותר  התראה  תינתן  ברציפות,     pHת  מר דקות 

 ".מאוד נמוכה 

 10למשך    6.5  נמוכים מאו    דקות או יותר   10למשך      8.8ל  ם  ההגבה יהיו גדולים או שווי  ערכיאשר  כ .ד

    ם.מערכת המי ניתוקעל  פקודה תינתן דקות או יותר 
נוזל באחריות הספק לתכנן את המערכת שגם   )רגש( חייבהאלקטרודה   6.3.3 פעולתו בתוך  זמן  כל  להיות 

 של האלקטרודה. התקינה   ר פעולתהמערכת איננה פועלת תשמבתקופות בהם ה

 ים: ה של מתקן המלמערכת הבקר   ההגבהמדידת רו מבקר מערכת ראות שיועבהתים ונתונ  6.4

קן המים. באחריות  לעיל  באופן שוטף לבקר מת מפורטברת מידע התאפשר הע  ההגבהמערכת מדידת  6.4.1
מערכת   לבקר  להתחבר  השרון  הוד  למי  לאפשר  ולק    הגבהההספק  החשמל  הנוללוח  את  תונים בל 

 . י הוד השרוןמצרכי תאם לרטים להלן בהפוהמ

 :ן המים הינםהחווים שיועברו למערכת הבקרה של מתק 6.4.2

 .ה של נתונים( קים )העברה רציפבמערכת המים המסופ המים  pHערכי  .א

 בתקלה.  הגבההמערכת מדידת  .ב
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 מחוברת למערכת החשמלהגבהה מערכת מדידת  . ג

  הגבההדת ערכת מדיהתראות מ 6.4.3

 .מתקן המים למערכת הבקרה של ועברנה אות שתתפיק את ההתראות הב  הגבהה  מדידת כת מער

  .גבוה  pHערך  .א

 .גבוה מאד  pHערך  .ב

 נמוך מאד.   pHערך  . ג

 כת אספקת המים.פעולת מערהפסקת הודעת  .ד
 

 8והניטור  ההכלרה ת ומערך פיקוד  ובקרה של מערכ הנחיות כלליות ל .7

,  ונים רששל   )סקאדה( השו"בלמערכות   נה  רתחובטור והנימערכת ההכלרה  של הבקרה  מערכת 7.1

מערכת  אל  הנדרש לעיל  המידעכל העברת  ו /פשרשיא ים/כרטיס יכללו   מערכות הניטור  בקר 

 .  שרוניםקרה של בה

איסוף נתונים הרציף של תפעול   נה תאפשר והניטור   ההכלרה  מערכתת פיקוד ובקרה של ומערכ 7.2

 רכת הכולל:  המע

 " 01של לפחות  בגודל  מפעיל ת צגוללהכ מיתמקו)ממשק אדם מכונה(  HMIכת מערתכיל   כל מערכת 7.2.1

או בכל   טור או/ו מערכת הני הכלרהמערכת ה לוח חשמל המשני שבו מותקן בקר יתבחזאשר יותקן 

 .  שרוניםשיידרש ע"י   מכון המים  מקום אחר בשטח 

 .  וניםרשרש ע"י מסכים( בהתאם לנד 3ות מערכת תכיל  מסכי הפעלה )לפחכל  7.2.2

 :  כדלקמן

 כלל המערכת .להצגת מסך ראשי  .א

 סך .מסכי זום עבור הציוד כולל הפעלות מהמ .ב

 קן . של כל תקלה במת  מדויקמערכת תקלות לאיתור   . ג

חודשים. ניתן  6לתקופה של עד  שנמדדו  את כל הנתונים לשמור יה בעלת אפשרות התמערכת כל  7.2.3

   של כל המדידות שמתבצעות.  יסטורייםנתונים  האת גרפי ן  ופבאלהציגם יהיה 

 . לשרונים סך  תהא מתועדת באופן מושלם יית המאפליקצ 7.2.4

  שרונים של  )סקאדה(  מרכז הבקרהל חיבור 7.3

  של חברת סימנסמכון המים "נדב" . הבקר יהיה יטור תהינה מחוברות לבקר ההכלרה והנכל מערכות  7.3.1

התקשורת בין להתאים את ועל חשבונו  . באחריות הספקעל פי דגם שיאושר מראש ע"י המזמין

 מים נדב.יטור לבקר מכון ההכלור ומערכות הנקרה ת הברכמע

כולל   של שרונים  ערכת הבקרה הכלליתמל  והניטור  הכלרהת ה ו כמער של בור מערכת הבקרה  חי 7.3.2

לחיבור סייע ככל שיידרש למתחייב  . הספק או מטעמה שרונים ,תבוצע ע"י מסכי בקרה ושליטה 

 שרונים. למערכת הבקרה ושליטה של  כות המער

הגשת  : הסיוע  כולל  שרונים של  הנדרש במרכז הבקרהת המידע וע בהתאמיסלתת תחייב הספק מ 7.3.3

על התהליך, העתקי מסכים של האפליקציה המקומית כולל כתובות של  מפורט ,הסבר P&IDסכמות 

 .פליקציה במרכז הבקרה לבניית אל הנדרש האפליקציה המקומית וכ

 
   והגבהה    תמוליכו  , מדידת כלור, עכירותמערכות ניטור הכוונה ל 8
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מול מרכז הבקרה עד  המערכות של כת הבקרה ש בהרצת מערשיידר הספק מתחייב לקחת חלק ככל           7.3.4

 במרכז הבקרה .  ההכלרהת צגה מושלמת של מערכלה

 ע"יכן ות ומערכהמהמערכת תאפשר גישה לנתונים המוגדרים במערכת ,שינוים ו/או שליפתם            7.3.5

 . יםשרונכפי שייקבע על ידי  שרוניםיים של תקשורת למערך התקשורת הקרות בהתחב

דרישה מראש זאת על פי  לחיווי , כל פרמטרים 30לקבל קריאה של לפחות   רוניםשלאפשר ק יהספ           7.3.6

 מהם. 

 . וניםרשחשבון  או גורם אחר  יותקן ע"י  הספק על שרונים מכשור נוסף במידה ויידרש על ידי            7.4

  . מכון מים.פעולת תהא עפ"י מגע יבש המתקבל בעת  ההכלרה הפעלת מערכת           7.5

בקרה של מערכת הקיימת למערכת ה ם המי מתקןבין יאפשר התחברות על פי הצורך )מגעים( הספק            7.6

    ההכלרה.

 ת מידע ותקשורת תקלו          7.7

התראה שתודיע שומם במערכת וכן מערכת דרש ריכת אשר נתקלות של המער לספק  תגדיר  שרונים 

 במערכת.  על תקלות 

 HMIכת        ה יוצגו באופן ברור ונוח במער ההכלרהכל התקלות במערכת  -  תקלותרכת רישום עמ            7.7.1

 .  שרוניםבע ע"י ום התקלות הנ"ל יועבר למרכז הבקרה באמצעות תקשורת שתקת . רישהמקומי

 יועברו בערוצים נוספים :   ניםשרוות אשר יוגדרו ע"י הקריטי התקלות לכ           7.7.2

 . מבקר מכון המיםות ריאחזקה ישלאנשי ה SMSהודעת שידור  .א

 .   כון המיםמבמגעים יבשים למערכת בקרה קיימת  .ב

 . של שרוניםהמים  אספקת  חיבור מערכת ההתראה למערכת ההתראות של מערכתפשר את הספק יא . ג

מצב   שלתאפשר  העברת הנתונים רציפה   יטור מערכת הכלור והנשל   והבקרה הפיקוד תכמער           7.7.3

מערכת הפיקוד והבקרה  מערכת הבקרה של מכון נדב. ל עולים השוניםוהפרמטרים התפ ערכתמה

 . או/ו בקר מכון המים שרוניםמחדר הבקרה של  ההכלרהעל מערכת  חירום( )כיבוישליטה תאפשר 

 הגדרת מצבי התראה וערכי סף לתקלה        7.8

פרמטר 

 נמדד

צוי ערך ר 'חי

 מותר/

 ה חמורה לף לתקערך ס ערך סף לתקלה 

  30למשך  >0.55או  < 0.3 0.3-0.45 ל מג" כלור חופשי
 דקות 

  10> למשך 0.7<או 0.2
 דקות 

  NTU תעכירו
 "ן( )יע

 דקות  10> למשך 1.2 דקות  30> למשך 0.9 <1.0

 שעה  1למשך  >8.3 6.5-9 יח' ( pHהגבה )

 או 

 שעה  1< למשך 7

 או  דקות 30למשך   >8.5

 דקות  10< למשך 6.5

 

     

 ותוכנה  מתפ"ור איש 7.9
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כת  את תפ"מ המער  שרונים ,הספק יגיש לאישור נציג ל לעי  ות תפעול המערכדרישות בהתבסס על   7.9.1

 ניתןלא  של שרונים דו ושילובה במערכת אספקת המים. ללא קבלת אישור בכתב  המוצעת על י

 . ההכלרה  לת מערכתיהיה להמשיך ביישום התפ"מ והפע

. הכלרההקרה של מערכת פיקוד והבדכנת של תוכנת ה ה מעוגרס   לשרוניםהספק מתחייב להעביר   7.9.2

בשלבים שונים של הפרויקט ע"י   פי הצורך שתעשה על ההכלרהעדכון תוכנת הבקרה של מערכת 

זה מר חובג או כת על ידה )שלב המסירה(קבלת המערעד מועד  שרונים הספק תועבר לידי 

 חזוקה. הת

 : תיעוד תוכנה       7.10

הסבר מפורט לנציג  . במסירת המערכת  הספק ייתן   רוניםששיידרש ע"י  תיעוד הספק ישלים כל   7.10.1

: הסבר  ההסבר כולללצורך זה על כלל התוכנה.  שרונים ע"י  או כל אדם אחר שימונה ונים שר

 וכנה .יבי התקים ומרכוכל הבלו, הסבר על מבנה התוכנה ט על התהליך מפור

או   בגמר תקופת האחריות  ניםשרווי ע"י פייה ולשיננים לצ כל הבלוקים בתוכנה יהיו פתוחים ונית   7.10.2

 . התחזוקה ,האחרון מבין השנים

לפני ביצוע  שרונים ספק יגיש תפ"מ מפורט  )קרי: המסמך(לאשור ה -ת מערכת  תאור פעול – תפ"מ 7.10.3

 .  ההכלרה)סכימת תהליך ומכשור( של מערכת   P&IDסכימת  יכיל את התוכנה  . המסמך 

המכשור . הספק יציג בולים של הציוד ול סימתכלו ההכלרה מערכת (  P&ID) סכימת התהליך  7.10.4

ציוד ות העזר . התרשים יכיל את כל הסימבולים של התרשים מפורט של המערכת  כולל מערכ

. תרשים זה יעודכן HMIרצתה ומערכת ערכת  וההקמת המ והמכשור שילוו וישמשו בכל שלבי

 לשרונים.לפני מסירת  המערכת 

יצוע הפרויקט. על הספק להגיש באופן מפורט כל מהלך בלעדכן את התפ"מ  ייב  מתח פקהס    7.10.5

או לפני גמר תקופת  שרונים י אושרת על ידו  לפני מסירת המערכת לידגרסה עדכנית ומעודכנת ומ

 . ההתחזוק

לת הפע רשאית לעשות כל שימוש בתוכנת הבקרה שפותחה ע"י הספק וכל זאת  לצרכי  שרונים    7.10.6
 ליה. וכל מערכת שקשורה א הההכלר מערכת

  אביזרי בטיחות 7.11
כל דין. ל פי הנחיות והוראות ועל פי אביזרי בטיחות וגיהות כנדרש ע  במכון המים הספק יתקין  7.11.1

עם תחילת העבודה ואישור תכנון  לשרונים וגש טיחות שים לדוח באביזרי הבטיחות יותקנו בהתא 

 המערכת כולל צנרת וחיבורים. 

  לשרונים מתחייב הספק להגיש  שרונים ים של למערכת המ כת וחיבורהערת המהתקניום עם ס 7.11.2

 לווה.  נדוח בטיחות של המתקן וכל הציוד ה

לשם  שרונים לספק להתחבר למערכת המים של  יורשה ח רק לאחר השלמת כל המפורט בדו  7.12

 . ההכלרה הפעלת מערכת 

 .לוט מתאים את המערכות השונותסמן בשיי ספקה -סימון ושילוט 7.13
 

 אספקת  החשמל מערכת          .8

ח חשמל משני  מפסק הזנה ללו  (  במתקן המים  בלוח הראשי )לוח חשמל שנמצא    שרונים תתקין   8.1

 מפסק ההזנה יוגדר ע"י הספק בהתאם לצרכיו. . ומערכות הניטור ההכלרה תו מערכל ש
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הניטור    ההכלרהת  ו למערכ  8.2 חשמל  ומערכות  לוח  "משני"    יותקן  )לוח  הנפרד  ( מים  במכון 

 שרונים.שימוקם על פי צורך ובהתאם לדרישת 

להפס 8.3 ניתן  מותנה.)קרי  שקע  ע"י  תופעלנה  החיהמשאבות  את  במערכת  ק  תלות  ללא  שמל 

 .הבקרה(

מערכת   8.4 של  החשמל  מערכת  את  לנתק  שיאפשר  פחת  מפסק  יותקן  המשני  החשמל  בארון 

 הלוח הראשי. ההכלרה מהלוח החשמל הראשי מבלי לפגוע בפעולת

 בהתאם לחוק החשמל. נ"ל יבוצעו ות ההעבוד לכ     8.5

 הבין  למפורטתבוצענה בהתאם .  עבודות חשמל ובקרה שרונים יעבוד בהתאם להוראות נציג  פקהס  8.6

    י לעבודות חשמל והנחיות שרונים. משרד

 הספק לבצע ולעמוד בדרישות  הבאות: באחריות  8.7

מך  סו אישור בודק חשמל מ ק לקבלעל הספ(  הת ההתקנבתום עבודלפני מסירת העבודה למזמין ) 8.7.1

שא בעלות בודק  . למען הסר כל ספק, הספק ייהמערכת ועמידתה בדרישות על פי כל דיןינות לתק

 חשמל. ה

ורק זה יהווה אישור לחיבור מערכת ההכלרה  שרונים ור לנציג חובתו של הספק להציג את האיש 8.7.2

 ולמערכת החשמל של מתקן המים.

)קרי, לוח   שרונים של החשמל  למערכת  המערכותשור לחיבור ספק אידק יינתן לעל סמך אישור הבו 8.7.3

 (. במכון המיםהחשמל הראשי 

 . שרונים   נציג  בות לקבל אישור בכתב ומראש שלחישמל של המתקן כל תוכניות הח 8.7.4

 הכלרה התקנת מערכת הוראות ל          9

 התקנת המערכת ל ם מקדיםתנאי           9.1

    של מערכת ההכלרה לים כלתרשיה אר, )שרונים י קבע ע"כפי שי    ם ן מיבמתקהמערכת תורכב   9.1.1

ינחו את הספק    שרונים על ידי נציג נים כפי שימסרו ( . התנוחה הכללית והנתוהטכני המצורף למפרט

הינו לידיעה בלבד והספק חייב   4בפרק  המידע שנמסרערכת ומיקומה. בכל הקשור למימדי המ

 ת המערכת.  תקין אספק/להלו הגיש את הצעתו לו לדרשים  הנתונים הנלבדוק ולוודא את כל 

בד ואין בהם לקבוע או  הינם כלליות בל 4למען הסר כל ספק, התנוחות והתרשימים המוצגים בפרק  9.1.2

   . ההכלרה פת אביזרים או פריטים עבור מערכת להוות בסיס לתביעה של הספק על תוס

ש אם יידר ובמידת הצורך , ניםשרו ורבל את אישקלהספק מתחייב לביצוע העבודה  כתנאי מקדים 9.1.3

פורט למ  המערכת בהתאםאת תוכניות  הספק יגיש  לתצורה המוצעת על ידו. משרד הבריאות ור איש

,במידה  אישור משרד הבריאותל פי כל דין. וע הנתונים הנדרשים בהתאם לתקנות כולל כל .  לעיל

ל  המלאה ש אות הינו באחריותו ירד הברישור משת אקבלהינו תנאי הכרחי לתחילת העבודה.  ויידרש 

 הספק. 

האביזרים ים לכל המכשור ובכפוף להנחיות משרד הבריאות הספק חייב להציג אישור מכון התקנ 9.1.4

הינו תנאי    תו תקן רלוונטי לכל פריט ציוד אישור מכון התקנים או. ההכלרהשבשימוש במערכת 

ל ש המלאה יתו באחרינם הדרשים אישורים הנ . קבלת תו התקן וההכרחי לאספקת המים לרשת 

 ק. הספ

ית וצנרת , סה אזרחודות הנדכולל עב ההכלרהתכנון מפורט של מערכת     שרונים הספק יגיש לאישור  9.1.5

על מדידות שיבוצעו   יתבסס  . תכנון הספק 4 פרקב המוצע  ים הכללי התרשססנה על התוכניות תתב

 .  ידו ועל חשבונועל 
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יוגשו ע"י הספק והניטור   כלרהת ההוכרעהתקנת מל ת רשוהנדות צנרת ועבודתכנון מפורט של ה 9.1.6

ל תמחור הפריטים השונים על פי המפורט כמויות כול לאישור המזמין ויכללו תוכניות מפורטות וכתב 

 עיל.   ל

התוכניות ההנדסיות וכתב הכמויות )כולל תמחור( יאושרו מראש ובכתב ע"י נציג המזמין כתנאי  9.1.7

 ספק. ת העבודה ע"י הלתחיל

   להנחיות שרונים. הספק יהיו בהתאם  ידי ו עלפקוסשי  זרי הצנרתבא 9.1.8

 ראש.  בכתב ומ שרונים ותאום מול  נציג אישור תנה  , מו במתקן המים ביצוע העבודות  9.1.9

או במקום הייעודי שנקבע להתקנת המערכת, מכון המים הספק אינו רשאי לבצע כל שינוי בצנרת  9.1.10

  ם. ימבמכון ה קצה להום שהוידה למערכת במקמלבד התאמות מ

ב  ר מראש ובכתת עליו לקבל אישוומערכל  שרונים י "ע המומלץש הספק לשנות את מקום ההתקנה קב 9.1.11

 .  שרונים של 

 ההכלרהבתכנון המפורט )הסופי ( של מערכת   שרונים יב להכיל את כל הערות והנחיות הספק מתחי 9.1.12

 ,הצנרת וההתקנים הנלווים.  

  במתקן המיםה והרכבתה ל מרכיבית על ככרשל  המע מפורט תכנון  תאשר בכתב את  שרונים 9.1.13

 יצוע העבודה. בבפק רשאי להתחיל אין הס נון לתכ שרונים לביצוע על ידי הספק. ללא אישור 

כדי לגרוע מאחריות הספק לתכנון המערכת  ,פעולתה  שרונים אין באישור ,למען הסרת  כל ספק  9.1.14

 . בדרישות החוזה התקינה ולעמידת הספק

יהספ 9.1.15 מק  אמצעי  על  גיקים  דין    ההכלרהמערכת  ון  כל  פי  ועל  הבטיחות  לתקנות  מנת  בהתאם  על 

מנת לשמור על בטיחותם של כל האנשים הנמצאים   וכן על  למערכת  ם לא מורשיםלמנוע גישת אנשי

 .  בקרבת המערכת

 )כולל כל ההתאמות הנדרשות(ההכלרה   התקנת מערכת       9.2

  שרונים. התוכניות על ידי  ישורא ד, ממועםימי חודשהתקנת המערכת תתבצע תוך  9.2.1

. למען הסר כל  ים הנדרשים ישוראכל הקבלת חר לא שרונים תתואם עם נציג  התקנת המערכת 9.2.2

 מראש לביצוע פעולת ההתקנה.  נציג התאגיד יש לקבל את אישורספק 

ם של התקנת  ניכור סיוסק  בעבודה תתוכנית בטיחו שרונים ש הספק לאישור לפני ביצוע העבודה יגי 9.2.3

 . אישור תוכניתץ בטיחותת. תוכנית הבטיחות וסקר סיכונים הוכנו ואושרו ע"י יועוהמערכ

 .במתקן המיםהינו תנאי לתחילת העבודה  שרונים ע"י  הבטיחות בכתב 

 תואיננו מפחית או מקטין את אחרי ים ונשרעם כל האמור לעיל אישור תוכנית הבטיחות ע"י   9.2.4

הינו לצרכי התייחסות ואישור שהספק נקט בצעדים הנדרשים על פי החוק  ים ונרשאישור  הספק.

 דין.   וכל

ללא  מתקן המיםבלא יתבצע כל שינוי במערכת   .שרוניםציג צע בנוכחות נת המערכת תתבהתקנ  9.2.5

 . שרוניםאישור ותאום מראש עם נציג  

 . שרוניםושרה ע"י טיחות שאנית הבכוהספק מתחייב לפעול בהתאם לת   9.2.6

 ולשמור את כל כללי שרונים ג לפעול בהתאם להוראות נצי  םמתחייבימטעמו  ומי הספק   9.2.7

ות הנדרשים בעבודה עם מתקנים לאספקת מי  נקוט את כל אמצעי הזהירהבטיחות הנדרשים וכן ל

 שתייה. 
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ועליו לשמור את   קת מי שתייהתקן לאספבתוך מ לכי ברור וידוע לו שהינו פוע היר בזההספק מצ   9.2.8

 בודה וטיפול במתקנים המספקים מי שתייה. ן בגין עהנדרשות על פי התקנות וכל דיוראות כל הה

 אלא באישור בכתב בלבד.שרונים ת למערכת אספקת המים של ומערכלא יחבר הספק את ה   9.2.9

 ההכלרה ומערכת  אספקת המים חיטוי מערכת 9.3

כל התנאים ת יד אלהעמעל הספק  . ההכלרהה של  מערכת לתקינות וניקיונלדאוג  בהספק חיי

יעמדו בדרישות התקן והוראות  למערכת אספקת המים  רה וחיבורהכלהההנדרשים שמערכת 

מי בריאות העם  )איכותם התברואתית של   ריאות למתקני אספקת מי שתייה )תקנות משרד הב

 (.  19ף סעי 2013-  גשתייה ומתקני מי שתייה( התשע"

 ערכת הרצת המ 9.4

. אושרה המערכת   ניםשרורכת ע"י נציג , תיבדק המע הספק ע"י   ההכלרה לאחר התקנת מערכת 9.4.1

 . שרונים יפעל הספק בהתאם להוראות נציג 

מקבלת  שעות  24תוך  שרונים ל הספק לבצע תיקונים בהתאם להוראות נציג המערכת ,עלא אושרה  9.4.2

 יקה ראשוני של המערכת.מסמך בד

לא ניתן יהיה  שרונים נציג  אישור יבדוק את ביצוע ההתקנה ויאשר אותה. לא יתקבל ים ונשרנציג  9.4.3

 חיטוי. וזלו נו/א ה הזרמת מים דרכה( את המערכת ולהזרים מים דרכהלהפעיל )משמעות

הקיימת במתקן עד מועד  למען הסר כל ספק הספק לא יוכל להפסיק את פעולת מערכת ההכלרה 9.4.4

    חדשה שסופקה על ידו. כלרה ה הההפעלת מערכת 

 :ות הבאותהפעול שלב הרצת המערכת יכלול את 9.4.5

 (שרוניםבאחריות לוריט )על חשבון ומילוי מיכל בהיפוכ .א

 .שרונים חשמל ובקרה של  חיבור המערכת למערכת אספקת המים , .ב

 . ההכלרהכיול כל המכשור ומערכת  . ג

 ל התראות .פיקוד והבקרה כולבדיקה של מערכת ה .ד

 . לעיל 4.3.2בסעיף כת על פי המפורט ערמ צועייבבדיקות  .ה

כולל אישור שות והתקנות ועל פי כל דין, מדות בכל הדריביצועי המערכת עוור כי בדיקה ואיש .ו 

 להתקנה ולהפעלה. ( ש)במידה ונידר  משרד הבריאות

א ללימי הפעלה רצופים  5תסתיים רק לאחר ימי עבודה בפועל ו 30תקופת הרצת המערכת תמשך   9.4.6

 .קלהכל ת

ת ההרצה קלות ותקופקנו הת, יתו 4.3.2בסעיף לא עמדה המערכת בדרישות הקבלה כמפורט   9.4.7

שהתגלו במערכת  ימי עבודה נוספים. תקופת ההרצה תמשך עד השלמת ותיקון כל התקלות  5תמשך 

 בתקופת ההרצה. 

 רכתאחזקת מעפעלה והב שרוניםציגי פק להדריך ולהכשיר את נבתקופת ההרצה מתחייב הס  9.4.8

 . כלרההה

לעיל ,    9.4.6הוקצב לה בסעיף מן שפרק הזמובהר בזאת כי במידה ותקופת ההרצה תארך מעבר ל  9.4.9

 הסכם. יישא הספק בכל העלויות הנדרשות עד סיום תקופת ההרצה כהגדרתה ב

 ת(לה ראשוני )לאחר הפע  או/וניטור ההכלרה מערכתמסירת  9.5
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ספק עד מסירת   למען הסר כל ימי עבודה מהשלמת שלב ההרצה. 5ע תוך צבמסירת המערכת תת  9.5.1

ת ההכלרה ות הספק לדאוג לפעולתה התקינה של מערכריאחיד במערכת ההכלרה לידי התאג

 הזמנית או החדשה.

ההכלרה  מערכת התקנת  שיאשרו סופית את  שרונים ם ונציג במסירת המערכת השתתף נציג היז 9.5.2

 ה. והתקינ הופעילותה הרציפ 

 שרונים. בקרה והשליטה של למערכת ה ההכלרהנבדקה ואושרה התחברות מערכת     9.5.3

את כל האישורים הנדרשים מהרשויות השונות ועמידה בכל תנאי המכרז.  ונים רשנציג הספק יציג ל  9.5.4

  םחשב הדבר שהספק לא עמד בתנאיק את המסמכים הנדרשים ילמען הסר כל לא הציג הספ

 בהתאם למפורט בהסכם. שרוניםיפצה את , לעיל   4.3.2ף בסעי  םיהנדרש

 ן. הלל 8יף ת"  כמפורט  בסעמערכ "ספר לשרונים הספק יגיש  9.5.5

. תנאי לקבלה הינו אישור  שרוניםהספק מתחייב בעת מסירת המערכת לסיים את הדרכת נציגי   9.5.6

 כה לשביעות רצונה. מת ההדרעל השל םשרוני

 בה ת הסביוכאי        9.6

נים סיכול שהוא או  לתתוכנן ותורכב באופן שלא יגרום לבעיה/מפגע סביבתי כ ההכלרהמערכת  9.6.1

 ן או בעקיפין.  ם מסוכנים, במישריחומרי דוגמת גזים,בטיחותיים, כ

 . DB-A 40סף הרעש של המערכת לא יעלה על  9.6.2

 דרישות כלליות   9.7

,  כל  על  כלרהההמערכת   9.7.1 הסתותוכנן  ת  מרכיביה  ע"י  התקנות, כפ  באופן  קפ בוצע  החוק,  להוראות  וף 

ת כל  במשך  שיבטיחו  כך,  והכללים,  הפעלתהתקנים  ב  הקופת  המכ  טיחותאת  החוזק    ני, אהאחזקה, 

, כמו כן, בפני רוח, רעידות אדמה  UV  חיצונית של    ה חיצונית ופנימית, לחום ולקרינהת לקורוזיידועמ

בפני  ועמיד לחיות  הברגים  כל  הידראולי.  לחץ  אלמנוזתנודות  ברגי  טיםק  יהיו  במתקנים  עם   םשונים 

פרפר מפלב"מיעשו  ודסקיות   אומי  אח.  ים  יהיה  וראי  הספק  ליציבות  ש  נדר.  תהמערכוחוזק  בלעדית 

עצמה  ה הצנרת  למעט  אחר  הנדסי  מבנה  כל  או  תמוכה  לבצע  מהנדס ספק  אישור  להציג  הספק    על 

שינוי  המוקמת    המערכת  וחוזק    ליציבות  קונסטרוקטור כל  אישור  את    יחייב  שאושר  תכנון  המ  . 

 מראש ובכתב.   הקונסטרוקטור

עבור ספיקה שעתית   ותקנויונו  יתוכנ  ההכלרהבמערכת    וויסותהורה  ד ואבזרי הבקמערכת הצנרת, הציו 9.7.2

 .כל מתקן מיםשל המכסימאלית 

, המאשר את חומרים  5452בתקן ת"י    יעמדו  ה  שבמגע עם מי השתיי  ההכלרהבמערכת  החומרים    כל   9.7.3

על   לעיל    בבנוסף  לכתו   .כימיקאלים המאושרים לטפל במים  5483ות"י    עם מי שתייהע  במגוש  מילש

ודרים לעמוד  חומרה ישראלי  הנמצאים במגע עם מי   הרשויות בהתייחס לחומרים  ישה שלבכל תקן 

 שתייה.  

ודה בערקעי( יתאימו לתנאי ומשטר הק-עי ותת)על קרק  והתוואי המוצע על ידי הספק  ,סוגי הצינורות 9.7.4

 .שרוניםנציג ע"י  מראש אושרווי

ים חומר    .ע"י הספק ועל חשבונו  ויבוצעון,  מה, הרצה והניסיבתקופות ההק,  והפסולת  סילוק חומרים   9.7.5

 למקום שיאושר ע"י הרשויות המוסמכות.הפסולת יפונו ו

 ת מחיר הצע       10
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,  יצורתכנון, : הבאים םתכיל את המרכיבי ניטור / ההכלרהרכת עבור מע   הספק מחיר של  הצעת      10.1

)הפעלה ניטור / רהלכהה מערכתשל פעלת וה ,בדיקות משרד הבריאות ואישורוספקה, הרכבה, בדיקהא

 :לרבות ,ראשונית(

 .אחסון ההיפוכלוריטמערכת        .א

 כלורמערכת למדידת        .ב

 . להזרקת כלורמערכת        . ג

 הכלור.ה על מערך הזרקת רה והתראמערכת בק       .ד

 רת מקשרת ואביזרים בגבולות האספקה.נצ תקנתהואספקה        .ה

 שרונים.  הבקרה הכוללערך למערכת והשתלבותה במ מערכת פיקוד ובקרה       .ו

 .ש במפרט הטכני רנדכ כשורמ       .ז

 בתוך גבולות האספקה. הנדרשים  ובקרה עבודות חשמל ובקרה, כולל לוח חשמל  .ח

 תיעוד.       .ט

 . ערכת ההכלרהוהפעלת מלהתקנה  קבלת כל האישורים הנדרשים כדין       .י

 ת כדלהלן: פורטוכניות, רשימות ציוד והתחייבויות מות הספק יצרף להצעתו       10.2

ספק     .א על  רכיביה(  מערכת  ימידע  כל  )על  המוצע  ,ההכלרה   הציוד  הציוד   סוג  של  וקטלוג 

 . המוצע

 ט( מפור P&IDתזרים תהליך )       .ב

 החיטוי.   ישלב בכל מ("פ)תמערכת ההכלרה ר מילולי של פעולת ואי ת     . ג

 מפרט הטכני.ב הנדרשנתונים עקרוניים של התהליך המוצע ע"פ      .ד

)  יםהנדרש  וזרמיםגום המוכמות המי הדי  צריכת החשמל  חישוב    .ה כה  צרילהפעלת המתקן 

   .מערכת ההכלרההנדרש לכל  והספק מירבי( חודשית

ן תקופת  הציוד וכפריטי    לקטלוגים, פרוספקטים ומפרט טכני לכי  דפתכיל:    הצעת הספק    .ו

 זה.  לפרויקטספציפית  התייחסותתוך האחריות 

 .דין פי כל כל רשות מוסמכת אחרת עלות,  אישורים ממשרד הבריאו     .ז

 הנדרשות לפעולתו השוטפת של המתקן המוצע. פרוט מושלם של כל עבודות האחזקה      .ח

מת הציוד המדויקת  ס את רשיהמהנד ורלביצוע העבודה, על הספק להגיש לאיש  זהלפני חתימת החו       .ט

נושא איכות הציוד אשר  לקבלת שקיפות ובהירות במטרה ב . זאת, בפרויקטשר הינו מתכוון לספק א

של המהנדס. רשימת ציוד זו תהיה חלק  הטכניותיקט ולמניעת טעויות בהבנת הדרישות יסופק בפרו

 וע של העבודה. נפרד מחוזה הביצ בלתי

 את כל העלויות הכרוכות באספקת מערכת הכלרה כדלקמן: ספק כוללת הצעת המחיר של ה     10.3

 ל המתקן המים .ידה שתוכנית מד .א

שות התוכניות המוג לאישור לפני ביצוע. מתכנןל תוגשנה ע"י הספק "  ת המפורטות לביצועהתכניו " .ב

 ות.  פורט בתקנבהתאם למ דרשות  כל הרשויות הנתהינה מאושרות ע"י 

עם סימון מיקום העמדת  מתקן המיםהתכנית הכללית של  המידע הבא:   נה אתלולתכ לביצוע  תכניות   

י הציוד, שרטוטים מדויקים של המערכות וחלקיהן, הנחת הצנרת )כולל  ואי הצנרת, כל פרטותות המערכ
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 שובים סטטיים, אישורים של המוסדות המוסמכים, חי)אם נדרשים( , פרטי בניין וקונסטרוקציותרומים(

  .4 פרקעל התוכניות המוצעות ב בססכל זאת בהת

 והמפרט הטכני. המכרזמפורט במסמכי כאספקת כל פרטי מערכת        . ג

מנת להתאים   הכוללות : הנדסה אזרחית, צנרת חשמל ובקרה הנדרשים על  ההקמהכל עבודות  ביצוע       .ד

 . ה במתקן המיםהכלרהולהתקין את מערכת 

 הטכני(רט )בהתאם למפורט במפ  הרצה של המערכת       .ה

 לעיל(  10)כמפורט בסעיף  ספר מערכת      .ו

  עלת המתקן:בורים הנדרשים להפת החיבאחריות הספק לבצע א      .ז

 . לצינור אספקת המים ממתקן המים המתקן חיבור       .ח

 .מיםקן המתחיבור המערכת למערכת אספקת החשמל של       .ט

 .שרוניםחיבור מערכת ההכלרה למערכת הבקרה של      .י

 

 מערכת" הר ספ" 10.4

ר טכני  , בצרוף חומבעבריתפורט ספר הפעלה ותחזוקה מ שרונים לנציג עם השלמת ההתקנה ימסור הספק   10.4.1

 רלוונטי, בהתאם לדרישות כדלקמן:

 ספר הפעלה ותחזוקה יש להכין שלושה העתקים.   10.4.2

  יות, כמו כן תוכנהמערכתכל  לש" AS MADE"עדות  רטוטי טים ששה סיש לצרף שלו המתקן  לספר   10.4.3

נלווים  צים ה" עם הקבDWG, פורמט "2013" )גרסה AUTOCADת בתוכנת "וממוחשב חשמל וצנרת 

PCP,SHX,CTB,FROT .) דיסק " עלגם את השרטוטים יש למסורCDעם השרטוטים ".  

 יכיל לפחות את השרטוטים הבאים:המערכת "  ספר "  10.4.4

 .המערכתשים תהליך וזרימה של רת   .א

 שרטוטי צנרת    .ב

 , אם נדרשים.למבנים( ה אזרחית )כולל אישור מהנדס חוזקוהנדס  תמיכה /בנהשרטוטי מ   . ג

 "מתפ   .ד

 . שרטוטי חשמל ובקרה   .ה

 מפורט לעיל: ה יכילו את המידע  ים במערכות השונותהכלולציוד הנתוני    10.5

 ם: הנתונים הבאיאת  לכל סוג ציוד המוצג בספר יש לסמן ולצרף  .א

 תפקיד הציוד ותאור פעולתו.  .ב

 ציוד ומקומות  הרכבתם.ת הכמות יחידו .ד

 וכו'.דורי פרטים מזהים: שם היצרן והסוכן, סוג, דגם, מספר סי .ה

טכניי .ו אופי פרטים  ע"פ  אחרים  ומאפיינים  למשאבות,  עקומות  חשמלי,  הספק  מידות,  משקל,  ם: 

 הציוד. 

 קת הציוד.  תחזוהוראות היצרן להתקנה, להפעלה ול .ז

ע"פ פרמטרים .ח )ידני, אוטומטי  וכו'(. רשימת כלים מיוחדים להרכבה מס  אפשרויות הפעלה  וימים 

 ותחזוקת הציוד.  

 כולל רשימת חלקי חילוף.  קים יחד עם הציוד,המסופרשימת פריטים  .ט

 תעודת אחריות. .י
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ביצוע יקט וקבלני הפרויכלול את רשימת יצרני הציוד ונציגיהם בארץ, מתכנני מערכת ההכלרה ספר  10.6

 ו'(. וכ ,E-mail)שם, כתובת, מס' טלפון, פקס, 

 . מערכותהמפרטי אחזקה מונעת וטיפולים נדרשים לכל  10.7

 :בהתאם לפרוט הבא  מערכתההוראות הפעלה של  10.8

 הפעלה שוטפת בשגרה.  .א

 הפעלה לאחר תקלה מתמשכת. .ב

 רשימת מקרים ותגובות לתקלות והפסקות הנושאי אספקת מים ואחרים. . ג

ף פרוספקטים בלבד לצרסמכים הכלולים בספר צריכים להיות כתובים בעברית. ניתן מל הכ 10.9

 באנגלית. 

חיצות ממוספרות  , מספר דפים רץ, מייניםמסודרת )עם תוכן הענבצורה ייערך  המערכת  ספר 10.10

 להפרדת קטלוגים שונים וכו'(.

 הסופית.  קבלהמסר בעת היפי יונוסח סו, יערכו בספר עדכונים במהלך ההרצה הצורךבמידת           10.11

 ללא קבלת ספר המתקן. של המתקן  ר קבלהישו מודגש, כי לא יינתן א 

 .הק וזחת ו , הרצה בתקופת  המערכת דו"ח הפעלת   .11

 חתדירות הגשת הדו" 11.1

על הפעלת   )בסיומו של כל יום עבודה(  שבועי דו"ח  לשרונים הספק ימסור , בתקופת ההרצה  .א

רשאי  שרונים נציג כי את להלן אך מודגש בז 8.2ף יה כמפורט בסעי. תוכן הדו"ח יה הכלרהמערכת 

 פי דרישה כאמור. יב לפעול עלעדכונים בתוכן הדו"ח והספק מתחי תוספות/ לדרוש שינויים/

( הספק שרונים ע"י  ההכלרה חודש לאחר קבלת מערכת 24)קרי שתמשך  תחזוקהפת הבתקו   .ב

 ונים שר . להלן אך מודגש בזאת כי נציג8.2סעיף דוח חודשי כמפורט ב  לשרוניםמתחייב להגיש 

 מור.פי דרישה כא רשאי לדרוש שינויים/תוספות/עדכונים בתוכן הדו"ח והספק מתחייב לפעול על 

 תוכן הדו"ח  11.2

   .ממתקן המיםספיקות המים ביציאה נתוני  .א

 . כלור כללי דוח ניטור .ב

 כמות ההיפוכלוריט שנצרכה בתקופת הדוח. . ג

 המדווחת:   בתקופהנתוני תפעול עיקריים  .ד

 .לרהההכמערכת שעות עבודה של  (1)

השבתת   (2) ותקופת  נעשתה    הוהפעלתהמערכת  תאריכי  וההפסקה  במידה  כתוצאה מחדש. 

 . וצעולפרט את הפעולות שביש   תקלה/אחזקהמ

 ורשימת ציוד שהוחלף.  במערכת ופעולות אחזקה מונעת שבוצעו דוח תיקונים שוטפים (3)

 המערכת. צעו עלי הכיול והפעולות שבודוח על מועד (4)

ווח יכלול את סוג הטיפול יפירוט תקלות ואירועים חריגים,  הד  -  לרה ההכבמערכת  דווח תקלות   (5)

 מהתקלה.  כתוצאה המערכתמן השבתת תקלה ומשך זשננקט לגבי כל 
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 ההכלרהאחריות על מערכת       11.3

בין הצדדים עי המערכת כפי שהוגדרו בהסכם הספק מתחייב לתת אחריות על תקינות הציוד וביצו .א

 . ניםשרוועד קבלת המערכת ע"י ממ חודש 24לתקופה של 

מתכלה או  ילוף וציוד,חלקי ח ראות היצרן כיול מדי הכלור בהתאם להותכולת האחריות כוללת :  .ב

 שיוחלפו הינם על חשבונו של  הספק.   ציוד אחר שאיננו תקין. הציוד וחלקי חילוף  כל

 10רטים בסעיף מפואת כל השירותים ה לשרונים פק תקופת האחריות מתחייב הספק לסבמהלך  . ג

 להלן. 

ערכת  יב הספק. לא עמדה המהספק מתחייב כי המערכת תפעל ותעמוד בביצועים שעליהם התחי .ד

מנת לעמוד בדרישות המפרט .   יבויות הספק,נדרש הספק לתקן את התקלה עלבתנאי המפרט והתחי

 על חשבון הספק.   התיקון הינה עלות 

 ההכלרהכת קת מערשירות ותחזו 11.4

 בלבד וע"י אנשי השרות שלו.  ות יינתן על ידי הספק השר 11.4.1

 . שרונים נציג מתקן המים יעשה בתאום ובאישור ב כל ביקור של הספק או נציגיו 11.4.2

 צה תקופת ההר 11.4.3

 ובהתאם לצורך.לשבוע אחת  במתקן המים הספק מתחייב לבקר  .א

על העביר את האחריות מנת ל ע הספק כיול של המכשור והמערכות עלבסיום תקופת ההרצה יבצ .ב

 . שרוניםהמערכת לידי 

 בתקופת ההרצה הספק אחראי על כל המערכת ואביזריה.  . ג

 תחזוקה שוטפת -אחריות תקופת ה 11.4.4

לבדיקה שגרתית.  לחודשלפחות  אחת המתקן המים פק לבקר חריות מתחייב הס בתקופת הא .א

רטות  פוומ לרה ההכהתחזוקה הנדרשות למערכת  ותבבדיקה השגרתית תבוצענה כל עבוד

 הכוללות:  המערכתשל בהוראות האחזקה 

 אחת לחודש. מד הכלורכיול  •

 ניקוי המערכת  •

 או שאינם עומדים בדרישות המכרז.החלפת חלקים תקולים  •

או בהתאם להנחיות יצרן  חודשים 6רנה ואלקטרוליט לפחות אחת להחלפת ממב •

את הפעולות למרות הכתוב לעיל הספק מתחייב  .קצר מבין השניםהמערכת ה

ת  הנדרשות בהתאם לצורך ודרישת שרונים על מנת להבטיח פעולה תקינה ומדויק

   של מערכת ההכלרה.

בהתאם לצורך   יםהמלעיל הספק מתחייב לבקר במתקן  1למרות הכתוב בס"ק  .ב

 של מערכת ההכלרה. ח את פעולתה התקינהטיוזאת על מנת להב

פרוט דוח כתוב על מצב המערכת כולל סיום כל ביקור יגיש הספק ימי עבודה מ 3תוך  . ג

יהווה בסיס לתשלום לספק בגין  דוח זה של כל פעולות האחזקה שבוצעו על ידו.

 ת.האחזקה השוטפת של המערכ

לביצוע  הספק אחראי  ,עילכמפורט בס"ק א' להכלולות  הוקהתחז עבודותבנוסף ל .ד

 :הפעולות הבאות 
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 בדיקה של תקינותם של כל רכיבי המערכת . •

 כל רכיבי המערכת  ניקוי •

ל החלפת  כל הרכיבים המתכלים והחומרים הנדרשים לאחזקה שוטפת ש •

 המערכת. 

  רה שלבדיקות תקינות מערכת הבקרה והחשמל וכן הדיווחים למערכת הבק •

 . רוניםש

וקה השוטפת שניתן ע"י ה כלולה במחיר התחזות אלהתמורה עבור כל עבוד •

 המציע. 

ינות וכיול  כל ציוד המכשור שספק. כל תיקון או כיול של בתקופת האחריות הספק אחראי על תק .ה

ספק ותמורתו כלולה במחיר התחזוקה השוטפת של המערכת שניתן ע"י  הציוד יעשה על חשבון ה

 .  הספק

 זוקה שוטפת לאחר תקופת האחריות.תח    11.4.5

אחת   למזמין והינה לתקופה של שנה וניתן להאריכה  אופציונליתפת של המערכת הינה זוקה שוטתח . א

   בהתאם למפורט במסמכי המכרז. לשנה 

 לעיל.   11.4.4כמפורט בסעיף  ההכלרה  תחזוקה לתחזק את מערכתהספק מתחייב בהתאם לחוזה ה . ב

ון/החלפה של ציוד או מכשור חריות כל תיקלאחר תקופת האובהר כי מב לעיל למרות המצוין בס"ק  . ג

החלפת הציוד או המכשור כלולה במחיר . עלות העבודה הכרוכה בתיקון או יםשרונחשבון יהיה על 

 . התחזוקה החודשית שנתנה ע"י הספק

 . 4בהתאם למפורט בכתב הכמויות פרק  שרוניםעלות חלקי החילוף תשולם ע"י  .ד

  ,כל תקופת האחזקה.ועל חשבונו  יתבצע על ידי הספק ור מד הכלל כיו .ה

 לפוני/אינטרנטי ה טתמיכ שרות      11.5

דקות מפנית  15תוך  לפוני לתקלות והדרכההספק מתחייב לתת שרות מענה ט .א

 ט:  הלקוח על פי המפור

 .   17.00 ל  8.00בימי העבודה בין השעות  •

 דה למחרת.תת מענה ביום העבומתחייב הספק ל העבודה לאחר שעות   •

ום העבודה בי פק לתת מענה לדרישת השרות הטלפונימי חג/שבתון מתחייב הסבי .ב

 צורך זה יום שישי ושבת נחשבים כימי חג(. הראשון לאחר החג, יום השבתון . )ל

טלפוני/ אינטרנטי הינו בחינם וכלול במחיר האחזקה השוטפת עלות שרות תמיכה  . ג

 .  הספקשניתן ע"י 

 ( במתקן מיםקור בי)  שדה קריאת שרות  11.6

שעות מקבלת   12תוך ( המים במתקן)ביקור   שדהרות ש מתןהספק מתחייב ל .א

 .  20.00ל 8.00בימי העבודה בין השעות    ,זאת  אצל הספק  הקריאה הטלפונית
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ביום העבודה הראשון  שדה י חג/שבתון מתחייב הספק לתת מענה לדרישת שרות בימ .ב

 ישי ושבת נחשבים כימי חג(. ש ג, יום השבתון . )לצורך זה יוםלאחר הח

( לעיל ,יקבל  3) 10הוגדר בסעיף ולה בשרות שקריאת השרות איננה כל נמצא כי . ג

פי שעות עבודה על הינו  שדהקריאת העלות שרות קריאת שדה.  הספק תשלום עבור

   .בהצעתו הספקע"י שניתן בתעריף בפועל 

ת ציוד או  קלשרות שדה לא תחשב לקריאה עקב תלמען הסר כל ספק קריאת  .ד

   .(3) 10 פורט בסעיף חזקתה באחריות הספק כמהחלפת ציוד שהחלפתה או א

 חלקים  מלאי     11.7

  שעות 48החלפת הציוד תוך שיאפשר מלאי חלקי חילוף לציוד המתכלה הספק מתחייב להחזיק   .א

 . משרוניםמקבלת הפניה 

 ייב להחזיקו במלאי הינו: רשימת הציוד שהספק מתח  .ב

 ורמד כל •

 משאבת כלור  •

 מצופי גובה  •

 משאבת ניקוז  •

 ההכלרה.בקר מערכת  •

 אלקטרודת הגבהה •

 לקטרודת עכירות א •

התקנת כל  שנה מיום 15ן חלקים אחרים לתקופה של של ציוד זה וכהספק מתחייב להחזיק מלאי    . ג

 . טורהכלרה /נימערכת 

 אחזקת מערכת הבקרה ושינוי תוכנה      11.8

השוטפת  תחזוקה במסגרת הם כלולינם הי מערכת ההכלרה ה של אחזקת מערכת הבקרה והתוכנ .א

 . ההכלרהשל מערכת 

ם ,מתחייב הספק לבצע את מכשור נוספיי טתבקש שינוים בתוכנה או הוספת אלמנ ושרוניםבמידה  .ב

 ר שתינתן ע"י הספק.השינוי הנדרש בהתאם להצעת מחי

 

  

 



39 

 

ומתן   רה וניטורמערכות הכלל ש, הרצה התקנה,אספקה  תכנון,  ל 04-2022 מכרז-טכני   מפרט 
 שרותי אחזקה 

    :ע"י הוכן
 שירי יעוץ בע"מ א

 הרצלייה  3181ת.ד. 

arie@ashiri-cons.com                                          2022דצמבר                            
   

 

 מוקדמות   - 2פרק 

 כללי  -תיאור העבודה  00.01

 ת:  שוא מכרז/חוזה זה כוללהעבודה נ
 .  שרוניםבמתקני מים שבאחריות  הכלרהשל  הרצהה, התקנה ,אספק .1
 .מערכת ההכלרהרכבת הצנרת במתקן להצוע עבודות צנרת מים להתאמת מערך בי .2
 למערכת אספקת המים.  מערכת ההכלרה ביצוע עבודות הנדסה אזרחית לחיבור .3
 . רוניםשקרה של למערכות החשמל והב לרהמערכת ההכביצוע עבודות חשמל ובקרה לחיבור  .4
 סילוק פסולת כנדרש בחוק. .5
 קדמותו. עבודות שיקום והחזרת מצב ל .6
 אלי( )אופציונ Vההכלרה מערכתשל   השרות תחזוק .7

 
 אתר עבודה  00.02

 . שרוניםשבאחריות תקן מים אתר העבודה יוגדר בשטח של כל מ
 ין . אתר התארגנות ייקבע בהתאם לצרכים עפ"י הנחיית המזמ

ל פי כל  בהתאם לתקנות וע המספק מי שתייהמתקן מים עת באתר שבו פועל ודה מתבצגיש כי העביש להד
י  מוזאת על מנת לא לפגוע בתהליך השוטף של אספקת  רונים שלתאם את עבודתו מול נציג  ספקדין. על ה

 השתייה ובאיכותם.

 התאמת התוכניות, מפרטים וכתב כמויות  00.03

מכרז  והתוכניות את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה  סמכי הה , לבדוק מיד עם קבלת מהזוכ ספקעל ה
ת, בשרטוטים, במפרט הטכני או בכתב  בהם. בכל מקרה שתמצא אי התאמה או סתירה בתוכניו יםהמובא

,   יע על כך מיד למפקח/מתכנן , אשר יחליט לפי איזו תוכנית, מפרט או כתב כמויותודהכמויות, עליו לה
 תבוצע העבודה. 

טענה שלא הרגיש  מך על ס ספקמתכנן בנדון תהיה סופית, לא תתקבל כל תביעה מצד ההמפקח/החלטת 
 בסטיות ובאי ההתאמות הנ"ל.

 במפרט זה. 00.04ים כמתואר בסעיף סמכלגרוע מהנאמר בסעיף זה, יחשב סדר העדיפויות בין הממבלי 
ועל כן אין זה מן ההכרח  ויות,כללי, לתוכניות ולכתב הכמיש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט ה

 מויות תמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה.הכ שכל עבודה המתוארת בתוכניות ובכתב
תן לאפשר למציע להבין את מהות  מטרש המצורפות למכרז/חוזה זה הן תוכניות "למכרז בלבד"התוכניות 

ה להעביר תוכניות לאישור עבודה לפני ביצוע   ספקהחריות העבודה והגדרת גבול הפעילות ואחריות שלו. בא
 ניות אלה . בתוכהחותמת "לביצוע" למציע הזוכה עם  ותוחזרנה ניםשרו. התוכניות יאושרו ע"י  שרונים 

ועל   ספקוהכל בהסכמת ה ביחס לתוכניות "למכרז בלבד"שהן עשויים לחול שינויים והשלמות מסיבות כל
ם או שינוי במחירי יחידה עקב עדכונים אלה. ייזכות לדרוש או לקבל שום פיצותהיה לא  ספק. לדעתו

 . ת לגרוע או להוסיף תוכניות מאלה אשר הוצגו במכרזמו זכוהמהנדס שומר לעצ
 עדיפות בין מסמכים 00.04

 וע עדיפות לצרכי ביצ . 1

ים בקשר עם מכרז  השונ מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין ההוראה שבמסמכים בכל
ה לכך לפני לב החברהזוכה במכרז להסב תשומת  ספקחייב ה מכים המצורפים להסכם, מסזה, לרבות ה

צרכי  פויות למהחברה כיצד לנהוג. בהעדר ציון אחר של סדר עדיביצוע של עבודה כלשהיא ולקבל הוראות 
 המוקדם עדיף על המאוחר. -ביצוע, ייחשב הסדר כדלקמן 

 הדיןדרישות  1.1
 תוכניות לביצוע  1.2
 מפרט מיוחד 1.3
 כמויות  בכת 1.4
 מפרט כללי 1.5
 ההסכם 1.6



40 

 

ומתן   רה וניטורמערכות הכלל ש, הרצה התקנה,אספקה  תכנון,  ל 04-2022 מכרז-טכני   מפרט 
 שרותי אחזקה 

    :ע"י הוכן
 שירי יעוץ בע"מ א

 הרצלייה  3181ת.ד. 

arie@ashiri-cons.com                                          2022דצמבר                            
   

 

 המכרז 1.7
 ספק הצעת ה 1.8
 תקנים ישראלים 1.9

 
 ת לצרכי תשלום עדיפו . 2

אורים מובאים במפרט וביתר מסמכי ההסכם משלימים התי  התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם
ו/או אי התאמה בין תיאור   סתירהמציתיים הכלולים בכתבי הכמויות כל עוד אין סתירה ביניהם. הייתה הת

ות ובמפרט, יראו את מחיר  ם בתוכנידות ואופן ביצועה בין סעיף כתב הכמויות ובין הפרטים הכלוליהעבו
בא בסעיף כתב  כפי שמו הכמויות מתייחס לתיאור העבודות ואופן ביצוען היחידה המוצע בסעיף כתב

 הכמויות בכפיפות לאמור אופני המדידה.

 : ויות לצורכי תשלום יהיה כדלקמןעדיפ בכל מקרה סדר

 כתב כמויות  2.1
 יפים התואמים )אם יהיו(: ל פי הסעאופני מדידה מיוחדים ותחולת העבודה ע 2.2
 התוכניות 2.3
 מיוחדמפרט  2.4
 מפרט כללי 2.5
 ההסכם 2.6
 המכרז 2.7
 שראלייםתקנים י 2.8

 דו  ו/או על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה  . 3

ם השונים בקשר עם מכרז זה, לרבות המסמכים המצורפים להסכם, משמעות בין ההוראה שבמסמכי
דס החברה ו/או מי מטעמו, אשר  וזאת לפי קביעת מהנ ספקוראה המחמירה יותר ביחס לתיחשב הה

 דרישהתהא כל טענה ו/או תביעה ו/או  ספקא צורך במתן נימוק ומבלי שללל ספקת ההחלטתו תחייב א
 מטעמו בקשר לכך.מי כלפי החברה ו/או המהנדס ו/או 

 בטיחות וגיהות  00.05

 להסכם ( 3ח הבטיחות )נספח החוזה ונספ  מבלי לגרוע מהוראת

צד ג', כנדרש בתקנות   בדים שלו ושלמצעים, כדי לשמור על תנאי הבטיחות של העולאחוז בכל הא ספקעל ה
במידה  ספקו של הבודתיגיו בפרויקט רשאי להפסיק את ען ונצהממשלתיות, ובהוראות חוק אחרות. המזמי

משחרר את   ספקא מתאימים לדרישות המהנדס. הגרועים, או ל וזו נעשית בתנאים בטיחותיים וגהותיים
הכול בהתאם למפורט   -או לאדם כלשהו /ו/או לעובדים ומכל אחריות עבור נזקים שייגרמו למבנה  המזמין

 המכרז / חוזה. ראות בהסכם הכללי וביתר הו

 י לא רלוונט 00.06

 

 מניעת מטרדי רעש  .0700

מצהיר שידוע לו שעבודות שביצוען גורם לרעש  פק סוכלס כאמור, הממוקם בתוך שטח מא והפרויקטמאחר 
ה ארוכה ורצופה באמצעות טרקטור, יעה או שי אויר או עבודוה מהרגיל )כגון: עבודות חציבה עם פטיגב

למען הסר כל ספק כל עבודה  ד שבע בערב.בוקר ועוגבלנה לביצוע בין השעות שבע בתניים כבדים(, כלים מכ
 ם נציג המזמין.תתואם מראש ע

 הספקת מים 00.08
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מים   לות בחוזה )לרבותות המים הדרושות לביצוע העבודות הכלויספק על חשבונו את כל כמוי ספקה
מקומות  ת לאורך קווי אספקה עירוניים במנקודות התחברולבדיקת לחץ הידרוסטאטיות(. המים יסופקו  

 וכים.לרבות התשלומים הכר שרונים יקבעו ע"י המהנדס מטעם ש

החיבורים והובלת המים ממקום   כמי שבדק ווידא את סידורי הספקת המים. התקנת ספקרואים את ה
 ועל חשבונו.  ספקעשה על ידי הלמקום העבודות תי החיבור

יידרשו, כדי להוביל ולספק את   באם -אגירה צינורות זמניים, יתקין מיכלי  ת החיבורים, יניחיבצע א ספקה
ה  במחירי היחיד ספק"ל הקשורות בהובלת המים יכלול הה. את כל ההוצאות הנהמים למקום העבוד

 הנקובים בהצעתו. 

)להלן   שרונים ט על פי נוסחת הערכה  שתקבע ע"י מהנדס בור צריכת המים בפרויקיחויב ע ספקה
סופית  הינה   שרונים . קביעה זו של מהנדס שרונים קספהמים שרכש ה( או על פי מדידה של מד מהנדס""ה

 בגין עבודתו.   פקס תקזז את עלות המים מהתמורה המגיעה ל שרוניםור. ואיננה ניתן לערע

   .  ₪ 1500בקנס כספי של יחויב  שרונים לא אישור שניתן ע"י ל שרוניםלמערכת המים של  שיתחבר ספק

 הספקת חשמל 00.09

די גנרטורים, או על י-ות דיזלאת זרם החשמל הדרוש לביצוע העבודות באמצעיספק על חשבונו  ספקה
ל ולשאת זרם החשמדאוג להשגת המקור המספק את התחברות למקור זרם אחר. בכל מקרה יהיה עליו ל

 ות בקשר לכך.בכל ההוצא

 אמצעי זהירות 00.10

שים למניעת תאונות עבודה, אמצעי הזהירות הדרוות העבודה והעובדים בנקיטת כל אחראי לבטיח ספקה
הפעלת  ת קווי צינורות, הובלת חומרים, הפעלת ציוד כבד, הקשורות בעבודות חפירה, הנחלרבות תאונות 

כוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה  עי הזהירות להבטחת רבכל אמצ ינקוט ספקמנופים. ה
ל בהתאם יפע ספקות והממשלתיות בעניינים אלו. הות וההוראות העירונייקפיד על קיום כל החוקים, התקנו

רה, זמניות, אורות ושלטי אזהבהסכם זה ובנוסף  יתקין פיגומים, מעקות, גדרות  למפורט בנספח הבטיחות
ת, ערמות עפר, פיגומים, ור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורוש כדי להזהיר את הציבכנדר

למלא כל  ספקל האתר חייב הם באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק שחומרים ומכשולים אחריערמות 
עבודה. תוצאה מההמכשולים שנשארו באתר כרות והחפירות, ליישר את ערמות העפר ולסלק את כל הבו

ירות לי חיים עקב אי נקיטת אמצעי זהי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעיהיה אחרא ספקה
ין לעצמו זכות ינה אליו. לעומת זאת, שומר המזמ יכיר בשום תביעות מסוג זה, אשר תופנכנדרש והמזמין לא 

 .ספקתובעים לבין הובע או הוו נושא לויכוח בין התלעכב תשלומים אותם הסכומים אשר יה

הצדדים או ך או חילוקי הדעות בהסכמת שני סכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר ישוב הסכסואת ה
או לאדם   ספקל הפיצויים עקב תאונת עבודה לעובד שורם מוסמך אשר בר סמכא. כל תביעה לבוררות עפ"י ג

יטוח  בפוליסת ב ספקתכוסה ע"י ההעבודה, כל שהוא שנפגע באתר אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט 
 א בגין נושא זה. מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי

 נטי  לא רלוו  00.11

 עבודה וסידורי התנקזות זמניים הגנה על ה      00.12

ת הביצוע  הדרושים כדי להגן על העבודות באתר, במשך כל תקופינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים  ספקה
,  ספקד ינקוט הלות אדמה, שיטפונות רוח, שמש וכו', ובמיוחי נזק העלול להיגרם ע"י מפורתו, מפנועד למסי

ר מפני גשמים או מפני בכל האמצעים הדרושים להגנת האתדרישת המפקח ולשביעות רצונו על חשבונו לפי 
מים  עונת הגשבמצב תקין במשך   ר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים והחזקתןכל מקור מים אח

 דה.וסתימתן לפני מסירת העבו
. כל נזק שייגרם כתוצאה ספקהדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון כל עבודות העזר לניקוז הזמני, לא תימ

 ו הגמורה של המפקח.ללא דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונ ספקמהגורמים הנ"ל, יתוקן ע"י ה
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 לא רלוונטי  00.13

 ה ואחזקת האתרשמיר 00.14

ת לשמירת מקום  אחריות מלאה ובלעדי ספקמזמין, אחראי ה לת ביצוע העבודה ועד למסירתה להחל מתחי
במקום העבודה או הם ועל כל הרכוש של המזמין עליו, על כל המתקנים הארעיים שבהעבודה ולהשגחה 

 בסמוך לו.

 ם בהיקף העבודה שינויי  00.15

כל   מסך 50%יקף העבודה במכרז זה עד ת סה"כ היב או לצמצם אהמזמין שומר לעצמו את הזכות להרח
 חירי היחידה של החוזה. היקף החוזה וזאת ללא כל שינוי  במ

כל סעיף שבכתב הכמויות ואף  להרחיב או לצמצם ואף לבטל  המזמין שומר לעצמו את כל הזכות כמו כן 
 של החוזה. היחידה   שינוי במחירי ל מבנה שלם כפי שמוגדר בכתב הכמויות וזאת ללא כללצמצם או לבט

 בהיקף העבודה שהוזכרו לעיל. ביעה נגד המזמין בגין השינויים  תאו  לא תהיה כל טענה ספקל

 לא רלוונטי  0.160

 העבודה בדיקת אתר  00.17

יים הקיימים בהם לפני הגישו את למוד היטב את אתר העבודה וכל המכשולים והקשלסייר ול ספקעל ה
ם שהיו קיימים באתר  שתהיינה בגלל מכשולים וקשיים שוני ספקשל הכל תביעות  הצעתו. לא תוכרנה

 שת ההצעה. העבודה בזמן הג

 סילוק פסולת 00.18

י ביצוע עבודות פרוקים, עקירה י פסולת שתתקבל תוך כדמופנית בזאת לעובדה כ ספקתשומת לב ה
ה, גדרות וכל אבני שפמדרכות,  קרקעיים, פרוק מסעות,-רוק מבנים, פרוק מתקנים תתוהתאמות כגון פ

ל חקה זו לא תימדד ותמורתה תיכלק לאתר שפיכה מאושר ע"י המפקח. הרפסולת אחרת תועמס ותסול
 "ל. במחירי היחידה של סעיפי העבודות הנ

ירה והתאמות בגין פרוק מבנים, כדי ביצוע חפירות כלשהן, עבודות, פירוקים, עקפסולת שתתקבל תוך 
סולת אחרת תועמס ותסולק  סעות, מדרכות, אבני שפה, גדרות וכל פירוק מירקעיים, פפירוק מתקנים תת ק

 העבודות. תמורתה תיכלל במחירי העבודה של סעיפיה כנ"ל. הרחקה זאת לא תימדד ולאתר שפיכ

ט זה  תוך נקיטת כל אמצעי הבטיחות ' למפר3 פרקאסבסט תבוצע על פי המפרט המצורף בפירוק צנרת 
מך לעבודות מסוג זה מטעם וק וסילוק האסבסט יבוצע ע"י אדם המוסה. הפירות מסוג זהנהוגים בעבוד

 ל עבודה זו. גנת הסביבה, כמו גם  הפיקוח עהמשרד לה
 המיועד לקליטת אסבסט.   האסבסט יפונה לאתר מורשה

 הכמויות.התמורה לפינוי האספלט תהיה לפי המפורט בכתב 
 

 לא רלוונטי  00.19

 המפקח   מעמד וסמכויות 00.20

 וזה. יף את האמור בשאר סעיפי המפרט והחלהלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחל האמור  א.

הכמויות ות, המפרט הטכני וכתב  של המזמין והוא רשאי לפרש את התוכני המפקח הוא נציגו בשטח ב.
י לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא הפוסק הבלעדוכל אי התאמה ביניהם ו/או אי בהירות 

 ה.בנושא ז
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ק הבלעדי לגבי איכותם  כגון מתכנן מטעם המזמין( הוא הפוסמפקח, או כל מי שייקבע בכתב על ידו )ה ג. 
 ות להתבצע. ים ומקורם וכן עבודות שבוצעו או צריכשל חומר

אין עבודה כולה או חלקה לקבלני משנה. ייב באישור המפקח בכתב  אם בכוונתו למסור את הח ספקה ד.
לפעולות או מחדלים של   קספלהסיר את אחריותו המלאה והבלעדית של הכדי  של המפקחבאישור זה 

 משנה. קבלני ה

מחיר  ת ביניהם, ללא תוספתל ביצוע העבודה בשלבים שונים, עם הפסקוהמפקח רשאי להורות ע ה.
 .ספקל

לק או ח  מזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודהמעת לעת ו ספקהמפקח רשאי להודיע ל 
ות שנקבע ע"י  את העבודה בהתאם לסדר העדיפ יהיה חייב לבצע ספקנה לגבי עבודות אחרות והממ

 המפקח. 

חורג מדרישות החוזה ו/או  ספק, אם לדעתו הכיצד לבצע עבודה כלשהיא ספקרשאי להורות ל המפקח ו.
שכבר בוצעו. בודה ע סדר, לפי מטיב כללי המקצוע כדי למנוע  נזק לחלקיהמפרט או אם לדעתו נחוץ ה
א  לעבודה כולה ולנזק כלשהוא הב מאחריותו ספקמשחרר את ה אינו ספקמילוי הוראות המפקח ע"י ה

 לפי תנאי החוזה. 

העתקים של תוכניות מאושרות לביצוע ושל המפרט הטכני.  ילת העבודה טרם תח ספקהמפקח ימסור ל ז.
המפקח חתומות ומאושרות לביצוע. כל  "י ע ספקכי ביצוע מחייבות אך ורק התוכניות שנמסרו ללצר

 בלבד.  ספקעל התתקבל והנזק והאחריות יחולו  לפי התוכניות כנ"ל לא עבודה שתבוצע לא

   2פרק ראה  -( EAS MADתוכניות לאחר ביצוע ) 00.21

( על חשבונו ומחירן כלול במחיר AS MADE) לספק את תוכניות עדות ספקלאחר גמר העבודות על ה . 1
ד צוינה  )באם במפרט המיוח ם שרוניכתב הכמויות, )לפני קבלת העבודה הסופית על ידי  בידה היח

שר בוצעו עבודות אינת פה יקבע המפרט המיוחד(, אשר ישקפו במדויק את הדרישה חמורה מזו המצו
 רכת המדידה הגיאוגרפית. ויהוו הן את הבסיס לחישובי הכמויות והן חלק של מע

ארציות בלבד ותאושרנה ע"י מודד מוסמך ותוגשנה על רקע קואורדינטות  כנהתוכניות העדות תו . 2
 ביצוע. ה אך ורק אלמנטים שנמדדו לאחרותכלולנ

קרקעית שתכלול את כל פרטי -נרת תתצוע של צמודגש במיוחד הצורך בהכנת תוכניות לאחר בי
יפות בטון ט, עשלהם( I.Lכמותם, סוגיהם, קוטריהם, מפלסיהם )הביצוע: מיקום הצינורות, 

 הם ומפלסיהם וכל האביזרים.כים למיניהם, מידותי)במקומות שבוצעו(, את הבריכות, השוחות והכו

ובהדפסה   שרוניםקבע ע"י ישכפי דיסקטים על גבי  DXFאו  DWGהתוכניות ימסרו למזמין בקובצי  . 3
 כמויות.תבי הוהמודד אשר הכין את התוכניות וכ ספקחתימת הבשני עותקים של נייר לבן, ב

 ת העדות כמפורט לעיל. בגין הכנת תוכניו לקחת בחשבון כי לא תשולם כל תוספת ספקעל ה . 4

 . ספקלאישור חשבונו הסופי של ההכרחי הם תנאי  שרונים התוכניות הנ"ל ואישורן ע"י  נציגי  הכנת . 5

 דמות ה ודו"ח התקלוח זמנים, תוכנית עבוד 0.220

חוזה ולא ולהגיש לאישור המפקח לו"ז מפורט לביצוע על פי תנאי ה  להכין ספק"לוח זמנים": על ה א. 
  . הלוח הנ"ל יהיהעל זכייה  או מדרישה מפורשת של המפקח ספקימים מיום מתן הודעה ל 5-מיאוחר 

הנדרשות ודות סוגי העב וסס על תקופת הזמן שהוקצבה בלו"ז השלדי לקבוצות העבודה, עבור כלמב
 . לביצוע העבודה

חילת העבודה.  צדדים ותנאי לתסר כל ספק לוח הזמנים יהווה חלק מהסכם ההתקשרות בין הלמען ה ב.
  תאם למפורט בהסכם בהקשר לאישור לוח הזמנים של הפרויקט.הצדדים יפעלו בה
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מתחייב להציג  ספקים. הלוח הזמנ עדכון או התאמת ספקבמהלך העבודה רשאי המפקח לדרוש מה  ג.
ת. בודה מדרישת המפקח תוכנית עבודה מעודכנת בהתאם לדרישוחמשה( ימי ע) 5למפקח תוך 
ימים מיום קבלתם, עם הערות  5תוך  ספקזירם לוק את לוח הזמנים המוצע , ויחהמפקח יבד

 5-אוחר מהנדרשים לא ייכניס את כל התיקונים והשינויים  ספקיים )אם ידרשו(. הודרישות לשינו
תאושר ע"י המפקח ותשמש בסיס יחיד ובלעדי ללו"ז  הצעה המתוקנת ימים מיום קבלת ההערות. ה

 . ספק ות ההאמור מהווה תנאי להגשת חשבונהעבודות.  לביצוע

וש זאת המפקח להקדים ביצועם של קטעי ידר, אם ספקבמסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על ה ד.
 בכמה מקומות. או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת  החוצים כבישים,עבודה כגון אלה 

ר דרכי ביצוע וללוח הזמנים , לתיאויתחיל בעבודות לאחר אישור המפקח לתוכנית הארגון ספקה ה.
. כל העיכובים והפסדי ימותוצעים, אלא אם המפקח ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוהמ

וצעים, יהיו על  תוכנית הארגון וללוח הזמנים המבהגשת הצעותיו ל בגלל איחור ספקהזמן שיגרמו ל
 בלבד. ספקבון החש

הזמנים ויעדכנו, את לוח  ספקהביצוע, ישלים ה תקופתהחל מהתחלת עבודות ההכנה ובמשך כל  ו.
חים שבועיים וחודשיים, וכן דיאגרמות  לזה דיוויכין בנוסף  ספקבהתאם להתקדמות העבודה. ה

פו בקביעות ין בשני עותקים ויוחלדיאגרמות ימסרו למפקח ולמזמח הזמנים. הלוחות וההשוואה ללו 
 לאחר עדכון. 

ימסרו  ונים ללו"ז ולדו"חות, ת השבועיים והחודשיים וכן עדכדמולוחות הזמנים, דו"חות ההתק ז.
 התאם לנדרש.במגנטית בהתאם לדרישתו כן במדיה למפקח 

 . חובה לצרף לוח זמנים מעודכן לכל חשבון שיוגש לתשלום ח.

, והתמורה עבורן כלולה במחירים לעבודות ספקן הסעיף זה הינן על חשבוכל הפעולות המפורטות ב ט.
 תב הכמויות.בכהשונות 

 הספק   השגחה מטעם 00.23

יון מספיק לדעת המפקח בביצוע ותק מקצועי וניס בעלי  מנהל עבודה יהיו  ספקבאי כוחו של ה א.
ופת  כל שעות העבודה ו לאורך כל תקבאתר  ב בודה ימצא מנהל העעבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה, 

רשאית לפסול כל   שרונים על ידי המפקח. מראש  טעון אישור הספק אחראי מטעם הביצוע. מינוי 
 רים או נימוקים.ל זמן וללא מתן הסבעבודתו בכאו להפסיק את הספק מטעם מינוי  

וצת מדידה עם ציוד מלא,  ל מודד מוסמך וקבשרותי מדידה ש הספק במשך כל תקופת הביצוע יספק   ב.
 המפקח.  דרש ע"יאופטי, לצורך עבודותיו ובכל עת שיי-שיר אלקטרוכולל מכ

רך ביצוע העבודה  תידרש לצולרשות המפקח למדידת כל סוג מדידה בתוואי הצנרת ש המודדים יעמדו
ת נתוני התשתיות  את ללא כל תשלום נוסף. שרותי המדידה כוללים גם מדידות שידרשו לאימווז

 ו תוספות ושינויים. הקימות ומדידות לטובת עדכון ו/א

 תיקון נזקים  00.24

מיד,   ספקדי הבמהלך עבודתו יתוקנו על י ספקבורי או פרטי ע"י המו לעבודה או לרכוש ציים שיגרכל הנזק
 ם ו/או סרטים(לתעד את המצב הקיים )ע"י צילומי  ספקדחו עד סוף העבודה. מחובתו של הוהתיקונים לא יי

גם עם הנזק  ם שידרשו )זה, יידרש לתקן ו/או לממן את עלות התיקוני לפני תחילת העבודות . בהעדר תיעוד
 וצאה מעבודתו באתר( במהלך העבודות. אינו כת

 העבודה  באתר ספקנציג ה 00.25
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 ימצא ספקה  בכתב למפקח מי יהיה נציגו המוסמך באתר העבודה. נציג ספקודה יודיע הלפני התחלת העב
ום על יומני וסמך לקבל את הוראות המפקח ולבצען, ולחתבאתר העבודה בכל שעות העבודה, יהיה מ

לא יוכל  ספק, והע"י המפקחלא ימצא באתר העבודה, תופסק העבודה  ספקשנציג ה . בכל מקרהעבודהה
 תביעה עקב כך. לבוא בשום

 ניהול יומן  00.26

ום ביומו פרטים )"להלן היומן"( וירשום בו מידי י שרוניםבהנהוג  על טופס המפקח ינהל יומן עבודה . 1
 ביצוע העבודה. העובדתי במהלך  המשקפים לדעתו את המצב

רשמו מפרט כלשהוא מהפרטים שנ ספקה. הסתייג ספקההיומן ייחתם מידי יום ביומו ע"י המפקח ו . 2
ו לא תחייב את תייגותומקת. אולם הסעל ידי המפקח ביומן, ירשום את דבר הסתייגותו המנ

נות  את נכו ספקו אישר הגות מנומקת כאמור, ייחשב הדבר כאילהסתיי ספק. לא רשם השרונים 
נדרש לכך ע"י המפקח, ימים לאחר ש 3וך על היומן ת ספקם הרשומים ביומן. לא חתם ההפרטי

 כי אין לו הסתייגות כל שהיא לפרטים הרשומים ביומן.ייחשב הדבר 
, ישמשו כראייה בין שרונים הסתייג מהם, שאינם מחייבים את ספקפרט לאלה שה ן, רישומים ביומ . 3

שלום ע"פ  ולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תבהם, א  ים על העובדות הכלולותהצדד
 החוזה. 

 רשום תביעות ביומן העבודה  .2700

ת תביעותיו ביומן  איבוא בתביעות שתתעוררנה במהלך העבודה, עליו יהיה לרשום  ספקמקרה שהבכל 
יום, לא ה בו בה שלא תרשם ביומן העבודדה או ארעה העילה לתביעה. תביעהעבודה בו ביום בו בוצעה העבו

כך תשלום  לא יקבל ספקוחד בגין אותה תביעה, והתשלום מי ספקמגיע לתובא כלל לדיון ולא ייבדק באם 
 בעדה. 

דרישה וקבלת אישור המפקח  מראש ובכתב לפני מועד ה לעבודות ברג'י . ללא ציון ספקכנ"ל לגבי דרישות ה
 הביצוע, הדרישה לא תאושר.

 עבודה בשעות חריגות  0.280

ת קיום לוח מועדי הביצוע לחוזה זה ם כדי למלא את הוראולא יהיה רשאי לתבוע כל תשלום נוסף, א ספקה
מאשר במשמרת אחת של   ותרמידה ויידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות וכד', יהיה עליו לעבוד ביאו ב

 עבוד בלילה או בסופי שבוע. פועלים ליום או יהיה עליו ל

ותיו בשעות לום בגין ביצוע עבודלא יהיה זכאי לכל תש קספשעות הלילה. הב  אין סעיף זה בא לאשר עבודה
 חריגות. 

 גמר העבודה ניקיון השטח ב 00.29

פסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש  סילוקלנקות היטב את השטח ע"י  ספקבגמר יום העבודה, על ה
וק צריפים ומבני עזר אחרים, יו, או מכל מקור אחר כולל סילאו נשארו כתוצאה מעבודותבהם לעבודתו 

י מבנה שונים שלידם  לתקן כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו בחלק ונו המלאה של המפקח,לשביעות רצ
 ע עבודתו. ביצו  ביצע עבודותיו ולהחזירם למצבם שלפני תחילת

ך שוא אשר יוכנסו לאתר העבודה במולת או אדמה מכל סוג שהאחראי לכל פס ספקבתקופת העבודה יהיה ה
 תקופת הביצוע. 

 ה למקום שפיכה מאושר על חשבונו.את הפסולת ו/או האדמיסלק מידי יום  ספקה

. המזמין  ספקה בה ע"ח צר בכלים ייעודיים ותסולק לאתר המאושר ע"י המשרד להגנת הסביהפסולת תיא
 ר מאושר. ה המוכיחות סילוק לאתרשאי לדרוש קבלות ו/או תעודות שקיל
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ע"י מטאטא מכני   העבודה וככל שיידרש ת שטחי העבודה מידי יום, במהלך יוםות אלנק ספקמחובתו של ה
 בתשלום. ספקזורי הביצוע. האמור כלול במחירי היחידה ולא יזכה את הלטאטוא של רחובות ומדרכות בא

 עבודה, ציוד וחומרים 0.300

התחלת הביצוע   ח לפנייצוע העבודות טעון אישור המפקלהשתמש בו לב ספקהכל הציוד אשר בדעת  א.
 ורו של אותו ציוד, כולו או בחלקו(. מפקח על בדיקתו ואיש)אלא אם כן ויתר ה

קנים לשביעות לדרישות הת ות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפותכל העבוד ב.
 רצונו של המפקח. 

בהתאם לאותן וצענה קנות וכד' של רשות מוסמכת, תבקיימות דרישות, ת עבודות אשר לגביהן
 דרישות, תקנות וכד'. 

רישות, תקנות וכו' של ימציא לידו אישור בכתב על התאמת עבודות לד ספקההמפקח רשאי לדרוש ש
 אם יידרש.אישור כזה, ב מתחייב להמציא ספקאותה רשות, וה

לקבל מאת   ספקשימוש בחומר מסוים, על הבוע ימים לפני העם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר ש ג. 
ם ויחד עם זאת להגיש דגימות מאותם  אשר בדעתו להשתמש בההמפקח אישור על מקור החומרים 

 דיקה. החומרים לצרכי ב

ת מידת התאמתם לשימוש צאותיה יקבעו אהחומרים ימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותו
 בביצוע חוזה זה. 

סילוקו המיידי של החומר העבודה ולהדגימה המאושרת תגרום להפסקת בטיב החומר מן כל סטייה 
 .ספקמהמקום, על חשבון ה הפסול

ים בטיב מאושר ובכמות המקובלת על דעת  יביא למקום חומר ספקהפסקת העבודה תימשך עד שה
צאות במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותו ספקבון הות תבוצענה על חשהמפקח. הבדיק

 . ת הנ"ל תחייבנה את שני הצדדיםהבדיקו

ק כל קיזוז בגין לא יינתן לספ.איכות -מתוצרת שוותהם יהיו  להשתמש באביזרים אחרים בקש הספק   .ה
ע"י  ים/יצרנים יאושרו הספק . שרוניםו כתחליף לאביזרי צנרת שיסופקו ע"י שימוש באביזרים של

 המהנדס. 

 ו מטעמו.של המהנדס אוצרת יצרן אחר מחייבת אישור בכתב ת

צנרת  ב עפותלכל הסת קשתות מוכנות ומסעפים חרושתיים ב רקיזרי צנרת הספק ישתמש באב ה.
  . הכימיקאליםאו  אספקת מים

להשתמש רק בציוד  הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשהיספק את כל  ספקה ו.
 .דעת המהנדסבמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי ו

יחס לעבודות לא תשתמע מהם אחריות המהנדס ב וא או אי אישורואישור המהנדס לציוד כל שה
 הינו אחראי הבלעדי לביצוע העבודה.  ספקמבצע. ה ספקשה

 ספקטימה וכו' על ידי הגים, עוגנים, גומי לאכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברב ז.
 עזר. ום נפרד עבור חומרידות ובשום מקרה לא יהיה תשלרי העבוותמורתם תחשב ככלולה במחי

ועליו להגיש לאשור המהנדס את שמות היצרנים ו/או  ספקלה בהצעת ההספקת החומרים כלו ח.
פוטרת את   אין אשור מקור החומרים ם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות.הספקים מה

 ת על ידו. מבוצעמאחריותו לטיב החומרים והעבודה ה ספקה
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הספק  ע"י  יעשו ספקת הוכן להובלת חומרים מהספק רושות לביצוע העבודותכל ההובלות הד ט.
 בכתב הכמויות.  ותמורתם תחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות

צידו כי כל החומרים שהתחייב לספקם העבודות מהווה התחייבות מ לביצוע ספקהגשת הצעת ה י.
 אים. לאתר העבודות במועד המתשהוא יכול להשיגם ולהביאם  או נמצאים ברשותו

 ואישורם ע"י המפקח ם ע"י המהנדסבחירת חומרי 00.31

לביצוע העבודות תהיה בסמכות   ספקישתמש ההבחירה והקביעה של כל החומרים והמוצרים בהם 
תה עבודה. אול או המהנדס את הבחירה בין האלטרנטיבות השונות להמהנדס. כמו כן יקבע האדריכ 

 נתן ע"י המפקח.האישור לביצוע יי

 יקת מוצרים וחומריםבד 00.32

במכון התקנים   בהצעתו יכללו גם את הטיפול בבדיקת החומרים והמוצרים ספקותם נקב הירי היחידה אמח
ת הדגמים עצמם המיועדים לבדיקה, הטיפול  שר לכך ע"י המפקח(, כולל עלו)או במוסד מוכר אחר שיאו

ריכת התשלום למכון בגין ע והעברתם למהנדס וכו'. גם העברתם למכון, קבלת התוצאות במדגמים,
 .ספק עצמן יחולו על ה הבדיקות

 המפקח.   ים ומוצרים, כל אלה ייקבעו בלעדית ע"ימספר המדגמים, מספר וסוג הבדיקות ומאלו חומר

 דוגמאות  00.33

יכין  ספקהת במסגרת הסכם זה, מודגש שולבצע ולספק דוגמאות שונ ספקפגוע בכלליות חובת המבלי ל
 בצורה ובפרטים, הכול לפי הנחיות והוראות המפקח.למים בגודל, מעובדות ומוצרים שדוגמאות יציגות ו

 חירי היחידה השונים. יכלול הנ"ל במ ספקכנת הדוגמאות. העבור ה ספקלא ישולם ל

 שווה איכות"מונח " 00.34

רי  ה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחאו בכתב הכמויות כחלופ/רט והמונח "שווה איכות" אם נזכר במפ
המפעל המשווק אותו, פירושו שהמוצר חייב להיות שווה איכות מבחינת רן ו/או בשם ו/או בשם היצ

 , האיכות והטיב למוצר הנקוב.התפקוד

ורו הסופי ואישווה איכות" טעונים אישורו המוקדם של המהנדס , איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שטיבו
כחלק מהצעתו במכרז, לא  ל ציוד מוצע ש לצרף רשימה שיידר ספקפקח. במקרים אשר בהם הלביצוע של המ

 יתנהל כל דיון בהמשך, באשר למוצרים שווה איכות. 

ו/או  ספקאו אחר כשווה ערך. ה בלעדית וחד צדדית בקביעת מוצר כזה למזמין ונציגיו בפרויקט יש סמכות
 ללא עוררין. מו , יקבל את הקביעה רן מטעכל ספק / יצ

 ונטי לא רלו  -00.35-00.37

 

 תשלום מיוחדים אופני מדידה ו  00.38

 תנאים כלליים  א.

במפרט הטכני ם בכל התנאים המפורטים בחוזה, כאילו התחשב עם הצעת המחירי ספקרואים את ה
 י מדידה ותשלום מיוחדים. המיוחד, בתוכניות ובאופנ

 י החוזה(המיוחד ובכל מסמך ממסמכמות המפרט וסף לכל האמור במוקד)בנ מדדעבודה שלא תי ב.
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ם בעדן  מבלי היותן מפורטות באופן מיוחד, הן לא תימדדנה ולא ישול לולות בשכר החוזהכהעבודות להלן, 
 בנפרד: 

 קיימות ואחזקתן.הגנה על מערכות  .1
 תיאום. .2
 הפחת עליהם והעבודה הדרושה לביצועם. כל החומרים,  .3
 ידות. חומרי העזר לביצוע המד מון, לרבותון, פירוק וחידוש סיות, סיממדיד .4
 , והגשת חשבונות במחשב ע"י תכנת "בינארית"הכנת חישובי כמויות .5
 בדיקות מעבדה ומעבדת שדה.  .6
 כי העבודות וניהולן.מלא בגין אספקת מים וחשמל לצר תשלום .7
 ח"ח. שת תאורה ע"ג עמודי ודות בריבור מרכזית תאורה ולגבי הפסקות חשמל לעבתאום עם חח"י לח .8
 יף זה.ות אחרים אך לא נזכרו בסעיות אחרות שפורטו במקומפעילו  .9
 מס ערך מוסף  ג. 

 ף. מחירי היחידה בחוזה/מכרז זה אינם כוללים מס ערך מוס

 תוכניות ומסמכים  ד.

החברה  התוכניות והמפרטים מוכנים תמיד לשימוש  להחזיק במקום העבודה את כל המסמכים, ספקעל ה
כים אלו יזוהמו, תנים לקריאה. במידה ומסמצריכים להיות נקיים וני  כל המסמכיםבאי כוחה המפקחים, ו

דת  תשלום. תוכניות נוספות במי מערכות של תוכניות ללא 2 ספקלהחליפם. החברה תספק ל ספקעל ה
 ו. ועל חשבונ ספקהצורך, יוזמנו על ידי ה

 מכשירי מדידה ה.

קביעת   מכשירי המדידה הדרושים )לפי   בודה את כלזיק בקביעות בעחשבונו ולהח לספק על ספקעל ה
 . ספקן העבודות על כל חלקיהן ולצרכי בדיקת העבודות שיבוצעו על ידי ההמפקח( לסימו

   ורכים קטניםשטחים ו/או נפחים ו/או אעבודות ב ו.

בודות ם ו/או בגין עטנים ו/או צרית בשטחים ו/או נפחים ו/או אורכים קלא תשולם כל תוספת בגין עבודו
ע העבודה. בכל מקרה רשאי המזמין ישירות או  שהיא הנובעת מביצו ים ו/או כל קושי אחר מכל סיבהבידי

לא ידרוש תוספת מחיר   ספקוה ו הקטנה של היקף העבודהעל הגדלה א ספקבאמצעות המפקח להורות ל
 ו'.ה של כמויות או פיצול או קושי וכבגלל הגדלה/הקטנ

 ידה מחירי יח ז.

לפי הנמוך שביניהם. אם סעיפים ח בחשבון וישולם דה שונים עבור סעיפים זהים יילקמחירי יחי אם יהיו
 בכל המבנים.  היחידה תקף לעבודה זו מסוימים יופיעו במבנה אחד ולא יופיעו באחר יהיה מחיר

 חשבון חלקי  00.39

וניתוחי  מודד מוסמךתומים ע"י כמויות ערוכים וחדפי חישוב  ספקשבון חלקי יצרף העם הגשת כל ח
 מחירים לעבודות חריגות. 

 הן בפורמט מצטבר והן בפורמט חלקי המכסה את תקופת החשבון.הכמויות יוגשו 
הגשת  אם לא יוגש החשבון בתאריכים הנ"ל, יועבר תאריך לכל חודש. ב  30-עד ל ספקחשבון חלקי יוגש ע"י ה
 החשבון לחודש לאחריו. 

 חשבון סופי .4000

 ם: הינו צירוף המסמכים הבאי ספקע"י ה שבון סופי י להגשת חתנא
 כמויות ערוכים וחתומים ע"י המפקח. דפי חישוב 

 ל פי דרישת המזמין.ע בתוכנת בינארית פרוסל או באק כמויות בפורמט מצטבר  .א
 תקופת החשבון. כמויות בפורמט חלקי המכסה את .ב
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) .ג ל  AS MADEתוכנית עדות   ספקי מודד מוסמך ע"י הוחתומה ע"  סיום העבודה מבוצעת ( עדכנית 
הרוע" היועץ  של  י  תוכשרונים  לוונטי  כי  להדגיש  חיי.יש  עדות  מפרט  נית  פי  על  מוגשת  להיות  בת 

 .  שרוניםהנדרש ע"י 
 כולל פרוספקטים, קטלוגים, מסמכי אחריות ותפעול. ספר מתקן ה .ד
 ת. אישור הפעלת המתקן לאספקת מי שתייה ממשרד הבריאו .ה
 זמין.דה ע"י המאישור קבלת העבו .ו
 . ניתוחי מחירים חריגים  .ז
 וכין לעבודות נוספות.סימ .ח
 ביצוע".  תוכניות "עדות לאחר .ט
 שת המפקח.ניות עדות ,ספר מתקן וכל מסמך אחר במדיה מגנטית על פי דריתוכ .י

 טופס העדר תביעות . .יא
 סמכי החוזה.כל הנדרש ביתרת מ .יב

 עבודות נוספות  00.41

מבנה מתקן  תאמת  שו והות צנרת והנדסה אזרחית שידראו עבוד עיידרשו במהלך הביצועבודות נוספות ש
 יתבססו על: לקליטת  ה"מערכת"  המים 

 סעיפים אחרים דומים המופיעים בחוזה.  ב"פרורטה" על .א
ק .ב לא  נוספותבאם  עבודות  עבור  הסעיפים  כאלה  סעיפים  צ  יימים  עבודות  אזרחית או  והנדסה     נרת 

סכם  מת הה"( התקף ליום חתימחירון דקל)לא שיפוצים( )קרי " ות בניהמחירון דקל  לעבוד יתבססו על  
בהפחתה   הצדדים(    בין  בהסכם  למען20%של  )כמוגדר  ליום   .  התקף  הדקל  מחירון  ספק  כל  הסר 

  לשנה לאורך כל   לתקופה של שנה אחת מיום חתימה על ההסכם ויתעדכן אחתם הינו  חתימת ההסכ
  מחירי דקל.  ן תוספת רוח קבלני עללא תינתתקופת הפרויקט. למען הסר כל ספק 

ניתוח מחיר על בסיס    ספקל, יציג הבמחירונים הנ"   או עבודת צנרת    דה הנוספתהעבו  לא מופיע סעיף . ג
ה,תמחיר   של  הלה   ספקמחובתו  וכו'(.  )חשבוניות  בפועל  עלות  המאשרות  אסמכתאות  איננו   ספקציג 

 רשאי להטיל כפל רווח על כל עבודה.
 מבין האפשרויות הנ"ל.  יה בכל מקרה הנמוךיקבע יההמחיר אשר 

המזמין. בכל מקרה קביעתו של  אישור שלייבדק ע"י המפקח ויומלץ ל ספקר שיימסר ע"י הח מחיניתו
 יננה ניתנת לערעור. המהנדס הינה סופית וא

 עבודה בשלבים 00.42

ה ישול  להביא  ספקעל  ולא  בשלבים,  תתבצע  שהעבודה  היחידה  במחירי  בנפרדבחשבון  בעבור    ם 
 .הנוספות הכרוכות בכךהעבודות 

 י משנהקבלנ 00.43
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הקבלנים במשרד הבנוי והשיכון, בנושא אסור עבודה   "י רשםמופנית לתקנות שפורסמו ע ספקתשומת לב ה

 לני משנה שאינם רשומים בפנקס הקבלנים.לקב

גוד למקובל גות בנייעת צבור הקבלנים, כי בהתאם לתקנות ערעור מהימנות והתנהמובא בזאת ליד

 כחוק, העסיק אך ורק קבלני משנה הרשומים בפנקס הקבלניםנים ל, על הקבל1988 -צוע, תשמ"ט במק

 הסף שהוגדרו במסמכי המכרז.  בענף ובסיווג המתאימים לביצוע העבודה ועומדים בתנאי

 להלן לשון התקנות: 

 אינו מעביר או מסב את הרישיון לאחר.  ספק (: 8) 2תקנה 

 שימוש לרעה ברישיונו. אינו עושה  קספ (: 9) 2תקנה 

 ספקו בשלמותן או בחלקן, לעצמאינו מסב, מעביר או מוסר עבודות שקבל על  ספק  (: 11) 2תקנה 

תלם לפי זמן לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים, בין ששכרם מש אשר אינו רשום בפנקס הקבלנים.

 צוע עבודה לאחר. ם מסירת בימה, משוהעבודה ובין ששכרם משתלם לפי שעור העבודה כשלעצ

יוכל להתקשר עם קבלני  קח לאישור את פרטי קבלני המשנה ורק לאחר אישור בכתב,ש למפיגי ספקה

 המשנה לביצוע עבודות. 

ל דעתו הבלעדי בין אם עמד בדרישות  משנה מהאתר ע"פ שקו ספקהורות על סילוקו של כל המזמין רשאי ל

 ה זו. תהיה כל זכות ערעור על הוראאשי לא הר ספקלהנ"ל ובין אם לא עמד בהן, ו
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 פרק 3
מפרטים הנדסיים 
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 ת  וצנרת מים:יעבודות הנדסה אזרח  3.1

על כל   57חון והוצאה לאור במיוחד פרק יבוצעו בהתאם למפרט הכללי שבהוצאת משרד הביט 
 כל זאת בנוסף למפורט ונדרש במפרט המיוחד המצורף למכרז זה. סעיפיו 
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 3.2פרק 

 חשמל ובקרה  תומפרט מיוחד לעבוד
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 חשמל  עבודות

 כללי : 0008.

והוצאה לאור במיוחד  בהתאם למפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון נה  תבוצע עבודות חשמל 
 וחד המצורף למכרז זה.פרט המי נדרש במכל זאת בנוסף למפורט ו על כל סעיפיו  08פרק 

)מפרט   למפורט להלן  םט הכללי לעבודות חשמל הספק יבצע את עבודות החשמל בהתאלמפר בנוסף
 : מיוחד( 

 עבודות החשמל  תאור   08.0.1

 החשמל ותקשורת כוללת: ערכתמ 

 מערכת אספקת המים . לחיטוי  הכלרה וניטור למערכת הפעלה  תומערכחשמל   לוח -

 .שרונים ובקרה של כת פיקוד למער ברחות רכתהמע -

 : פרוט עבודות החשמל ןלהל

ופיקוד ותקשורת, כולל בקרי   חוכ -מל  ששל לוחות ח  במתקן המיםוהרכבה  הספקה  -

 תוכנה(.תקשורת )חומרה ו

 : קופסאות הסתעפות וכו'.תרבאכל קופסאות החשמל, כולל הרכבתן  הספקת  -

 קוד. יוהתקנה של כבלי חשמל כח ופ הספקה  -

 חשמל. בליכחת ו/או חציבה בקרקע לצורך הנ חפירה  -

 , לוחות, קופסאות וכו'. םלכבליוהתקנה של מתקני תמיכה והגנה  הספקה  -

 יסוד.  הארקת ארקה, לרבות והתקנה של מערכות ה הספקה  -

 . ללוחותשמלי מחוץ והתקנה של ציוד ח הספקה  -

 ח ופיקוד. ווציוד חשמל כ מנועים חבור       -

 .למדידת פרמטרים שונים קצה דות יחיוחיבור למערכת הבקרה  ה התקנ, הספקה -

 רת אלחוטית.ו והתקנה מערכת תקש הספקה  -

 והתקנה ציוד מחשוב במרכז בקרה.  הספקה  -

          

 והנחיות מחייבים  תקנים 08.0.2

 ולתקנים הבאים: הטכניותבוצע בהתאם להנחיות ת העבודה 

 חון.טיהבהאחרונה של משרד  בהוצאהדי משר-כללי הבינ השל המפרט  08 פרק -

 כללי למתקני חשמל. מפרט -

 ביום חתימת החוזה.  אחרונהן לפי גרסה כ, מעוד1954החשמל  חוק -

 בדיקת לוח חשמל.  1419ישראלי  תקן -

 תקשורת.ומשרד ה החשמלחברת   דרישות  -

 מיוחדים  תנאים 08.0.3

 החשמל  ספק .א



55 

 

ומתן   רה וניטורמערכות הכלל ש, הרצה התקנה,אספקה  תכנון,  ל 04-2022 מכרז-טכני   מפרט 
 שרותי אחזקה 

    :ע"י הוכן
 שירי יעוץ בע"מ א

 הרצלייה  3181ת.ד. 

arie@ashiri-cons.com                                          2022דצמבר                            
   

 

בעצמ  ספקה  עם  מורשה  ספקמשנה    פקס  באמצעותאו    ויהיה  רשחשמל  א,  רשם  ום  צל 

 העבודה.  לסוגהקבלנים בסיווג מתאים 

 פועלים מומחים במקצועם.   ילפועל לפי חוקי המקצוע, ע" אתוצ העבודה 

הספקת חלקי חילוף עבור הציוד  צריך להיות בעל יכולת לתת שרות החזקה, כולל  ספקה 
 שהוא סיפק.

רט המפ אורח מקצועי, בהתאם לדרישותי התוכניות ובפכל העבודות תבוצענה ל  
תקנות בני תוקף מטעם כל  ווהתקנים, ובכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים א

 הן, או על כל חלק מהן, הוא בתחומי סמכותה הרשמית. רשות מוסמכת אשר הפיקוח עלי
 
 הספקת הציוד  .ב

בהתאם לדגמים    ,המערכתנה של  ייספק את כל הציוד הדרוש לצורך הפעולה התק  ספקה 
 או המפקח.  שרונים ת או שווי ערך, באישור נציג כניוהמצוינים בתו

באחרההובלת    כולן  יהיו  והפעלתו  תקינותו  בדיקת  התקנתו,  הציוד,  כל   ספקיות  לגבי 
 ק ע"י המזמין.הציוד, אם סופק  על ידו או אם סופ

  
 מתקן המיםבדיקת הציוד בשטח  08.0.5

את    ספקמין היזהותקן במקומו הקבוע וחובר,  ,  מתקן המיםבא לשטח  ד הולאחר שהציו 
 המתקן.  המפקח ואת נציגו של היצרן לבדיקת הציוד בשטח

י  מכיהציוד  מבחינה  וחשמליאבדק  הפעלות  נית  כל  את  מבצע  שהוא  לוודא  מנת  על  ת 
 ה שנבדק ואושר בבדיקות שנערכו במפעל. הדרושות ולאמת את כל מ

 ה הנ"ל. יקאת כל הליקויים שימצאו בבד ריט פגום ולתקןחליף כל פמתחייב לה ספקה 

 

 קבלה זמנית  ג. 
החיב  כל  וביצוע  העבודה  גמר  ומערכת,  ולאחר  מערכת  בכל  ע"י    המערכתבדק  תירים 

 מפקח ותיערך קבלה זמנית. הבדיקה תכלול: ה
 ת המפרט.התאמת הציוד לדרישו . 1
 רציפות הכבלים ובידודם.  . 2
 החשמל. טיביות בלוחות זרם והסלקבדיקת יתרות ה . 3
 וד בכל המתקן. ידבדיקת התנגדות הב . 4
 בדיקת הפעולה התקינה של המכשירים.  . 5
 יקת הפעולה התקינה של הפיקוד לפי הדרישות. דב . 6
 בדיקת ההארקות.  . 7
 בדיקת מערכת תקשורת אלחוטית . 8
 יוד מחשוב ופעולתו במרכז בקרה. בדיקת צ . 9

 .רכת השלמה במתחלת של המעבדיקת הפעולה הכול  . 10
     

ה  יערוך  הבדיקה  לפי     קספבתום  לבצע  שיש  התיקונים  כל  את  שיכלול  מפורט  דו"ח 
 המפקח. תדרישו

 ו בדו"ח. יתקן את כל הליקויים שהוזכר ספקה 
ה  יזמין  עבודות התיקונים,  כל  גמר  ולאשר את המפקח    ספקלאחר  נוספת  בדיקה  לערוך 

 את הקבלה הזמנית של המתקן.

 

 ניסיונית הפעלה  ד. 
 ה ניסיונית בנוכחות המפקח.עלבדיקת מתח ההזנה, תבוצע הפ  לאחר 
נמוך,    במתח  החשמל  מערכות  את  ככל  לוודא  בכדי  ויבדקו  יופעלו  הפיקוד,  הפעולה  ולל 

 . במערכות החשמלהתקינה של כל המערכות 
שימ  הליקויים  הכל  ע"י  מפורט  בדו"ח  ירשמו  התיק  ספקצאו,  ביצוע  לאחר  ונים  ורק 

 . הניסיוניתל ביצוע ההפעלה ע אישור ספקל הגורמים יינתן לעות רצונם של כלשבי
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 הסופית הוקבלת  ההכלרהמערכת הרצת  ה.
והכולל  הסופית  הבדיקה  שתוזמן  של  לפני  הת  והרשות    ההכלרהמערכת  המפקח  ע"י 

ה יכין  של  תוכנ  ספק המוסמכת,  שבוצע  המערכתיות  כל    וכפי  את  בהן  ויסמן  למעשה, 
 כפי שאושרו לביצוע.  ת,צוע, ביחס לתוכניות המקוריוטיות שנעשו בבי נויים והסהשי

העתקי  בשלושה  למפקח  ימסרו  הםהתוכניות  ע"י  יעודכנו  אלו  תוכניות  במידת ספק.   ,
 ורך, אם יהיו שינויים בתהליך ההפעלה והמסירה. הצ

נס המתקן בדיקות ומתן כל האישורים המוזכרים בסעיפים הקודמים יכלאחר סיום כל ה 
 בכתב.  ש,למפקח, מרא ספקעליה יודיע ה לתקופת הרצה, ש

באופן תק  עבד  לאחר שהמתקן  רק  כל תקופת  יהקבלה הסופית תיערך  לאורך  ,  ההרצהן 
ודות ופרטים קטנים השנויים במחלוקת ושאין בידם להפריע לפעולה אולם אם נותרו נק

 הנ"ל. לנקודות  התקינה של מערכת החשמל, יסוכם על הקבלה הסופית,   פרט
ז  הפריטבמקרה  מחיר  מהתשלום  ינוכה  רק    יםה  ישולם  זה  וסכום  במחלוקת  השנויים 

 הפריטים הנ"ל, לשביעות רצונו של המפקח. ולאחר שיתוקנו ויושלמ
ה  של  האחריות  מתאריך    ספקתקופת  רק  להמסירהתתחיל  ימסרו  כאשר  תעודות    פקס, 

 סיום העבודה, חתומות ע"י המפקח. 
סרי זמן, ליתרות  ממים לאבזרים, למכשירי עזר, להכיולים הדרוש  לול את כלההפעלה תכ 

דה אשר אינה בהתאם לנ"ל תפורק ותבוצע  וזרם וכו', לשם פעולה תקינה של המתקן. עב
 ועל חשבונו.  ספקע"י ה מחדש

הרשות המוסמכת והמפקח, ללא הסתייגות,  העבודה תחשב כגמורה רק אחרי קבלתה ע"י 
י שיידרש ע"י נוחר שנבדקו ע"י המפקח. כל שילפי הבצוע, לא  מעודכנות  ומסירת תוכניות 

 דחוי ועל חשבונו הוא. אלל ספקהרשות המוסמכת או המפקח, ייעשה ע"י ה
 

 מערכת ה הוצאות בקבלת  ו. 
בקבלת    הקבל  המערכת,הוצאות  מבדיקות  הנובעות  ההוצאות  ההפעלה  כל  ,  ראשוניתה, 

 .ספק לו על ה, יחוערכתהמעבודות ההרצה והקבלה הסופית של 
הכ  על  יחולו  כן,  הה  ספקמו  והחומר וצכל  הציוד  החלפת  הליקויים,  תיקון  עבור  אות 

 הפגום. 
בנפרד,    ספקם להשלמתן, לא ישולם לר כל העבודות הנ"ל, הציוד והחומרים הדרושיועב 

 .המערכתותמורתם כלולה במחיר 

 
 תאור פעולת המערכת )תפ"מ(       08.1

ה 08.1.1 למ  ספקעל  העב  זמין  למסור  מפורט ודה  בגמר  כתיבת  ה  של  ומעודכן    תפ"מ  מערכת, 
 כך.  ולא תשולם כל תוספת על ספקהתפ"מ על חשבון ה

 
לפ   ההכלרהלמערכת     תפ"מה 08.1.2 העבודה  יוגש  תחילת  זהני  הינו    .למפרט  התפ"מ  אישור 

 ת העבודה בהתקנת המערכת. תנאי הכרחי לתחיל
  

יכין     08.1.3 יהספק  נקודת     ההכלרהמערכת  של    קר המתוכנתבבשומית  יתוכנה  קרה, ב   להגדרת 
שוטף התרעות  דו"ח  התרעות,  הגדרת  בהתרעות,  טפול  ה  ,כולל  התרעות  סטורי, ידו"ח 

 ן. הגדרת הודעות לטלפו 
 לל הגדרת והכנת בסיס נתונים.שומית לניהול ארועים ודוחות כויכין תוכנה יהספק י   08.1.4

 
 ים במתקן המ חיבור ציוד חשמלי  08.8

יבו חבור  שרשורי   כל  צינור   באמצעות  לקופסת  מתצע  המחובר  פלסטי,  ציפוי  בעל  גמיש,  כתי, 
של   הההחיבורים  שתובטח   כך  מתאימים,  אומים  באמצעות  מפני ציוד  מלאה  ואטימה  מכנית  גנה 

 חדירת מים.
 מוקדם בכתב.  ובאישור שרונים יתבצע בנוכחות נציג  מתקן המיםכזי של החיבור ללוח החשמל המר

 



57 

 

ומתן   רה וניטורמערכות הכלל ש, הרצה התקנה,אספקה  תכנון,  ל 04-2022 מכרז-טכני   מפרט 
 שרותי אחזקה 

    :ע"י הוכן
 שירי יעוץ בע"מ א

 הרצלייה  3181ת.ד. 

arie@ashiri-cons.com                                          2022דצמבר                            
   

 

 חשמל לוחות     08.9

 ר  .  ו מקום שמ 30%-דלתות, מתאים לקליטת הציוד המפורט בתוכניות ו יותקנו לוחות חשמל עם
קנת מערכת גילוי וכיבוי אש דרגת אטימות של הלוח תהיה  הלוח יהיה בנוי מפח, מותאם להת

 .   בהתאם לתוכנית
 .  ABB,,SCHNEIDER ELECTRIC   EATONכל הציוד בלוחות חשמל יהיה כדוגמת:  

 . תוכניות ביצוע . 1

ה ביצועל  ספקעל  תוכניות  חי  חשמל  ספק  הציוד,  סוג  הציוד,  מיקום  את ו)מבנה,  ולקבל  וכו'(  וט 
 הביצוע. אישור המפקח לפני 

 תוכניות הלוח תכלולנה:  
 דלתות/פנלים סגורים המראה את תנוחת הציוד.   א. מבט ומידות הלוח, פנים וצד, עם

 פתוחים. ם דלתות/פנלים ב. כנ"ל אך ע      
 ד קווי של הלוח.  ג. חיווט ח        

 ד. חיווט מהדקים.       
 יוד. צה. רשימת         

 אה או פרט שיידרש על ידי המפקח לאישור תוכניות הנ"ל.  ו.  כל החיווט, שרטוט, מר      
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 3.3פרק 

 אופני מדידה  

 כללי  .1

 התחשבות בתנאי החוזה  1.1

פורטים בחוזה על מהצגת המחירים בכל התנאים הכאילו התחשב ב  ספקרואים את ה
כ ייחשבו  להלן  המוצגים  המחירים  מסמכיו.  הכרוכות כוכל  ההוצאות  כל  את  ללים 

ו  תנאים המוזכרים במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם, אי הבנת תנאי כלשהו אבמילוי ה
ב הכמויות מחיר הנקוב בכת, לא תשמש סיבה לשינוי ההספקהתחשבות בו מצד  -אי

כל העבודות תימדדנה בכפיפות להוראות ולתנאים   .ו כעילה לתשלום נוסף כלשהוו/א
 הכללי להוראות שבסעיפים דלהלן. ט  הכלולים במפר

  את אספקה ,התקנה והרצת מערכתכולל  המערכת כמפורט בכתב הכמויות   מחיר
כולל  .מחיר המערכת     שרונים עד מועד קבלתה ע"י  ומערכות ניטור  הכלרהה

ת כל האישורים הנדרשים  כל תהליך קבל וכולל  את  וד, התקנתו בשטחאספקת צי
 את שימוש במערכת לאספקת מי שתייה.   שרעל פי כל דין על מנת לא

  ערכת למ  ההכלרה עבודות ההכנה וההתאמה  הנדרשות לחיבור מערכת בור ביצוע ע
הצעת מחיר של  ם בנפרד על פי ישול אספקת המים הקיימת, החזרת מצב לקדמותו

  מהנדס לביצוע.אושרות ע"י ההספק המתבסס על התוכניות המ

 : מויות ייחשב ככולל אתהכהמוצג בכתב  ההכלרה מערכתמחיר  1.2
 על כל אביזריה וחלקיה.  הכלרההמחיר מערכת   .א

מוצריצ  זה  )ובכלל  החומרים  וכל  הנכללים  נורות  עזר  וחומרי  לסוגיהם  ים 
 לים בה(. בעבודה ושאינם נכל 

 . שרוניםד קבלתה ע"י רצת המערכת, עה     .ב
 . תווהחזרת מצב לקדמו  שה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזההדרו בודהכל הע 

 ר והמערכת.  אחריות לשנתיים על הציוד, מכשו     .ג
ו  זמניות  דרכים  מכונות,  מכשירים,  עבודה,  בכלי  מאזנת  השימוש  לרבות   כ' 

 זר. ילי
העבו  .ד כלי  החומרים,  המפורהובלת  וכו',  בסעיפים  דה  ובטים  מקום  ד-'  עד   '

ובכל  העמס העבודה  זה  העבודה  ל  למקום  עובדים  הובלת  וכן  ופריקתם  תם 
 וממנו. 

 ושמירת העבודות שבוצעו.  החסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו', 
 המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח וכד'.   .ה
דרשים על  קת מי שתייה הנעלויות הוצאת כל האישורים להפעלת המערכת ואספ      

 ל דין. פי כ
הישירות והן העקיפות(, ובכלל  זה הוצאותיו   )הן ספקה  הוצאותיו הכלליות של .ו

 ת והמקריות. מוהמוקד
 סוג שהוא, אשר תנאי החוזה מחייבים אותו. הוצאותיו האחרות, מאיזה  

 . ספקרווחי ה     .ז
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 :ולל אתהמוצג בכתב הכמויות ייחשב ככ ההכלרה תחזוקת מערכתמחיר  1.3
 תקינה. ה ופעולתה הההכלרה ת מערכת  ריות על תחזוקאח     .א

אחת       לטי  לחודשביקור  המים  בבמתקן  תחזוקה והכלרה  ת  ומערכפול  פעולות  ביצוע 
 כוללות לפחות את הפעולות הבאות: ות. העבודשוטפות

o      רכיבי המערכת בדיקה של תקינותם של כל. 
o    הכלרהה ניקוי כל רכיבי מערכת. 
o     קה שוטפת חזהחלפת  כל הרכיבים המתכלים והחומרים הנדרשים לא 

 של המערכת. 
o       בדיקות תקינות מערכת הבקרה והחשמל וכן הדיווחים למערכת הבקרה של

 . שרונים
o      עלות העבודה הכרוכה בתיקון או החלפת הציוד או המכשור כלולה   

האחריות  לאחר תקופתק. ה החודשית שנתנה ע"י הספבמחיר התחזוק
 . שרוניםחשבון  עלכל תיקון/החלפה של ציוד או מכשור יהיה 

o כ
 יול ובדיקות של הציוד והמכשור כנדרש ע"י ספקי הציוד והמערכות השונות.כ

 ר והחלפת חומרים כנדרש ע"י היצרן. כיול מד הכלו   .ב
   מנטים השונים.בהחלפת האל העבודה הכרוכה      

 ורט במפרט הטכני.נטרנטי כמפוני/אישרות תמיכה טלפ   . ג
 וקת המערכת והבטחת פעילותה התקינה. חזביקור טכנאי שרות כנדרש לת     

כוללת   והניטור  של מערכת ההכלרה מובהר בזאת כי במחיר עבור תחזוקה שוטפת  .ד
  במכון המים. המותקנות וניטור  את כל מערכות ההכלרה

 מויותכ 1.4

 ה.כל כמויות ניתנות באומדנ 
תשפיע  בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא  ל  שינוי כ                     

לכך בעוד הסב את שימת לב המפקח  ספקזאת במידה והחידה. רום לשינוי במחירי היולא תג
 אישור מוקדם ממפקח לשינויים. ל מועד, וקיב

 יידרש להמציא ניתוח מחירים.חריגות(  לכל עבודה חריגה שאושרה לביצוע )או בעיות                       
 מדידה

ת     .א העבודה  )אלאיכל  נטו  צויין    מדד  כן  לפראם  בהתאם  להלן(  התאחרת  כניות,  טי  
קבועה ו/או  מושלמת  גמורה,  תוס  כשהיא  כל  ללא  וכד' פובמקומה,  פחת  עבור  ת 

אי הנזכרים במפרט והמשתמעים וובמחירה כולל את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלו
 דה ואותם החומרים ו/או עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. ממנו, במי

שהיא   עבודה או ההכרח לבצע עבודה כלא בשהותוספות עבור פסול כל  א תשולמנה כל  ל   
ום עם המהנדס, המפקח והגורמים השונים, או עבודה תא סקות או בשלבים תוך  בהפ
 קטנים ובשטחים נפרדים.  בשטחים םעקומיים ובקו
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 כניות ושימת תר

 

 

 תאור  ליון מס' יג

 תוכנית מבנה מתקן מים נדב   1

 


