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 מועצה אזורית מטה יהודה 
 5/21מכרז פומבי מס' 

 

 
 

 

 

 

 למתן שירותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביוב

 במועצה אזורית מטה יהודה 
 "מכרז מסגרת" 

 

 והצעת המציע מפרט טכני    –פרק ג'  
 
 

     דרישות מקצועיותרשימת מתקנים ו –  1נספח ג'

                                  טכני מיוחדמפרט  –  2נספח ג'

  ואספקת ציוד              ,מפרט שיפוץ   - 3נספח ג'

                              מפרט אחזקת חשמל  - 4נספח ג'

 מפרט עבודות ביובית                              - 5נספח ג'

 קנסות                                          –  6נספח ג'

                        וןירמח  –  7נספח ג'

 הצעת המחיר –  8נספח ג'
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  1נספח ג'

 דרישות מקצועיותרשימת מתקנים ו

 כללי 

מתן שירותי  המועצה האזורית מטה יהודה מבקשת לקבל הצעת מחיר לשירותים הנדרשים על פי מכרז שעניינו  
 . אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביוב

מתקני הביוב בתחום מועצה אזורית מטה יהודה  ספקת שרותי אחזקה שוטפים למהות מכרז אחזקה זה הינו א

ביקורות    אספקת ציוד חדש  שיפוץ מערכות, אספקת ציוד חלופי,  ון תקלות,)להלן "המועצה"(. בכלל  זה  תיק

להלן  תקופתיות )יומיות, שבועיות, חודשיות, שנתיות(, ותחזוקת ציוד, תחזוקה והפעלה של מכוני טיהור שפכים )

ר את  לשמ,  תקינה בכל זמן  ןומעקב רציף לשמירה על איכות קולחי  כולל פינוי בוצה, שאיבה וניקיון  מט"שים(

   .ולאפשר סילוק ביוב תקין ללא גלישות , לשדרג ולתקן מערכות תקולותהמצב הקיים

 הכל כלול בעלות החודשית הקבועה בהתאם לכל מסמכי המכרז ובהתאם למפרטים המצורפים. 

 

 :מקצועיות שותדרי .1
 

 בהתאם לטבלה המצורפת להלן  המתקניםביקורים בכל  1.1

תתבצע כל השנה לרבות ימי חג, שבתון, סגרים למיניהם  המתקנים שוטף של תפעול ה ו אחזק 1.2
 ומצבי חרום.

, המתכלה  וכל  תכולת האחזקה כוללת את כל האמצעים והציוד המכני, ההנדסי, הבטיחותי 1.3
, לרבות פלוקולנטים ואמצעים  על פי הגדרות המכרזהנדרש על מנת לקיים את האחזקה 

 . לשמירה על איכות קולחים תקינה בכל עת

תפעול מכוני שאיבה ומכוני טיהור  ו לפחות שלושה עובדים מנוסים באחזקהבלן יכלול צוות הק 1.4
לכל  ועבירות מתאים לביצוע העבודה כולל רכבים עם יכולת הגעה   הצוות יצויד בציוד .שפכים

הצוות יעבוד באופן מלא עבור אחזקת מערכות הביוב של מ.א   .מזג אווירונאי מתקן בכל ת 
 מטה יהודה. 

ו/או כל גורם   מגורמי המועצה הקריאה שליחתלא יאוחר משעתיים ממועד ,  הגעה לכל קריאה 1.5
 .מת

 צוות הקבלן יכלול גם את העובדים הבאים:   1.6

מול גורמי  פת  בודה שוטאחראי לעאחד משלושת העובדים הקבועים בשטח , –מנהל צוות  1.6.1

 המועצה, ניהול דוחות ודיווחים שוטפים.

 שאחראי על תהליך טיפול במכון טיהור השפכים.  סביבה / כימיה מהנדס תהליך/  1.6.2

 דיווח ובקרה על עבודות המתקנים.   1.7

  ליווימעקב של ביצוע טיפול מונע למתקנים ע"י היצרנים השונים בתקופת האחריות כולל  1.8
 לאנשי שירות שונים.   ליוויתנת שירות זה, וי החברה הנולביקורת לכל מתקן ע"

 מזיקים.וייה  עשב הדברת בכל עת. כולל  שמירת האתר נקי מעשב ולכלוך 1.9

תיקוני צנרת שנפגעה מכל סיבה  כולל  –  תחזוקה שוטפת של שדות פיזור – שדות פיזור קולחים  1.10
 ופתיחת סתימות. ניכוש והדברת עשבייה ,שהיא

 באופן שוטף. צביעת כל המתקנים ,תיקון ו טיפול חלודה   -מסגרות  1.11
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   יעודי(יפינוי פחי אשפה עם מגבונים מתחנות הסניקה אל נקודות האיסוף הקבועות. )דורש רכב  1.12

 בדיקת מתקני מז"ח בתחנות הסניקה והמט"שים אחת לשנה, כולל תעודה ואישור תקינות.  1.13

 אש שנתי בכל המתקנים.   כיבויאישור  1.14

 ולמתקני הביוב.   הרמה מתקנישנתי ל אישור בטיחות  1.15

 או מי מטעמו. מנהל מחלקת ביובמהקבלן יבצע עבודות שונות בהתאם להנחיות שיקבל  1.16
מפקח  מנהל ו/או ה. בסוף כל חודש יועבר העתק לרישום יומן עבודה בכל ביקור בתחנה ומתקן 1.17

 המועצה. מטעם 

 . לחשבון החודשיהמתקנים צירוף דו"ח מצב  1.18

 י טיהור השפכים.פול וריכוז בדיקות של מתקנדו"ח שנתי המרכז נתוני טי  הגשת 1.19

 מעקב אחר תוצאות בדיקות ניטור של איכות שפכים וקולחין.  1.20

 . וימי שבתון , שבתותבחגים בכל שעות היממה,טיפול בתקלות חמורות  1.21

גמת  במקרה של "אירועים מיוחדים" כדו בטבלאות להלן,ביצוע ביקורות נוספות מעבר לנדרש  1.22
 ות מיוחדות. מזג אוויר סוער או תקל 

המחיר   בטבלאות להלן,מתקן לטיפול המציע מעבר למפורט ה או גריעת במקרה של הוספ 1.23
 . בהתאם החודשי ישתנה

 לפחות או בהתאם לצורך.  שאיבה של כל מכון סניקה ע"י ביובית כל שלושה חודשים 1.24

 לפחות או בהתאם לצורך.  שאיבה של כל בור רקב ע"י ביובית כל שלושה חודשים 1.25

 בוצה עודפת ממכוני טיהור השפכים לאתר מורשה. ל ף ששוטפינוי  1.26

ליווי חודשי של בודק של דגימות מעבדה מטעם המועצה לביצוע דיגום איכות הקולחין   1.27
ע"פ חוק, כולל מעקב אחר איכות תוצאות הבדיקות וטיפול מקצועי במט"ש בעקבות  והשפכים  
 התוצאות. 

שמלאי, צוות שיפוץ משאבות, ביוביות  ליווי של הקבלנים השונים בשטח המתקנים, כגון: ח 1.28
החזרת המתקן להפעלה תקינה  וכיבוי והפעלת מכלולים לצורך ביצוע עבודות , לרבות וכו'

מנהל    לאפשר לאף גורם לסייר או לעבוד בתחנות ללא פיקוח ואישוראין בסיום העבודות. 
 הצוות. 

בדיקת  , חודשיתהפעלה כולל   ,אחזקה של גנרטורים לחירום בתחנות ו  , תיקון שנתיטיפול  1.29
 .ואספקת סולר על פי הצורך עומס

 . ניידים בחירום לחיבור לתחנות ומתקני ביוב  עפ"י דרישת המועצהאספקת גנרטורים   1.30

 אבטחה וכיבוי אש בתחנות ודיווח לגורם המטפל. , התרעות,קבלת התרעות ממערכות 1.31

 . מטר מהגדר/קיר  3 של  למרחקוסביבתו עד  תחזוקה של גדרות המתקן 1.32

של  ניהול מעקב ביצוע ותוכנית תחזוקה שנתית ו/או רב שנתית במערכת ממוחשבת יעודית 1.33
באופן שוטף, יש להגיש עם הדו"ח   מעודכנות החברה ו/או בטבלאות אקסל המחוברות לענן ו

 החודשי המצורף לחשבון. 
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 מתקני סניקה דרישות עיקריות לטיפול ברשימת 

מספר  מתקני סניקה  מספר
ביקורים 

 ועייםשב
 מינימלי 

 דרישות עיקריות לטיפול בכל ביקור במתקן 

 

בדיקת מצב בור, הפעלת משאבות במצב ידני, רישום   3 מסילת ציון  1
ספיקה/זרם. הפעלת מגוב מכאני במצב ידני וניקוי. פינוי  

   תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך. פחים עפ"י צורך.
 רישום ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

 זכריה  2
 2021בשנת   -צפי

התחנה תשודרג כולל  
בור רקב   ביטול

ובמקומו יותקן מסנן  
 דחסן 

,                     רבעוןכולל בור רקב גדול לשאיבה ופינוי כל  2
בדיקת מצב בור רקב, הפעלת משאבות במצב ידני. בדיקת 

תקינות   התרעות. רישום ביומן. שאיבת המכון כל רבעון.
 מערכות חשמל ומתח נמוך 

רישום  2 רמת רזיאל  3 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
ידני   במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  פינוי  ספיקה/זרם.  וניקוי. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

רישום  2 גבעת יערים  4 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
פ ס וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ינוי  פיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

רישום  2 אדרת 5 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

רישום  2 רוגלית  6 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

 גבעת ישעיהו  7
 2021בשנת   -צפי

יבוטל בור רקב  
ובמקומו יותקן מסנן  

 דחסן 

 כולל בור רקב גדול לשאיבה ופינוי כל רבעון  2
ידני. בדיקת  בור רקב, הפעלת משאבות במצב  בדיקת מצב 

רבעון. כל  המכון  שאיבת  ביומן  רישום  תקינות    התרעות. 
 מערכות חשמל ומתח נמוך 

ב 2 צפרירים  8 ידני. בדיקת ור רקב, הפעבדיקת מצב  לת משאבות במצב 
רבעון. כל  המכון  שאיבת  ביומן.  רישום  תקינות    התרעות. 

 מערכות חשמל ומתח נמוך 
תחנה  –נווה אילן  9

 קטנה 
רישום  2 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 

הפעלת   פינוי  ספיקה/זרם.  וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב 
רישום    שמל ומתח נמוך.מערכות חתקינות    פחים עפ"י צורך.

 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 
תחנה   –נווה אילן  10

 גדולה 
רישום  2 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 

פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 
רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  צורך.פחים עפ"י  

 כל רבעון.  ביומן. שאיבת המכון 
רישום  2 נחושה  11 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 

פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 
רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.

 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 
יד  2 טל שחר דרומי  12 במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  רישום בדיקת  ני, 

מכא מגוב  הפעלת  פינוי  ספיקה/זרם.  וניקוי.  ידני  במצב  ני 
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רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

רישום  2 טל שחר צפוני  13 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
פי וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  נוי  ספיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

רישום  2 נס הרים  14 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ל רבעון. שאיבת המכון כ ביומן.

רישום  2 תרום 15 ידני,  במצב  משאבות  הפעלת  בור,  מצב  בדיקת 
פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

צומת  -בקוע  מאסף 16
 נחשון  

בור,   3 מצב  במבדיקת  משאבות  רישום הפעלת  ידני,  צב 
פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

במצב   2 מבוא ביתר  17 משאבות  הפעלת  בור,  מצב  רישום בדיקת  ידני, 
במצ מכאני  מגוב  הפעלת  פינוי  ספיקה/זרם.  וניקוי.  ידני  ב 

רישום    תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.
 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 

בדיקת מצב בור, הפעלת משאבות במצב ידני. רישום ביומן   2 לוזית   18
רבעון. כל  המכון  שאיבת  חשמל   עבודה.  מערכות  תקינות 

 ומתח נמוך. 
הפע 2 בקוע   19 בור,  מצב  ידנבדיקת  במצב  משאבות  רישום לת  י, 

פינוי   וניקוי.  ידני  במצב  מכאני  מגוב  הפעלת  ספיקה/זרם. 
רישום     תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך.

 ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 
בדיקת מצב בור, הפעלת משאבות במצב ידני, רישום   2 נס הרים  20

י וניקוי. פינוי  ספיקה/זרם. הפעלת מגוב מכאני במצב ידנ
תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך.  פחים עפ"י צורך. 

 רישום ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 
בדיקת מצב בור, הפעלת משאבות במצב ידני, רישום   2 בר גיורא  21

ספיקה/זרם. הפעלת מגוב מכאני במצב ידני וניקוי. פינוי  
   תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך. פחים עפ"י צורך.

 רישום ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 
בדיקת מצב בור, הפעלת משאבות במצב ידני, רישום   2 שורש 22

ספיקה/זרם. הפעלת מגוב מכאני במצב ידני וניקוי. פינוי  
  תקינות מערכות חשמל ומתח נמוך. צורך.פחים עפ"י 

 רישום ביומן. שאיבת המכון כל רבעון. 
 עתידי:    23

 בית מאיר  – 2022צפי 
 ביטול מט"ש לטרון  – 2022צפי 
 טל שחר במקום המט"ש    -2023צפי 
 תירוש , לוזית במקום המט"ש שדות מיכה, עג'ור, – 2024צפי 
 נתיב הל"ה  ביטול מט"ש – 2025צפי 
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 שונים מתקנים , מתקני אגור ושטוףדרישות עיקריות לטיפול ברשימת 

 

 אגור ושטוף מספר

 מסנן דחסן

מספר 
ביקורים 

 םשבועיי

 מינימלי 

 דרישות עיקריות לטיפול בביקור במתקן

 שריגים  1
 2022בשנת   -צפי

יבוטל ובמקומו  
 תחנת סניקה 

 

ממגבונים, תא גלישה בדיקת מצב בור רקב, תא כניסה פנוי   2
תקין.   קולחים  שחרור  ומגוף  מצופים  מערכת  חסום.  לא 

 שאיבה וריקון אחת לשלושה חודשים. 

 צפרירים  2
 2022בשנת   -צפי

 תקן מסנן דחסן וי
 

בדיקת מצב בור רקב, תא כניסה פנוי ממגבונים, תא גלישה  2
תקין.   קולחים  שחרור  ומגוף  מצופים  מערכת  חסום.  לא 

 אחת לשלושה חודשים  וריקוןשאיבה 

 מוצא עלית  3
 2021בשנת  -צפי

 יבוטל 

בדיקת מצב בור רקב, תא כניסה פנוי ממגבונים, תא גלישה  2
מצופים  מערכת  חסום.  תקין.    לא  קולחים  שחרור  ומגוף 

 שאיבה וריקון אחת לשלושה חודשים 
נווה שלום מסנן   4

 דחסן  
, תא כניסה פנוי ממגבונים, תא גלישה תא אבניםבדיקת מצב   2

ניקוי  לא חסום. מערכת מצופים ומגוף שחרור קולחים תקין.  
פינוי פחים, תקינות מערכת חשמל וגרוסת,  ומתח    מגבונים 

 , ניקיון. נמוך
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

7 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

 מתקני טיהור שפכים דרישות עיקריות לטיפול ברשימת 

 

 

מספר  מכוני טיהור שפכים  מספר
ביקורים 
 שבועיים
 מינימלי 

 דרישות עיקריות לטיפול בביקור במתקן

 נתיב הל"ה  1

   –צפי 

 2025יבוטל בשנת 

בחינה תקינות  –בדיקה ויזואלית של כל מערכות המט"ש  5
ם, גורפים, ומגוב. פינוי בוצה  של כל המשאבות, המפוחי

תקינות מערכת חשמל   עפ"י צורך. ניקיון. פינוי פחי זבל.
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ומתח נמוך.

בדיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. רישום יומן  
 עבודה מסודר. 

בחינה תקינות  –בדיקה ויזואלית של כל מערכות המט"ש  4 מטע  2
ל המשאבות, המפוחים, גורפים, ומגוב. פינוי בוצה  של כ

תקינות מערכת חשמל   ן. פינוי פחי זבל.רך. ניקיועפ"י צו
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ומתח נמוך.

בדיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. רישום יומן  
 אחזקת שדה פיזור קולחין  עבודה מסודר.

בחינה תקינות  –ערכות המט"ש לית של כל מבדיקה ויזוא  5 נחושה  3
המפוחים, גורפים, ומגוב. פינוי בוצה  של כל המשאבות, 

תקינות מערכת חשמל   עפ"י צורך. ניקיון. פינוי פחי זבל.
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ומתח נמוך.

בדיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. רישום יומן  
 שדה פיזור קולחין קת אחז עבודה מסודר.

 לטרון   4

   –צפי 

 2022יבוטל בשנת 

בחינה תקינות  –בדיקה ויזואלית של כל מערכות המט"ש  3
של כל המשאבות, המפוחים, גורפים, ומגוב. פינוי בוצה  

תקינות מערכת חשמל   עפ"י צורך. ניקיון. פינוי פחי זבל.
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ומתח נמוך.

ן  רישום יומיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. בד
 עבודה מסודר 

 טל שחר  5

   –צפי 

 2023יבוטל בשנת 

בחינה תקינות  –בדיקה ויזואלית של כל מערכות המט"ש  5
של כל המשאבות, המפוחים, גורפים, ומגוב. פינוי בוצה  

תקינות מערכת חשמל   עפ"י צורך. ניקיון. פינוי פחי זבל.
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ך.ומתח נמו

בדיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. רישום יומן  
 עבודה מסודר. 

 נס הרים  6

   –צפי 

 2021יבוטל בשנת 

בחינה תקינות  –בדיקה ויזואלית של כל מערכות המט"ש  5
של כל המשאבות, המפוחים, גורפים, ומגוב. פינוי בוצה  

תקינות מערכת חשמל   ן. פינוי פחי זבל.עפ"י צורך. ניקיו
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ומתח נמוך.

בדיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. רישום יומן  
 עבודה מסודר. 

 לוזית   7

   –צפי 

 2022יבוטל בשנת 

בחינה תקינות  –בדיקה ויזואלית של כל מערכות המט"ש  5
ינוי בוצה  גורפים, ומגוב. פ של כל המשאבות, המפוחים,

תקינות מערכת חשמל   עפ"י צורך. ניקיון. פינוי פחי זבל.
בדיקת שיקוע בריאקטור ביולוגי + רישום   ומתח נמוך.

בדיקת חמצן מומס בריאקטור ביולוגי ורישום. רישום יומן  
 עבודה מסודר. 
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 דגשים מיוחדים לאחזקה במט"שים ושמירה על תהליך טיפול בשפכים:

 בכל ביקור במט"ש יש לרשום את כל המונים.  •

 בכל ביקור לבחון תורנות משאבות ומפוחים.  •

 לבצע רישום. ו בכל ביקור יש לבצע מבחן שיקוע בריאקטור ביולוגי על מנת לקבוע כמות בוצה לפינוי   •

 לבצע רישום. ו בכל ביקור יש למדוד חמצן מומס בריאקטור ביולוגי  •

 ל אירובי ע"מ לשמור בכל עת על ריכוז ביומסה תקין. ורך למעכבמידת הציש לפנות בוצה  •

   עותק  ולהעביר חובה לנהל יומן מסודר לכל מתקן בנפרד ולדווח על כל תקלה או בעיה בתהליך •

 למזמין בסוף כל חודש.             

 בכל עת.  ולמנוע גלישותהקבלן מתחייב לעשות כל אשר בידיו לשמירה על קולחים תקינים בכל זמן,  •

   במט"ש מטע, ומט"ש נחושה, ישנם שדות פיזור לקולחים. הקבלן יתחזק  – שדות פיזור קולחים  •

 ש עשבים אחת לרבעון. תיקוני צנרת עפ"י  כוויתפעל את שדות הפיזור בכל זמן. בכלל זה ריסוס וני              

 י הצטברות שלוליות. ולחים בשטח וא ור אחיד של הקצורך ופריצת דרכי גישה. יש לדאוג לפיז            
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 וסניקה  מתקני שאיבהציוד חלקית ברשימת 

 מסילת ציון      .1

 מסנן דחסן 
 SIUM CEOG 124משאבות בורגיות מונו   2

 KVA  100גנרטור חירום 
 הזרקת חומר נגד ריח 

 .   זכריה  2

   HP 40משאבה טבולה פליט 
 SV302H KW29משאבה טבולה גרונפוס 

   אגור ושטוף
 רמת רזיאל  .  3

 מגוב סל ידני  
 כ"ס  SSP 2-724   10משאבות טבולות סיניאבר   2
 .  גבעת יערים 4

 משאבות טבולות תוצרת סיניאבר ,   2
 מגוב סל סיניאבר 

 .  אדרת 5

 HZM 4 – 63לוח חשמל ראשי למתקן מפסק ראשי 
 ,לוח חשמל KG 500 CMVALUSTARמגוב חשמלי הפעלה ידנית עם כננת חשמלית  

 - סל מגוב חיקוי לסיניאבר  1
   SSP H 3   ,HP 25משאבות טבולות סיניאבר   2
 .   רוגלית )נווה מיכאל( 6

 קוו"ט   15)אנגליה( הספק  BYSWATERמשאבה טבולה צנטריפוגלית תוצרת 
 מגוב חשמלי הפעלה ידנית עם כננת 

 .   גבעת ישעיהו 7

 כ"ס  20,   16159-60מס"ד   SSP 3 – 1530דגם יח' משאבה טבולה סיניאבר   2
 בור רקב לתפיסת מגבונים וגרסת

 .   ת"ש צפרירים 8

 16317-18כ"ס , מס"ד   SSP 15,  3-1129יחידות משאבה טבולה סיניבאר דגם  2
   + אגור ושטוף

 תחנה קטנה –.  נווה אילן 9

 3153-181כ"ס מס"ד   NP-3153- 23דגם  FLYGT"יחידות משאבה טבולה "  2
 FILTRAN מסנן דחסן

 תחנה גדולה –.  נווה אילן 10

 NORD  SK52-180Lמשאבות בורגיות  2
   FILTRANמסנן דחסן 

 .  נחושה 11

 כ"ס  SSP-2524  7.5משאבות סיניאבר  2
 מסנן דחסן אנכי 

 .  טל שחר דרומי 12

 כ"ס  SSP3 20משאבות טבולות סנייבר  2
 CA203AAT7B2     מגרסת מונו

 KVA42גנרטור חרום 
 
  

 .  טל שחר צפוני13

 כ"ס  SSP3 20משאבות טבולות סנייבר  2
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 דחסן אנכי מסנן 
  KVA42גנרטור חרום 

 .  נס הרים 14

 FLYGT MP-3127-255משאבות טבולות  2
 סל מגוב סיניאבר  

 קוו"א  30גנרטור  
 .  תרום15

 MONO E1ADמשאבות בורגיות  2
 R09דגם  HUBERמגוב מכני משולב בדחסן 

 קוו"א  70ירום ור חגנרט
 צומת נחשון  -.  מאסף בקוע16

  S   - UG354\ 100-401  KRTFמשאבות טבולות 2
 HUBER  ROK4 -מסנן דחסן

 קוו"א  113גנרטור  
 .   מבוא ביתר 17

 RPA 11BC19 E דגם משאבות מונו 2
 מסנן דחסן אלכסוני 

 .  לוזית  18

 HOMA d-53819משאבה גורסת מתוצרת   
 GTFLY 250-ht-3090-MPמשאבה גורסת 

 .  בקוע 19

 FLGHT np-3153-455שתי משאבות 
 L.Dמגוב סל 

 . צלפון צפון 20

 בור רקב   SINIAVER SSP3משאבות  2
 . צלפון דרום21

 בור רקב  SINIAVER SSP3משאבות  2
 .  נס הרים 20

 בבניה 
 .  בר גיורא 21

 בבניה 
 .  שורש 22

 HOMA GRP111שתי משאבות מתוצרת 
 מגרסה 
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 מתקני טיהור שפכיםציוד חלקית   רשימת 

 יום\קו"ב 1,200  -כ .  מתקן טיהור נתיב הל"ה 1

 מלכודת אבנים  -
 LDסל מגוב  -
   MEVAמגוב עדין  -
  FLYGT 3102/435משאבות טבולות תוצרת   2 -
 מק"ש כ"א  800מפוחי אוויר רגנטיבים  3 -
  מודולרית תוצרת חברת מפל  מערכת דיפיוזרים -
 יום\קו"ב  051 -כ  מטע –מתקן טיהור שפכים    .2

 RSM SCREEN 8-30-5" , דגם MEVAמגוב מכני "   -ֹ 
 MONO z35kc11rmaקולחין  משאבת  -
   30/31דגם   ROTATIE  PHNEVMATICHE   MACHIWEיחידות מפוחים   2
  KVA 60פרקינס   –גנרטור חירום  -

 יום\ב קו" 020 -כ מתקן בוצה משופעלת    –.  נחושה  3

 HP 2.5  260דגם  BECKERמפוחים  2
 מגוב אלכסוני להרחקת גבבה

 "caalpeda 2משאבות טבולות   2תא ויסות כולל 
 משאבות סחרור בוצה 

 KVA  20דויטש  –גנרטור חירום 
 מק"י 1,200מט"ש בוצה משופעלת   –טל שחר  .  4

 מגוב סינייבר 
 הובר מגוב 

 " 3משאבות טבולות בור שפכים  2
 וויסותבולות בור  משאבות ט 2
 " 4משאבות קולחים  2
 מק"ש  700מפוחים אוויר  2

 מפוח אוויר בור ויסות 
 מאגר חירום 

 KVA  70קמינס   -גנרטור חירום  
 מ"ק ליום 150-מט"ש מכולות ,כ - .  לוזית5

 CALPEDAמשאבות טבולות תוצרת   2תא ויסות עם   –מצע מקובע.   –מכולות של טריטק מט"ש 
 MONO z35kc11rmaמשאבת קולחין  

 MAPRO cl30/21מפוחי אוויר תוצרת  3
 מסנן חול 

 יום\קו"ב  20 - מתקן בוצה משופעלת  כ -טרון.  ל6
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 הערכת כמויות- פינוי בוצה ממכוני טיהור שפכים 
 

 תעודת פריקה באתר מורשה.   חובה לספק ,  כלול במחיר האחזקה החודשיפינוי הבוצה יעשה ע"י הקבלן. התשלום  
 לל שאיבה ע"י ביובית ופינוי לאתר מורשה.בוצה כופינוי 

 
 .)הערכה( לפינוי בחודשבוצה מ"ק   200  –טל שחר מט"ש 

 (.)הערכה  ק בוצה לפינוי בחודשמ"  150  –מט"ש נתיב הל"ה 
 בוצה לפינוי בחודש )הערכה(  מ"ק 40 –מטע  מט"ש

 מ"ק בוצה לפינוי בחודש )הערכה(  40 –מט"ש נחושה 
 ה לפינוי בחודש )הערכה( בוצ מ"ק 20 –מט"ש לוזית 
 מ"ק בוצה לפינוי בחודש )הערכה(  10 –מט"ש לטרון 

 

 גנרטורים בחירום
חיבור מהיר של המכון לגנרטור. הכנות   עש לבצילא בכל מכוני הביוב יש גנרטור למצב חירום של הפסקת חשמל. 

 שעות עפ"י דרישה. 4הקבלן יהיה אחראי לספק גנרטור בזמן חירום תוך 
ולהעביר למקום   מספיקים להתקין גנרטור והמתקן מתחיל לגלוש באחריות הקבלן לשאוב עם ביוביותולא    במידה

 מורשה, הכל כלול במחיר הקבוע ללא תוספת מחיר. 
 

 דגשים:  2.1
ומודגש, כי הצעת המחיר של הקבלן עבור ביצוע   את כל ההוצאות בין    ת, כוללעבודות האחזקה השוטפת מובהר 

פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה -על  ת, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען,מיוחדות ובין כלליו
חומרי   רכב,  כלי  בלו,  סולר,  דלק,  סוציאליות,  זכויות  עובדים,  תשלומי  לרבות  הנ"ל,  להתחייבויותיו  מלא  כיסוי 

  עלויות אחסנהו/או שינוע   ,הןילמינות  נים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, אגרריסוס, ציוד, ביטוחים, חלפים, תיקו 
, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות נדרשציוד  

 הארכה וכיוצא בזאת.

 
קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, כל הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא  

י הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכפרטי המכרז  
הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע  

 נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.מושלם ומלא של העבודות 
תונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת מצהיר המציע וא קיבל את כל הנהמציע מצהיר כי ה

כי הוא סייר בכל שטח השיפוט של המועצה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט המועצה, לרבות דרכי 
 ובשלמותם. ישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואםגישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכ

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז )לרבות 
ידי המציע לאחר -פרוטוקולי הבהרות( וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על

 הצעות במכרז, לא יתקבלו.הגשת ה
 

 
 ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ________________. ______________,  שם המציע: ______
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  2ספח ג'נ

 מפרט טכני מיוחד 

 ,  להלןאת העבודות המפורטות בין השאר עבודות נשוא מכרז זה כוללות 

 : , העבודה כוללת טיפול, תיקון, שיפוץ, החלפה בחדש ללא תוספת תשלום למחיר האחזקה החודשי

מתקני   ,מכוני טיהור שפכים , תחנות סניקה-מתקני ביוב ברחבי המועצה ל תחזוקה שתיקון תפעול ו •
   אגור ושטוף, מתקני קדם טיפול.

ליווי   כולל הרמת משאבות, תיקון רכיבים שבורים, טיפול ותיקון מסגרות כולל הסרת חלודה וצביעה,
לא ותקין של  הכל לתפעול מ  אנשי מקצוע ,ליווי מעבדת בדיקות, תיקון ואחזקה של מים שפירים,

 המתקנים.

הדברת   ,וש עשבייהכניוה  הדברמ' מגבול חיצוני. בכלל זה  3בתחומי המתקנים ועד  אחזקה שוטפת •
 , ניקיון כללי. מכרסמים

,  דחסנים ומגרסות ,מגובים מכאניים של מתקני הקדם :  , תיקון ,שיפוץ והחלפה תחזוקה,טיפול  •
ניקיון    תחזוקה ותיקון, כולל ים שוטפיםפולאחזקה מלאה כולל טי העבודה כוללת   בורות שיקוע

 . אשפה ופינוי פחי

  מגופים ואביזרים הידראוליים וכלל הצנרת במתקנים השונים ובכלל זה צנרת מים, ביובטיפול ב •
 ניקיון.  צביעה, אחזקה, תיקון, .וסניקה

 שוטפים. תיקונים, טיפולים  ,כולל בדיקות,דיזל גנרטורים להפעלת המשאבות בשעת חירום טיפול ב •

 מערכת גילוי וכיבוי אש.ב-ים שוטפים ,אחזקה ,הרצות ובדיקות , בדיקות תקופתיות  טיפול •

 . תקינות, שיפוץ וקבלת אישור בדיקה שנתית של מתקני הרמה •

 . , שיפוץ וקבלת אישור תקינותמערכות למניעת זרימה חוזרתבדיקה שנתית של   •
 

 :בוצע בהתאם לתקנים ולמסמכים כדלקמןהשירותים וכל פעולה שיבצע הקבלן, ת             

 כללים לבדיקות  - משאבות צנטריפוגליות, זרימה מעורבת וזרימה צירית  1–חלק  30ת.י.  •

 . ( ISO 3555-1977)זהה לתקן  1998מבר קבלה דרג ב' מחודש נוב •

 2דרג  -דרישות טכניות למשאבות צנטריפוגליות  – 1998מדצמבר  1729ת.י  •

 למנועי חשמל.  298ת.י  •

 ) למנועי חשמל. 1972( 4999) ותקן בריטי B.S )1970 2613התקן הבריטי  •

 למנועי חשמל.  DIN  42673התקן הגרמני  •

 בהוצאת הועדה הבין משרדית."המפרט הכללי "לעבודות בנין" אשר  •

 כל התקנים הישראלים החלים על הציוד וחומרים הנדרשים. •

 ונספחיו  זהחוזה  •
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   אמצעי זהירות .1

 דים והציבור ונקיטת כל אמצעי הזהירות חות העבודה, העובהקבלן אחראי לבטי  1.1
 הדרושים למניעת תאונות עבודה לרבות תאונות הקשורות בעבודות נשוא מפרט זה. 

העבודה    קבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצועה 1.2
 ויקפיד על קיום כל התקנות וההוראות של משרד העבודה.

ופועליו   1.3 הציבור  את  להזהיר  כדי  כנדרש  אזהרה  ושלטי  אורות  זמניות,  גדרות  מעקות,  יתקין  הקבלן 
 ל מכשולים באתר.מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם ש

השוחות   במקרה של עבודה, בביבים או שוחות בקרה קיימות, על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או 1.4
 יתר את אלו: אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין ה  להמצאות גזים רעילים ולנקוט בכל

חמצן.  לפני שנכנסים לשוחת בקרה, יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת של  3.11
אם יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן, אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר  

ם ומובטחת הספקת חמצן בכמות  כראוי בעזרת מאווררים מכנים. רק לאחר שסולקו כל הגזי
 מספקת תותר הכניסה לתא הבקרה, אבל רק לנושא מסכת גז. 

 מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו.  3.12
ירידה לבור רטוב או חלל מוקף תעשה תמיד כאשר העובד מחובר לרתמה בטיחות שמחוברת   3.13

 לכננת ידנית שמופעלת ע"י עובד נוסף הנמצא מחוץ לבור. 
 ש בקסדה, פנס ראש, וגלאי גזים.ר יש להשתמבירידה לבו 3.14
ר על  בעבודה בבור רטוב או חלל מוקף יפעלו שני עובדים לכל הפחות, כאשר אחד נשאר מחוץ לבו 3.15

 מנת לסייע ולהפעיל את ציוד הבטיחות. 
 

בנושא אמצעי בטיחות הנדרשים   1.5 יודרכו  לשוחות בקרה  כניסה  עובדים המועסקים בעבודה הדורשת 
 באמצעי הבטיחות שהוזכרו.   ויאומנו בשימוש

הקבלן יהיה אחראי היחידי לכל נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם עקב אי נקיטת אמצעי זהירות כנדרש   1.6
 ה אליו. והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינ

  המזמין שומר לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או התובעים 1.7
לבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעות בהסכמת  

ודה לעובד של  י הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תאונת עבשנ
קבלן  הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהוא שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע"י ה 

 באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כל שהיא בגין נושא זה.

ונו את  בכל ספק אשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי הזהירות כמפורט במסמך זה, יזמין הקבלן על חשב 1.8
 מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור, ויבצע את כל הנחיותיו. 

בנספח התמורה, העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים    ם לא מפורט הדברבכל מקרה, וגם א 1.9
המתחייבים מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל, רואים אותם ככלולים במחירי המכרז ולא ישולם  

 בנפרד. עבורם

 שרותי הקבלן  .2

י לגרוע מכלליות  הקבלן מתחייב לבצע את כל השירותים הנדרשים במתקנים )לרבות לצורך תחזוקתם,( ומבל

 האמור את הפעולות המפורטות להלן: 

 דו"ח ראשוני  2.1

ויוציא דו"ח המפרט את כל הציוד   מועצהלפני תחילת עבודת הקבלן, הקבלן יבקר בכל מתקני ה 2.1.1
ואביזרים לוחות חשמל, מתקני הרמה, צנרת בתחנות, מבנים, בורות. דו"ח זה יהווה מסמך עדות  

 ע החתימה באחריותו.  למצב המתקנים שהועבר לקבלן ומרג
 על הקבלן להחזיר בתום תקופת המכרז את כל המתקנים באותו מצב לכל הפחות.  2.1.2
 ו מסמך וורד ויאושר ע"י המועצה.  הדו"ח יוגש בטבלת אקסל א  2.1.3

 

 שרותי אחזקה  2.2
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במתקני  הקבלן מתחייב להיות זמין במשך כל שעות היממה ובכל ימות השנה לצורך תיקון תקלות  .א
ת בעצמו ו/או באמצעות מוקד מאויש אליו ניתן יהיה לפנות בכל עת.  זמין טלפוני . הקבלן יהיההביוב
 ) כולל חגים כולל יום הכיפורים(24/7

צוות האחזקה הקבוע   באופן מלא רק לטובת המועצה ת חירום ירותקו לטובת ביצוע הסכם זהבשע .ב
 מנהל עבודה, טכנאי חשמל וטכנאי מכונות מתניידים מטעם הקבלן. כולל 

של תקלה חמורה )השבתת תחנת שאיבה שגורמת לגלישת שפכים לדוגמא( על הקבלן להגיע  רה במק .ג
ו/או קבלת התרעה    ממועד הזמנתו על ידי המזמין שעהלמתקן בו קיימת התקלה החמורה תוך 

 . ממערכת ההתראות

במקרה של כל תקלה אחרת )אשר אינה משביתה את תחנת השאיבה/ מט"ש( על הקבלן להגיע לתחנת   .ד
ו/או קבלת התרעה ממערכת  ממועד הזמנתו על ידי המזמין.  שעתייםשאיבה בה קיימת תקלה תוך ה

 ההתרעות. 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל לשם ביצוע תיקון תקלות נשוא מכרז זה, על הקבלן להחזיק: .ה

   24/7לפוני / אמצעי זמינות .מוקד ט •

   מ"מ  100י של  משאבה טבולה חשמלית לשאיבת שפכים ובוצה עם מעבר חופש      •
 . מטר לפחות  25לעומד של  ,מק"ש לפחות  75לפחות וכושר שאיבה של 

 מ"מ    80משאבה טבולה חשמלית לשאיבת שפכים ובוצה עם מעבר חופשי של  •
 מטר לפחות.   15לעומד של  מק"ש לפחות,  50לפחות וכושר שאיבה של 

  תאורה וכן מערכתלפחות להפעלת המשאבות החשמליות ול 50KVAגנרטור נגרר בהספק של   •
 תאורה )הלוגנים( לצורך ביצוע עבודות בלילה. 

 כל כלי העבודה שידרשו לביצוע העבודות.  – כלים וציוד לעבודה  •

חמצן מתאימים עבור הפועלים ציוד בטיחות עבור עובדיו כגון: מסכות נגד גזים ומכלי   •
חילוצו במקרה  היורדים לתוך שוחות עמוקות, רתמה עם כננת לעובד היורד לתוך השוחה ל

  ,תחירום, מכשור לבדיקת גזים רעילים בתוך השוחות, מפוח מתאים לאוורור מכני של השוחו 
העבודה  כן כל ציוד אחר שיידרש ע"י המכון לבטיחות ולגהות של משרד   כמו קסדות, שכפ"צ,

 או גורם מוסמך אחר. 

משרד העבודה או  ציוד עזרה ראשונה, ולאמן את העובדים בעזרה ראשונה בקורס מאושר ע"י  •
לטיפול בפצעים חיצוניים, וכן כל  מוסד מוסמך אחר. הדבר יכלול ציוד להנשמה מלאכותית ו

 ציוד אחר כפי שיידרש ע"י המכון לבטיחות ולגהות ומשרד העבודה.

את עובדיו אחת לשנה ויספק אישור לכלל העובדים קורס של עבודה בגובה,  הקבלן יעביר  •
 טיחות וכל דרישה אחרת לעבודה במתקני ביוב.  עבודה בחלל מוקף, הדרכות ב

 עם החשבון החודשי.  למועצהיועבר חודשי  העתק   .יומן עבודה/ אחזקה •

ין של תהליך  בכל ציוד המדידה הנדרש לתפעול תקקבוע אצל מנהל הצוות הקבלן יחזיק  •

,  נייד  PHמד חמצן אופטי נייד, מד עכירות נייד, מד  –טיפול בשפכים במט"שים, בכלל זה 
 , הכל מכוייל ותקין. רה לבחינת שיקוע ביומסה, וכל ציוד אחר נדרשמסו

 והחלפת ציוד/חלף/אביזר/ספח וכד' פגום ו/או    ,שיפוציםהקבלן אחראי לביצוע כל התיקונים       •

 , ללא תשלום נוסף.  כושל
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 תחזוקה שוטפת 2.3

ותזכורות לביצוע    הקבלן מתחייב להפעיל מערכת ניהול תחזוקה ייעודית ממוחשבת לצורך מעקב 2.3.1
ו/או טבלת אקסל   ם במתקני המים והביובהפעולות היזומות לקיום תחזוקה מונעת של כל המכלולי 

  ישה לנציג המועצה.בענן עם ג

הקבלן יכניס למערכת התחזוקה הממוחשבת את תאריכי ביצוע הביקורות היזומות על פי המכרז   2.3.2
 ר למזמין לצורך מעקב. וידאג לביצוע בהתאם לנדרש. העתק של התוכנית יועב

 כלול במחיר האחזקה השוטפת- , מתקני ביוב שונים תחנות שאיבה לביוב מכוני טיהור שפכים 2.4

זה,   במפרטבצע עבודות אחזקה שוטפת למתקנים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור יהקבלן  
 טיפולים יומיים, שבועיים, חודשיים, ופעם בשנה. 

 ת המפורטות להלן:ולוהפעהקבלן יבצע בין השאר, את   

ניקיון שוטף של תחנות השאיבה והחצר, לרבות שטיפה וטאטוא התחנה ולרבות צביעת הצנרת   2.4.1
   .בנה בתחנה והמ

אחזקה מונעת וטיפול שוטף, בהתאם להוראות היצרן, בציוד ובמערכות בתחנות השאיבה, לרבות,   2.4.2
ומי אויר וכל ציוד או אביזרים  מפוחים, דיזל גנרטור, מגוב מכני, משאבות, שערים, מגופים, שסת

עבות, וחיזוק  המצויים או שיותקנו בתחנות השאיבה, וכן החלפת מסנני אויר, שימון ניקוז מי הת
 '. דברגים וכ

וש והרחקת עשבייה,  כ מ' מגבול חיצוני. בכלל זה ריסוס, ני 3אחזקה שוטפת של המתקנים ועד  2.4.3
 . הדברה כנגד מכרסמים

סן, דלי ועגלה, סל לאיסוף גבבה. יש  : מגוב ידני, מגוב מכאני בדחטיפול ואחזקה במערכת המגובים 2.4.4
 נוי פחי הזבל מהמכונים לנקודות האיסוף. לאסוף את הגבבה שנפלה מהמגוב בכל ביקור. פי 

טיפול  ואחזקה  במגופים, שערים וסגרים. המגוף ייסגר ויפתח באופן ידני. במידה ותישמע חריקה או   2.4.5
 לתקנם ולגרזם. תיראה נזילה יהיה על הקבלן 

 טיפול ואחזקה שוטפים של תעלות הניקוז.  2.4.6
בלי לגרוע מכלליות האמור, מדי מפלס,  שמירה על  תקינות וכיול של כל מכשור המדידה, לרבות ומ 2.4.7

מדי ספיקה, מצופי פיקוד, אביזרים כגון מדי לחץ )אלקטרוניים ומכניים,( לוח חשמל, צגים )פנאלים.(  
 ולסלק לכלוך שהצטבר, הכל לפי הוראות היצרן. שסתומי אויר יש לשטוף, לנקות

מערכת הבקרה  התרעה וה ציוד תקשורת הרדיו על כל אביזריו, כולל ציוד החומרה של מערכת  2.4.8
והמאור, לוח חשמל, תאורה חיצונית, תאורה פנימית ובכלל זה כיוון שעון תאורת החוץ על פי זמני  

 השקיעה והזריחה. 
וללת בדיקות, החלפת  מערכת החשמל והפיקוד, האחזקה כ טיפול, אחזקה וניקיון שוטפים של 2.4.9

, והחלפת נורות שרופות. כשעבור לוחות  רכיבים, חיזוק ברגים, התזת סיליקון לשמירה מפני קורוזיה
החשמל, ניקוי מלכלוך, קורי עכביש , גללים ופגרי חיות שהתחשמלו ומילוי של טופס ריכוז נתונים  

 .חודשיים
שאבות וציוד אחר לפחות אחת לשלושה  ההרמה החשמלי להרמת המביצוע תחזוקה של מתקן  2.4.10

 רוז המתקן והנעתו הלוך וחזור. יחודשים. יש לדאוג לג 
  למכון טיהורהבור וסילוקו מ  הלכלוךשל בורות השאיבה, לצורך שטיפה והוצאת  כל  ניקיון ושאיבה  2.4.11

ול דעתו הבלעדית ועל  שייבחר ע"י המזמין לפי שיק ביובית. העבודה תבוצע באמצעות קבלן המורש
יפקח על קבלן השטיפה שייבחר על  הקבלן  . הקבלן יודיע למזמין על הצורך בשטיפה כאמור, ו חשבונו

ו/או ע"י הקבלן הזוכה בהתאם   ידי המזמין כך שעבודתו תבוצע לשביעות רצונו המלא של המזמין.
 למפרט המחירים לאחר הנחה

  כולל אספקת אישור תקינות,  דק מוסמךעל ידי בו של המז"ח  יקון במידת הצורך ותבדיקה שנתית   2.4.12
 האחזקה השוטפת במחירי היחידה של  םמגול

  פי הצורךלהוצאת גבבה מן המגובים המכניים אשר יפונו מתחנות השאיבה ו החלפת עגלת האשפה  2.4.13
 ע"י הקבלן לנקודת הפינוי המוסכמת. 
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מגוב מכני, מאווררים,   בכל היחידות הנעות: משאבות,סיכה והחלפת שמנים לפי מפרטי היצרן  2.4.14
 כלול במחיר האחזקה השוטפת.  ה.מגרס

 בדיקה ותיקון של ציוד מכני כגון: מגופים, שסתומים אל חוזרים, שסתומי אויר וכד.'  2.4.15
 פירוק של יחידות מקולקלות )ככל שיהיו,( תיקונן והרכבתן מחדש.  2.4.16
שם. על  הקבלן להיערך  להיגרם בתקופת החורף כתוצאה ממי גטיפול בגלישה והצפות ביוב העלולות   2.4.17

במשך עונת החורף )הגשמים( את מספר הביקורים בתחנות השאיבה בכל שעות היממה,   לכך ולהגביר
ולרבות בשעות הלילה ובימי חג. וכן לעדכן במידת הצורך את זמני הסבב של המגובים המכאניים  

 בימים של מזג אוויר סוער. 
ההפעלה של תחנות  תקלות( על פי הנחיות היצרן וספרי לים מונעים )בנוסף לשירותי תיקון  ביצוע טיפו  2.4.18

פי הנחיות הסכם זה  - השאיבה. בהעדר הספרים ו/או הנחיות היצרן יבצע הקבלן את האחזקה על
 וניסיונו המקצועי. 

ת  עם חתימת ההסכם מתחייב הקבלן לקבל על עצמו אחריות מלאה לתפקוד כל המתקנים. למניע 2.4.19
 תקלות.  

ל סוג משאבות. פעם בחודש וביחד עם טיפול  אחר הוראות התחזוקה לכ הקבלן חייב למלא במלואן 2.4.20
 בבור השאיבה יבוצע טיפול מונע במשאבה. 

 ביצוע הדברה נגד מזיקים ומכרסמים ופיזור אמצעי הרחקתם. 2.4.21
 

 ביקורת יומית/שבועית  2.5

 בכל פעם שהוא נכנס למתקני המועצה וינהל רישום נוכחות חודשי.   מועצההקבלן יודיע לנציג ה 2.5.1
 המוגדרת בטבלאות לעיל. תדירות  העפ"י   מתקני הביובבלן יבצע ביקורת של קה 2.5.2
הביקורת תבוצע ע"י איש אחזקה מיומן מטעם הקבלן, כאשר במידת הצורך יתווסף איש   2.5.3

הציוד, רישום ביומן התחנה נתונים על  תחזוקה נוסף. במשך הביקורת תיערך בדיקה של תקינות 
ואירועים יוצאי דופן. בכל ביקורת של תחנת שאיבה אנשי  מוני שעות עבודה, ספיקות, מפלסים  

 . ן ירשמו בטופס ביקורת יומית במכון שפכיםתחזוקה מטעם הקבל
יש להוסיף פרמטרים נוספים את ממצאי בדיקתם. המקור של טופס ביקורת יומית במכון שפכים  

ויק ביומן  ועותק של טופס כאמור יישאר בתחנת השאיבה וית המועצהתויק בתיק מעקב של  י
 במשרדי הקבלן. התחנה. עותק נוסף של כל מתקן ישמר 

למען הסר ספק מובהר כי בכל תחנת שאיבה יחזיק הקבלן יומן התחנה אותו ימלא בכל ביקור   2.5.4
 מתוכנן או ביקור על פי קריאה.

ד ביומן התחנה על כל כניסה של כל גורם מטעמו ו/או ספק ציוד  באחריות הקבלן לבצע תיעו  2.5.5
 ן ולבצע מעקב אחר הפעילות במתקנים. המגיע למתק 

מגנטי, ושל מונה שעות הפעולה של כל  - הקבלן יערוך קריאה ורישום של מד הספיקה האלקטרו 2.5.6
 אחת מהמשאבות. 

יומן התחנה. במידה  הקבלן ירשום, בעת הפעלת כל משאבה, את נתוני מד הזרם )אמפרמטר( ב 2.5.7
 לצורך כלל הבדיקות. והמשאבה לא פועלת ברגע הביקור יש לבצע הפעלה יזומה 

בדיקה ויזואלית של ציוד כיבוי האש. כולל שלמות הציוד לכל מכלוליו , וכולל בדיקת שעון   2.5.8
 הלחץ. 

בדיקה ויזואלית של כל מתחם התחנה. לבדיקת שלמות הגדר והמבנה, פסולת שהושלכה מחוץ   2.5.9
 ד'. ד או בתוך המתחם, מצב הגינון וכבצמו

פעילה מחדש.  שואבת למשך מספר דקות ולאחר מכן י הקבלן יבצע שטיפה נגדית למשאבה שלא 2.5.10
יכניס הקבלן את המשאבה למערך העבודה הרגיל. במידה    –במידה והקבלן התגבר על התקלה 

מתקן הרמה   והתקלה תישאר בעינה יש להוציא את המשאבה אל מחוץ לבור השאיבה באמצעות 
 ו.' ולנקות את המאיץ ובית המאיץ מסמרטוטים, ניילונים, חבלים וכ

על הקבלן לדווח   -במידה ולאחר נקיטת פעולות אלו התקלה תישאר בעינה, המשאבה תושבת  2.5.11
במידי, על התקלה למזמין. ובמקביל ידאג הקבלן להחלפת המשאבה באופן מידי. והוצאת 

 המשאבה התקולה לתיקון דחוף. 
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 ורת תקופתיתביק 2.6

, לפי טופס ביקורת  נציג המועצהם  ע חודשים תיערך ביקורת תקופתית בכל תחנות השאיבה  4 אחת ל  
 כלל הפרמטרים נשוא מכרז זה.בביקורת זו יבדקו  .תקופתית

–הקבלן יבדוק את תקינות  האביזרים  הידראוליים של כל משאבה: מגופים, שסתומים אל 2.6.1
 . 'דהידראוליים, שסתומי אוויר, נזילות מים, צבע וכחוזרים, שסתומים  

 ת, וגלישות. ה ותקינות מערכות התרעה של המשאבוהקבלן יבחן את תקינות מפסקי הזרימ 2.6.2
הקבלן יבצע ניקיון כללי ויסודי של מבנה תחנת השאיבה, כולל ניקיון הקירות והתקרה מקורי   2.6.3

 וכד'. עכביש, לכלוך 
לוטין ויפתח ע"מ לשמור על תקינותו וע"מ למנוע "תקיעות"  יסגר לחיכל מגוף ידני או חשמלי  2.6.4

 מחוסר שימוש. 
תחנות בהם ביקר, ויגיש מסמך המפרט את המשאבות שבדק,  המאשר את כל ה קבלן יכין דו"ח  2.6.5

ואישור תקינות ציוד השאיבה. הדו"ח יהיה מסוג מסמך וורד או אקסל. המקור של הטופס יתויק  
ותק נוסף של הטופס יישאר בתחנת השאיבה ויתויק ביומן  בתיק מעקב תקופתי של המזמין. ע 

 התחנה.
ופס ריכוז נתונים חודשיים, בהתאם  ת החשמל וכמויות המים בט הקבלן ירשום את מוני חבר  2.6.6

לדרישת המועצה. בנוסף הקבלן ירשום ממוצעים לגבי ספיקה ממוצעת, וצריכת חשמל ממוצעת  
 ממ"ק לקווט"ש. 

 
 שותף/  הביובת קיון ותחזוקה של מבני תחנוינ 2.7

הצורך    במידתומי גשם בדוק את אטימות הגג לחדירת לסייד את מבני תחנות השאיבה, ולהקבלן  על
הקבלן מתחייב לתחזק אלמנטים שונים ממתכת, לרבות, דלתות, מכסים, סבכות,    -גדרות  יתקן. 

לודים  רשתות, חלונות. במסגרת התחזוקה כאמור הקבלן מתחייב לגרז את הצירים. משטחים ח
 מברשת פלדה ויצבעו בצבע יסוד ובצבע עליון אפוקסי.  \ילוטשו בבד שמיר 

וע את כל חלקי המתכת במבני תחנות השאיבה, לרבות מכסים בגג, חלונות  חייב לצבהקבלן מת 2.7.1
פלדה, דלתות, מעקות, ארובות אוורור, מכסים, סבכות גדרות וכל חלקי המסגרות והצנרת 

 וכו.' 
ת צנרת היניקה והסניקה של כל המשאבות בתחנות השאיבה, לבצע  הקבלן מתחייב לנקות א  2.7.2

ו כתוצאה מקורוזיה ולאחר מכן לצבוע את הצנרת והאביזרים  תיקוני צבע במקומות שנהרס
 בצבע שמן בגוון מתאים. 

 
   תחזוקת משאבות ביוב 2.8

 שני סוגי משאבות: בעיקר בתחנות השאיבה קיימות  

 מימיים. -שפכים המצוידות במנועים חשמליים טבולים, תת משאבות צנטריפוגליות לשאיבת 

 משאבות אלו מותקנות בתוך הבור הרטוב. 

 ת פוזיטיביות בורגיות.אבוומש

 להלן הוראות והנחיות לתחזוקת המשאבות הנ"ל:         

יש לבצע רישום שעות פעולה של המשאבות ולהפעילן לניסיון. בכל ביקור יש לבדוק לחץ סניקה   2.8.1
 ומן.  ולרשום בי

אחת לשנה )או עפ"י הוראות היצרן( יש להחליף שמן במנוע המשאבה. על הקבלן ליידע את   2.8.2
 ן מראש, כשבועיים לפני ביצוע הטיפול, כך שיוכל להיות נוכח במהלך ביצוע הטיפול.המזמי

אחת לשנה יש לרשום התנגדות הסליל החשמלי ולהשוות לנתונים התיאורטיים של המשאבה.  2.8.3
עלולה להצביע על רטיבות במשאבה. כל הרישומים המבוצעים ע"י הקבלן,   ירידת ההתנגדות
 יועברו למזמין.  
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ל צורך בתיקון ו/או טיפול במשאבות למסור את המשאבות לסוכן/קבלן  י במקרה שהקבלן רשא  2.8.4
, בסיום התיקון  למועצהמשנה שיבצע את התיקון ו/או הטיפול במשאבות, כמו כן יעביר הקבלן 

 דו"ח הטיפול שבוצע לציוד.  ו/או הטיפול, את 

מור, ולא יהא בין  הקבלן הוא שיתקשר ישירות עם קבלן המשנה לצורך תיקון ו/או טיפול כא 2.8.5
 לבין קבלן המשנה כל קשר חוזי ו/או מכל סוג שהוא.   המועצה

הקבלן יהיה אחראי על תקינות המשאבות בעת פירוקן, שינוען לבית המלאכה ,החזרתן   2.8.6
 והתקנתן החוזרת.  

 מנועים מטובעים )טבולים(   2.9

 : מנועים אלו מותקנים בתוך התא הרטוב. אין להם טיפול תקופתי למעט         

 שעות עבודה, לפי המוקדם מבניהם.  2,000החלפת שמן מנוע אחת לשנה/ או לאחר  2.9.1
 SAE-20בהתאם להוראות היצרן. למשאבות "סינייבר" . -סוג השמן  2.9.2
 בעבודה. בדיקת תצרוכת הזרם של המנוע  2.9.3
     בדיקת נוריות אזהרה: חדירת מים לאגן השמן, הגנת חום בליפופי המנוע וכו.' 2.9.4

     לה מהסוג הנ"ל, סביר להניח שמים חדרו מהאטם המכאני של המשאבה ונכנסו ל זיהוי תקבכל מקרה ש        

 למנוע. במצב זה, יש לשלוף את המשאבה ולהביאה לתיקון, לפני שהמנוע יקוצר.         

   תחזוקת מגוב מכאני אנכי/ אופקי/ אלכסוני 2.10

את   החשמלי. יש להעביריש לוודא תקינותו ומהלך הפעלתו בעזרת לוח הפיקוד  -אחת לשבוע 2.10.1

 קינה.תהבורר למצב "יד" ולהוריד את המגוב. לאחר מכן להעלותו ולוודא שהוא פועל בצורה 

  )החלפה ראשונה שעות עבודה 3,000 יש להחליף שמן בממסרה אחת ל  במידה ואין הערות יצרן  2.10.2

 ש"ע.( 2000לאחר 

 שמנים יהיו כלהלן: בהתאם לסוגי המגובים. לגבי מגובי "סינייאבר" ה -סוגי השמנים  2.10.3

 320פז עמל  –א. פז 

 58קומפאונד  -ב. סונול 

   90/140 –ג. דלק 

פעם בשבוע יש לשמן את ציר   2חודשים; סוג הגריז: פזביניה . 6( כל -גירוז מסבים )פטמות גרוז 2.10.4

 גלגלי המגרפה, ציר המשפך, צירי המגוב, צירי זרועות הפיקוד וגלגלון הכבל.  

החלקה ולהסיר, בעזרת ממיס, את הגריז  לים לכל אורכם של פסי ה יש לנקות היטב את המסלו 2.10.5

 יות הגירוז הקיימות. הישן שהתייבש. לאחר מכן יש לגרז מחדש בעזרת פ

 תחזוקת המגרסה  2.11

 אחת לשלושה ימים יבצע הקבלן הבדיקות הבאות: 

 א. בלוח הבקרה, לוודא שלא היו תקלות במגרסה מאז הביקור הקודם. 

 ם נלכדו עצמים כגון: פחיות, ברזל, ניסה למגרסה לבדוק אב. בקרקעית התעלה בכ

 הוציאם ולסלקם. יש ל   –קרשים, סמרטוטים אשר לא עברו את המגרסה     
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 דחסן גבבה  2.12

 אחת לשבוע יש לבדוק תקינותו ופעולתו בסנכרון עם המגוב המכאני האנכי.        

 לפי הוראות היצרן, כלהלן:  – הטיפול בדחסן הגבבה        

 2גירוז ידני אחת לשבוע. סוג הגריז: פזבניה . -סב מרכזי  ימ 2.12.1

 עבודה. שעות   200לאחר   –ממסרה: החלפת שמן ראשונה  2.12.2

 אחת לשבוע. סוגי השמן לדחסן תוצרת "סינייאבר:"   –בדיקת שמן  2.12.3

 58קומפאונד   -א. סונול 

 EP 320דלפן  –ב. פז  

 אחת לחודש יש לבצע ניקוי פנימי של המתקן בעזרת זרם מים. 2.13.1

יש לשטוף היטב את הבורג החלזוני, הרשת וקרקעית הדחסן. יש לנתק את החשמל לפני ביצוע עבודה   2.13.2

 זו.

 קת מגופיים ואביזרים הידראוליים  תחזו 2.13

יש    -את המגופים המותקנים במערכות שאיבה, אך אינם נמצאים בשימוש תמידי - מגופי טריז  2.13.1

ת  ביקורת מכוני  שאיבת השפכים לפתוח ולסגור  אחת לחודש,  כאשר פעולה  זו תעשה  בע

 התקופתית. 

הטיפול התקופתי, יש לפתוח ולסגור כל  אחת לחודש, בעת  -מגופי טריז עם מפעילים מוטוריים   2.13.2

מגוף באמצעות המפעיל החשמלי, לוודא תקינותו ולהחליף את טבעות האיטום במקרה של  

 נזילת יתר מהמגוף. 

קורת התקופתית, יש לבדוק את אטימותו של  אחת לחודש, בעת הבי  -שסתומים חד כיווניים  2.13.3

ש לפתוח ניפל המותקן בין המשאבה  סתום החד כיווני כאשר הוא במצב סגור. לשם בדיקתו יהש

ושסתום האוויר כאשר מגוף הסניקה פתוח והמשאבה אינה עובדת. במידה ולא קיים לחץ,  

"י הפעלת והדממת  משמע שהשסתום אוטם. לאחר מכן יש לבדוק את פעולת השסתום לסגירה ע

כיוון    המשאבה. ע"מ להקטין תופעות ההלם, במקום שהוא קיים ובמידה  וניתן,  יש לבדוק 

המשקולת לסגירה. יש לפתוח מכסה בקרה ולנקות במידת הצורך. במידה וקיימת נזילת מים  

 מהציר הבולט או ממכסה השסתום, יש להחליף את האטם.

 שסתומי אוויר 2.14

 ק תקינותו של שסתום האוויר. ביקורת התקופתית, תיבדחודשים, בעת ה - 3אחת ל 2.14.1

 וקיימות( וכן יציאת האוויר דרך השסתום. תיבדקנה נזילות מים )במידה  2.14.2

במידה וקיימות נזילות מים דרך השסתום, יש לפרקו, לנקות את בית השסתום היטב וכן את   2.14.3

קרה ואחד נחיר השסתום, המצוף והכדור. יש לוודא תקינות טבעת האטימה והכדור. במ

 יש להחליפו.  – החלקים פגום 

 מגנטיים-מדי ספיקה אלקטרו 2.15

     -ת הקבלן ועל חשבונו, להזמין אחת לשנה את החברה לבדיקה וכיול מדי הספיקה האלקטרובאחריו       
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 יש להעביר אישור כיול למועצה. מגנטי.         

 סגרי תעלה וסגרים מכאניים 2.16

     תעלה והסגרים המכאניים. יש לגרז את פיות ולסגור לחלוטין את סגרי ה אחת לחודש לפחות, יש לפתוח        

 הגירוז שלהם ואת הציר של תושבת ההברגה. בעת סגירת הסגר, יש לוודא שהוא אוטם לחלוטין ולא         

 קיימת דליפה דרך הסגר.       

 בדיקה שנתית למתקני הרמה   2.17

 מועצה למוסמך ויוגש דו"ח תקינות מתקן ההרמה  אחת לשנה ייבדק כל מתקן הרמה ע"י בודק

 סימן ז'   – -1970בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

 שירותי תחזוקה שוטפים לציוד חשמל ובקרה בתחנות לשאיבת ביוב ובמט"שים 2.18

החש 2.18.1 ומתקני  ללוחות  תקופתי  טיפול  לערוך  צורך  יש  שנה,  לחצי  אחת  חשמל  ומתקני     מל לוחות 

 שבמתקנים. 

 , בעל רישיון מתאים ובר תוקף ומיומן בעבודות כגון אלו. הטיפול יעשה ע"י חשמלאי מוסמך 2.18.2

יבדוק       ביצוע צילום טרמוגרפי וכן ניקוי מלכלוך, קורי עכביש , גללים ופגרי חיות שהתחשמלו. כמו כן   2.18.3

עבודת המשאבות  את מקדם ההספק הנמוך מהסף כפי שמוגדר בחברת חשמל, לצריכת החשמל עם  

 ובלעדיהן. 

ניקוי כללי יבש של מבודדים, פסים ואביזרי פיקוד ובקרה, קונדקטורים וכו'.    בנוסף הטיפול כולל:  2.18.4

חיזוק ברגים כללי יש לבצע חיזוק ברגים כללי בלוח ובמתקן החשמל. חיזוק הברגים יתבצע ע"י כלים  

 '. מתאימים בלבד כגון: מפתחות, מבריגים, מפתחות משושים וכו

צבעוני. יש להדק כל חוט פיקוד במהדקים, או ציוד אחר.  יש לעבור על כל אום, או בורג ולסמנו בגיר  2.18.5

יש להדק כל נעל כבל, בייחוד בכבלי ההזנה בתיבת החיבורים של המנוע החשמלי ובמתנע בלוח  

שלם   החשמל. כמו כן יש לבדוק כל ראש כבל אם אין סימני התחממות. יש לבדוק כל מבודד אם הוא

יזוק ברגים לנורות סימון ומכשירי מדידה חשמליים  ולא סדוק ואין עקבות "זחילה." יש לבצע ח

 המורכבים על דלתות לוח  החשמל. 

  יש לבדוק חיזוק חיבורים במפסקיי זרם ראשיים ומשניים, בדיקת תקינות מכאנית,  - מפסקי זרם  2.18.6

 שימון המנגנון וכיוון מצמדים.

  מכאנית,  שימון  המנגנון  וכיווןתקינות   סגירת  ברגים,  בדיקת    ניקוי המתנעים, -מתנעים   2.18.7

 המצמדים. 

ממסרי עומס יתר החשמלאי יבצע בדיקה לבדיקת תקינותם של ממסר עומס היתר ויכוונם בהתאם   2.18.8

 לנדרש. 

ארונות החשמל יש לנקות היטב את ארונות החשמל מאבק ולכלוך, לשמן צירים ולבדוק את ידיות   2.18.9

 לתות ואת המנעולים. הסגירה של הד
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הגנות חשמליות הידראוליות יש לבצע בדיקה חשמלית הידראולית לגבי תקינות מערכות  בדיקת  2.18.10

ההגנה ההידראוליות חשמליות של המשאבה כולל ממסרי ההשהיה שלהם. הבדיקה תעשה  כאשר  

 ה לפעול. המשאבה  פועלת וההגנות  מופעלות  ע"י  יצרית  מצבים הידראוליים הגורמים להגנות אל

 ת שיבדקו: להלן פירוט הגנו  2.18.11

 א.     בדיקת מערך הפעלה והדממה אוטומטי לפי מפלסי המים ולפי הפרוגראמה הפיקודית. 

 ב.  בדיקת החלפת תורנות המשאבה.

 ג.   בדיקת הגנת חוסר זרימה.

 ד.   בדיקת הגנת מפלס מים נמוך. 

דיקה לא  מזמין ע"מ לוודא שבמהלך הבהבדיקה תתבצע כאשר המשאבה בפעולה ובנוכחות נציג מטעם ה
 יגרם כל נזק לציוד השאיבה כתוצאה מהפעלה בתנאים הידראוליים קשים.

 מז"ח   2.19

הקבלן אחראי ועל חשבונו לוודא תקינות המז"חים בגל התחנות ע"י ביצוע בדיקה אחת לשנה של בודק  

  תקנים ות. סה"כ במתקני המועצה מומוסמך, ותיקון עפ"י צורך. דו"ח הבודק יועבר למזמין ולמשרד הבריא 

 ".3מז"חים בקוטר עד   16 -כ

 גנראטור לשעת חירום-דיזל 2.20

מימיים  -מכוני שאיבת השפכים של המועצה קיימות משאבות המופעלות באמצעות מנועים חשמליים תת 

שעת  ע"מ לאפשר הפעלת המשאבות ב  ו/או משאבות בורגיות המופעלות ע"י מנועים אופקיים חיצוניים.

הפסקת אספקת החשמל הסדירה מהרשת הארצית( מותקנים במספר תחנות השאיבה  חירום )במצב של 

 גנראטורים לאספקת חשמל בשעת חירום. -דיזל

 גנראטורים הנ"ל:-להלן הוראות והנחיות לתחזוקת הדיזל

גנראטור המשמש לאספקת חשמל לשעת חירום.  -אחת לחודש יבוצע טיפול חודשי לכל דיזל      2.20.1

  גנראטורים לפני– "הוראות לטיפול בדיזל 6במכרז זה נספח : 3בהתאם לחלק פול זה יבוצע טי

הנעה. במסגרת טיפול זה יבוצעו כל הבדיקות הנדרשות הכוללות בדיקות המנוע לפני הנעה, הפעלת  

  1/2גנראטור ללא עומס, ביצוע ביקורות מכשירים והפעלת הגנראטור עם עומס למשך כ –דיזל

גנראטור חירום למתקני שאיבת שפכים  -בטופס הטיפולים לדיזל   ול חודשי ירשםשעה. כל טיפ

 . המצורף

 אחת לחצי שנה  –טיפול תקופתי  2.20.2

 גנראטור לפי טופס ביקורת תקופתית לדיזל גנראטור,  –אחת לחצי שנה יבוצע טיפול תקופתי לדיזל

 8של מכרז זה כנספח . 3המצורף בחלק 

 הדיזל כגון:  הנדרשים למנועבמסגרת טיפול זה יבוצעו הטיפולים 

 א. בדיקת מנוע הדיזל והחלפת שמנים ומסננים לפי הצורך.

 ב. בדיקת מערכת הפליטה. 

 ג. בדיקת מערכת הדלק ואספקתו. 
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   ד. בדיקת מערכת ההתנעה, הדימום, שעונים, נוריות אזהרה ופיקוד, מערכת המצברים 

 8וכו' לפי נספח .  וטעינתם    

 ל מלכלוך ושמנים ושל מבנה הגנראטור )במידה והוא  של מנוע הדיז ה. ביצוע ניקיון יסודי

 בתוך מבנה.  מותקן     

 ו.   רישום מלאי החלפים הקיימים הדרושים לביצוע טיפולים תקופתיים: )שמן מנוע,  

 מצורף לפי נספח  –רצועות, מים מזוקקים, דלק וכו'  מסננים,     

 שיפורט בהמשך. קוז מים, כפי יומיים וראשיים וני  -ז. ניקוי מכליי דלק

 גנראטור, תופעל היח' בעומס למשך חצי שעה.  - לאחר ביצוע כל הטיפולים הנדרשים לדיזל    

    ימולא ע"י הקבלן  8גנראטור )נספח (  –טופס הביקורת התקופתית לדיזל     

 ויצורף לחשבון החודשי.     

 

 ובביטופס טיפולים לדיזל גנראטור חירום למתקני      2.21

 
 

 תחנה:________________

 דגם:_________________

 הספק: _______________

 חתימת הטכנאי :_______________ 

 

 

 תיאור סוג הטיפול והערות  מד שעות  חתימה 
 תאריך 

 ביצוע
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 ציוד אספקת ו שיפוץ – 3ג' נספח

 מסמכי המכרז  .1

קנים, ההנחיות, המפרטים וההוראות שקשורים למכרז זה. המזמין רואה את  חלקית של הת להלן רשימה  
 או מהדורה שיחליפם \מגיש הבקשה כמי שמחזיק אותם תחת ידו, לרבות כל עדכון ו

 הנחיות מקצועיות:  .א

 )המרכז הישראלי לאביזרי מים(.  מפרטי מיא"מ .1

 הוראות למתקני חשמל   - 108ת"י  .2

 ום הביצוע. שפורסמו מכח החוק עד לי חוק החשמל תש"ד ותקנות   .3

של המפרט   1981משנת   08כל עבודות החשמל תתבצענה בהתאם למפורט בפרק  .4
הכללי שבהוצאות משרדי  הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל  

 ת החשמל.ודרישות חבר  1945

 למנועי חשמל אנכיים )תקן כרגע בעדכון(.  298ת. י.  .5

כללים  -ת וזרימה ציריתנטריפוגליות, זרימה מעורבמשאבות צ  –  1חלק  30ת.י.  .6
 (. ISO 3555-1977)זהה לתקן  1998לבדיקות קבלה דרג ב' מחודש נובמבר 

 .2דרג  -דרישות טכניות למשאבות צנטריפוגליות– 1998מדצמבר  1729ת.י.  .7

 ( למנועי חשמל. 1972) 4999( ותקן בריטי 1970) .B.S 2613תקן הבריטי ה .8

 למנועי חשמל.  DIN  42673התקן הגרמני  .9

 . 5289תקן ישראל  .10

 הנחיות בטיחות: .ב

 . 1954-הנחיות בטיחות לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש"ד .11

 . 1970-התש"לחוק החשמל ותקנותיו, פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(,  .12

 .1988-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח .13

 ותקנותיו.   1954חוק החשמל תשי"ד  .14

- נות חוק ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט קת .15
1999 . 

 . 1997- תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי(, התשנ"ז .16

 .2007-שס"זתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, הת .17

 . 2007-תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה במקום מוקף(, התשס"ז .18

 . 1988- שונה במקומות עבודה, התשמ"חתקנות הבטיחות בעבודה ועזרה רא .19

   1951בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א  .20

   1953בחוק עבודת הנוער תשי"ג  .21
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 מפרטים ותקנים:  .ג

בהוצאת הוועדה הבין  המפרט הכללי לעבודות בנין, "האוגדן הכחול", אשר  .22
 משרדית.

 כל התקנים הישראלים החלים על הציוד והחומרים הנדרשים. .23

 מפרט טכני מיוחד זה. .24

 מסמכים נוספים:  .ד

 כתב כמויות ועבודות, תנאים כלליים, חוזה ונספחים מטעם המזמין.  .25

 כללי: שיפוץ והחלפת משאבות ביוב .2

העבודה כוללת שיפוץ משאבות ביוב, שיפוץ מנועי חשמל, התקנת משאבות ביוב ומנועים   -כללי .א
בעלות האחזקה    הכל על חשבון הקבלן וכלול- חדשים, מסוגים ודגמים שונים כמפורט בהמשך.  

 החודשית.

מפרט טכני זה מתייחס לביצוע עבודות שיפוץ משאבות ביוב מסוגים ודגמים שונים  -משאבות ביוב .ב
בות ביוב צנטריפוגליות תת מימיות )טבולות( המצוידות במנועים חשמליים טבולים, משאבות  )משא

מאגרי ביוב, בשוחות,  בורגיות ומנועים חשמליים.  המשאבות מותקנות בתחנות השאיבה לביוב, ב
 ובתאי שאיבה שבאחריות המזמין. 

פקיים, גל חלול/מלא,  העבודה כוללת שיפוץ מנועים חשמליים שונים: אנכיים, או-מנועי חשמל  .ג
 סבל"ד.  2,900או   1,480-קירור אוויר, הפועלים ב

ני  עבודת השיפוץ כוללת שיפוץ המשאבות והמנועים בבית המלאכה ע"פ סעיפי המפרט הטכ -השיפוץ .ד
אטמים(, אספקת  וכתב הכמויות )מנוע חשמלי, מאיץ, גל משאבה ומנוע, בית מאיץ, מכלול אטימה, 

 ש לפי המפרטים וכתבי הכמויות.חלקים, אביזרים וכל הנדר

אותו   במידה ויידרש יספק הקבלן משאבה חדשה במקום המשאבה ישנה-אספקת משאבה חדשה .ה
 לול במחיר האחזקה החודשי. סוג או סוג אחר באישור המזמין בכתב מראש. כ

עבודת פירוק המשאבות ומנועים החשמליים לצורך  -פירוק והתקנת המשאבות ומנועים חשמליים .ו
העברה לשיפוץ במפעל וכן התקנת המשאבות והמנועים החשמליים לאחר השיפוץ תתבצע ע"י  

ללים גם  הקבלן בתיאום עם המזמין ובהתאם לסעיף הרלוונטי בכתב הכמויות. מחירי היחידה כו
או  \ולא רק את פירוק המשאבות )כולל משאבה ומנוע חשמלי(, הוצאת המשאבה משוחת השאיבה ו

מנוף או משאית מנוף או כל אמצעי הרמה והובלה אחר, כולל פירוק הגג )גג   מחדר המשאבות ע"י
קל(, במידת הצורך, התגברות על מכשולים וקשיי גישה, כולל פירוק כל האביזרים והחלקים,  

בלתם למפעל המשפץ ושיפוצם, אספקת חלקים, אביזרים וכל הנדרש לפי המפרטים וכתבי  הו
קבלן המשפץ לאתר השאיבה במועצה, הרכבת המשאבות  הכמויות, הובלת המשאבות ממפעל ה

באתר לאחר השיפוץ, כאמור, הפעלת המשאבות ,בדיקת הגנות, הרצתן והפעלתן. הסעיף בכתב  
 הכמויות יחויב בהתאם. 

והרכבת המשאבות, יעשו על ידי בעל מקצוע )מונטר( מוסמך בלבד בעל ניסיון  פירוק עבודות .ז
 . בפירוק והרכבת משאבות מים וביוב

הקבלן יפרק את המנוע ועבודות ניתוק וחיבור כבלי החשמל והפיקוד יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך   .ח
 מטעמו ובעל תוקף ביום ביצוע העבודה. 

צת החלקים ובדיקתם,  והמנוע לחלקים בבית המלאכה, רחימחיר השיפוץ כולל פירוק המשאבה  .ט
ריטה לפי הצורך, החלפת שרוולי  מנוע כולל מילוי וח \חילוץ מסבים והחלפתם, תיקון גל המשאבה



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

26 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

שחיקה, החלפת מכלול אטימה )או מכפש מטיפוס "אטימה רכה" והחלפת חבל גרפיט(, החלפת  
. פירוק המשאבה בבית המלאכה יהיה  מסבים, החלפת אטמים וסתמים, הרכבה הפעלה והרצה

 באישור נציג המועצה ובידיעתו.

אשר ירכשו אצל סוכן המשאבה. החלקים יהיו   במידה ויידרש, יספק הקבלן חלקים חלופיים חדשים .י
 מקוריים בלבד, לא יותר לספק חלקים שאינם מקוריים. 

ות לביוב והן למשאבות  הערה: בכל מקום בו נכתב "משאבות ביוב" הכוונה היא הן למשאבות טבול .יא
 בורגיות. 

ע את  קיימים סוגים ודגמים שונים של משאבות שהותקנו בשנים האחרונות והקבלן מחויב לבצ .יב
עבודת השיפוץ בכל המשאבות והמנועים לרבות רכישה והתקנת חלקים מקוריים. הקבלן מודע כי  

ולא תתקבל כל טענה כי  עליו לשפץ, לתקן, לספק ולהתקין כל סוג משאבה שתידרש על ידי המזמין 
 מדובר במשאבה שיש לה ספק יחיד.

ת מספר המשאבות שיטופלו ע"פ המזמין רשאי לגרוע או להוסיף משאבות, להגדיל או להקטין א .יג
הקבלן. הקבלן מודע כי עליו לתת שירות לכל מספר משאבות שיידרש על ידי המזמין ולא תתקבל  

 כל טענה בנושא. 

 במסגרת מכרז זה.  לרכוש משאבות ומנועים שלא  המזמין שומר לעצמו את הזכות .יד

 מערכת שאיבת השפכים תיאור  .3

משאבות הביוב, המותקנות במכוני שאיבת שפכים הן משאבות ביוב צנטריפוגליות תת מימיות  
  100  – 60המיועדות לשאיבת שפכים גולמיים, המשאבות בעלות מעבר חופשי בקוטר מינימאלי של 

 מ"מ.  

 וב מתחלקות לשתי קטגוריות עיקריות: ת הבי משאבו             

: משאבות ביוב צנטריפוגליות תת מימיות, מיועדות לשאיבת שפכים גולמיים,  משאבות ביוב טבולות .א
המותקנות בתוך הבור הרטוב בתחנת השאיבה לביוב ומצוידות במנועים חשמליים מטובעים, גל  

הרץ )בסיבובים קבועים( או בסיבובים   50וולט בתדר   400מלא, תלת פאזי, הפועלים במתח רשת של 
  100  – 60סבל"ד(, בעלות מעבר חופשי בקוטר מינימאלי של  2,900או  1,480משתנים )בדרך כלל 

מ"מ. המשאבות מותקנות בתחתית הבור הרטוב על גבי בסיסים. הרכבה ופירוק המשאבות  
יאור אופן התקנת  באמצעות מסילות קיימות. נעילת משאבות לבסיס: נעילה כבדה. מטרת ת 

בי המועצה. יחד עם זאת ייתכנו שינויים או  המשאבה הקיים הינה להמחיש את המצב כיום ברח
מצבי התקנה נוספים או כשלים בהתקנה עליהם מציע מכרז זה יהיה צריך להתגבר ללא תוספת  

 תשלום. 

ור גומי. גל הנעה  . לכל משאבה רוטור בורגי  )לולייני( עשוי מפלב"מ וסטט משאבות בורגיות גל מלא .ב
וולט הפועל במהירות    400גל מלא, תלת פאזי,  ופקי, מסובב את הרוטור בעזרת מנוע חשמלי א
 משתנה ומשמשות לשאיבת שפכים ובוצה. 

המנועים המפעילים את המשאבות הטבולות, הם מנועים טבולים )תת מימיים(,  מנועים חשמליים :  .ג
וולט ובתדירות   400סבל"ד במתח רשת של   1,480ל  אשר רובם פועלים במהירות קבועה או משתנה ש

קטבים כפי שיפורט בהמשך. המנועים   4ו  2סבל"ד, בעלי   2,900לקם פועלים ב הרץ, וח  50של 
מופרדים מיח' השאיבה הטבולות באמצעות אמבטיית שמן ואטם מכאני כפול שמבטיחים הגנה  

 מפני חדירת מים למנוע. 

דוגמת "קליקסון", אלקטרודה  כגון: הגנת חום מנוע בליפופים כמנועי המשאבות, מצוידים בהגנות 
 חדירת מים לאגן השמן ומצוף זיהוי חדירת מים לתא המנוע.ל
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אבטחות אלו, ניתנות לחיבור אל לוח החשמל ומערכת הבקרה של המתקן. המנועים הטבולים הם  
הרץ וניתן להפעיל   50  וולט תדירות של 400/660פאזיים, מיועדים לפעול במתח של   –מנועים תלת 

שר לקו" ו/או "אוטוטרפו" ו/או "כוכב משולש" ו/או מתנע  בכל סוגי המתנעים הקיימים, דהיינו: "י
 מטיפוס "התנעה והדממה רכה" ו/או מתנע משנה תדר. 

 הנחיות לשיפוץ משאבות ביוב טבולות  .4

תקנתה לאחר  עבודת הקבלן כוללת פירוק המשאבה באתר השאיבה, הובלתה למפעל ובחזרה, וה .א
 השיפוץ, בתיאום עם נציג המזמין. 

עבודת פירוק המשאבה ו/המנוע החשמלי כוללת ניתוק כבלי החשמל והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך,   .ב
הוצאת המשאבה מהמבנה או מהבור והובלתה למפעל לתיקון/שיפוץ. כן יוביל הקבלן את המשאבה  

לצנרת היניקה והסניקה, כולל פילוסה   בחזרה לתחנת השאיבה לאחר גמר השיפוץ, ירכיבה, יחברה
, חיבור לכבלי הזנת הכוח והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך, כולל הפעלה והרצה, באופן מושלם,  ואיזונה

 לשביעות רצון המפקח.  

 ביצוע בדיקה חשמלית ומכאנית למשאבה ולמנוע במפעל, כולל הרצה ע"פ הוראות היצרן. .ג

אפוקסי,  ציפוי קה כמפורט, ניקוי חול, רחיצה וייבוש, פירוק המשאבה לחלקים בבית המלאכה, בדי .ד
המאיץ החדש שיסופק יהיה מקורי    -תיקון המאיץ או החלפתו במידת הצורך )ע"פ הוראת המזמין

וזהה למאיץ הקיים כולל מידות וחומרים(, ציפוי אפוקסי של הלוליין והמאיץ וצביעה חיצונית בצבע  
נו יהיו  תם כולל תיקון בית מיסב )מיסבים חדשים שיותקיסוד וצבע עליון, חילוץ המסבים והחלפ

, תיקון גל המשאבה או החלפתו )ע"פ הנחיית המזמין( , כולל מילוי  ) בלבד SKF  או FAG  תוצרת 
וחריטה לפי הצורך, החלפת טבעות אטימה במאיץ, ובתא המאיץ, כולל חריטה והתאמה, איזון  

כאניים, החלפת אטמים וסתמים, כולל אטימת  דינמי למאיץ כולל הרוטור,  החלפת אטמים מ
החלפת מכסה כניסה וצלחת ריסוק, אספקה     או אמולסיה,\ורי כבלי הזנה, החלפת שמן וחיב

והתקנת חיבור רגל מהיר )ע"פ הנחיית המזמין(, תיקון יציאות כבלים מהמנוע ואספקה והתקנת לוח  
, אספקת והתקנת כבלי הזנה ופיקוד  חיבורים חדש וביצוע אטימה בהתאם, כולל בדיקה בלחץ מים

מטר או לפי האורך הקיים )הארוך מבניהם(, הרכבה, בדיקת אטימות ובדיקה   15רך: חשמליים או
הידראולית, הרכבה בתחנה לאחר השיפוץ לרבות חיבור הארקה ודו"ח נאותות הארקה מחשמלאי  

 מוסמך. פירוק המשאבה בבית המלאכה יהיה בנוכחות המזמין או נציגו. 

אטם מכאני יוחלף, יספק הקבלן אטמים מכאניים מקוריים בלבד, מסוג ודגם שיאשר המזמין.   .ה
  CHESTERTON , BURRGMAN, JOHN-CRANEיאושרו לשימוש אטמים מכאניים מתוצרת 

 בלבד.

 הנחיות לשיפוץ משאבות ביוב בורגיות .5

לאחר השיפוץ   כאמור לעיל, פירוק המשאבה באתר השאיבה, הובלתה למפעל ובחזרה, והתקנתה .א
 יבוצעו ע"י הקבלן בתיאום עם המזמין. 

עבודת פירוק המשאבה והמנוע החשמלי כוללת ניתוק כבלי החשמל והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך,   .ב
ניתוק מצנרת ואביזרים קיימים, הוצאת המשאבה מהמבנה והובלתה למפעל לתיקון/שיפוץ. כן  

מר השיפוץ, ירכיבה, יחברה לצנרת  גיוביל הקבלן את המשאבה בחזרה לתחנת השאיבה לאחר 
היניקה והסניקה, כולל פילוסה ואיזונה, חיבור לכבלי הזנת הכוח והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך,  

 כולל הפעלה והרצה, באופן מושלם, לשביעות רצון המפקח. 

 ביצוע בדיקה חשמלית ומכאנית למשאבה ולמנוע במפעל, כולל הרצה ע"פ הוראות היצרן. .ג

לחלקים בבית המלאכה, בדיקה כמפורט, ניקוי חול, רחיצה וייבוש, פירוק סטטור    הפירוק המשאב .ד
ישן, אספקה והתקנת סטטור חדש, פירוק רוטור ישן, אספקה והתקנת רוטור חדש, אספקה והחלפת  
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מיסבים כולל תיקון בית המיסב לפי הצורך, שיפוץ מכפש מטיפוס "אטימה רכה" )חבל אטימה( כולל  
 FLEXISHAFT/DRIVEל גרפיט איכותי, אספקה והתקנת מקשר גמיש חדש )ב אספקה והחלפת ח
SHAFT JOINT  אספקה והתקנת ציר חדש, אספקה והתקנת סט רצועות מקוריות, אספקה , )

והחלפת אטם סטטור, אטם גוף, קפיצים, גומיות, פינים, אספקה והחלפת אטמים, סתמים, ברגים,  
סוד וצבע עליון, חילוץ המסבים והחלפתם כולל תיקון בית  י. וצביעה חיצונית בצבע RINGS 0גריז, 

, תיקון גל המשאבה או החלפתו  ) בלבד SKF  או FAG  מיסב )מיסבים חדשים שיותקנו יהיו תוצרת  
)ע"פ הנחיית המזמין( , כולל מילוי וחריטה לפי הצורך, החלפת טבעות אטימה כולל חריטה  

הרכבה, בדיקת     יים, החלפת אטמים וסתמים,נוהתאמה, איזון דינמי,  החלפת אטמים מכא
אטימות ובדיקה הידראולית, הרכבה בתחנה לאחר השיפוץ. פירוק המשאבה בבית המלאכה יהיה  

 בנוכחות המזמין או נציגו. 

אטם מכאני יוחלף, יספק הקבלן אטמים מכאניים מקוריים בלבד, מסוג ודגם שיאשר המזמין.   .ה
  CHESTERTON , BURRGMAN, JOHN-CRANEרת ציאושרו לשימוש אטמים מכאניים מתו

 בלבד.

 הנחיות לשיפוץ מפוחים  .6

עבודת הקבלן כוללת פירוק המפוח באתר, הובלתו למפעל ובחזרה, והתקנתו לאחר השיפוץ,   .ו
 בתיאום עם נציג המזמין. 

עבודת פירוק המפוח ו/המנוע החשמלי כוללת ניתוק כבלי החשמל והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך,   .ז
פוח מהמבנה והובלתו למפעל לתיקון/שיפוץ. כן יוביל הקבלן את המפוח בחזרה למתקן  הוצאת המ 

, ירכיבו, יחברו לצנרת היניקה והסניקה, כולל פילוסו ואיזונו, חיבור לכבלי הזנת  לאחר גמר השיפוץ
הכוח והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך, כולל הפעלה, הרצה ובדיקה, באופן מושלם, לשביעות רצון  

 המפקח.  

 ביצוע בדיקה חשמלית ומכאנית למפוח ולמנוע במפעל, כולל הרצה ע"פ הוראות היצרן. .ח

פירוק המפוח לחלקים בבית המלאכה, בדיקה כמפורט, ניקוי חול, רחיצה וייבוש, ציפוי אפוקסי,   .ט
המאיץ החדש שיסופק יהיה מקורי    -תיקון המאיץ או החלפתו במידת הצורך )ע"פ הוראת המזמין

ים כולל מידות וחומרים(, ציפוי אפוקסי של הלוליין והמאיץ וצביעה חיצונית בצבע  וזהה למאיץ הקי 
יסוד וצבע עליון, חילוץ המסבים והחלפתם כולל תיקון וחריטת בית מיסב )מיסבים חדשים שיותקנו  

, תיקון ציר המפוח או החלפתו )ע"פ הנחיית המזמין( , כולל  ) בלבד SKF  או FAG  יהיו תוצרת 
  המאיץ, כולל  ריטה לפי הצורך, החלפת מחזירי שמן, החלפת טבעות אטימה במאיץ, ובתא מילוי וח

חריטה והתאמה, איזון דינמי למאיץ כולל הרוטור,  החלפת אטמים מכאניים, החלפת אטמים  
או אמולסיה, תיקון יציאות כבלים מהמנוע  \וסתמים, כולל אטימת חיבורי כבלי הזנה, החלפת שמן ו 

לוח חיבורים חדש וביצוע אטימה בהתאם, כולל בדיקה, הרכבה בתחנה לאחר  ואספקה והתקנת 
ות חיבור הארקה ודו"ח נאותות הארקה מחשמלאי מוסמך. פירוק המפוח בבית  השיפוץ לרב 

 המלאכה יהיה בנוכחות המזמין או נציגו. 

 מנועי חשמל  והנחיות מיוחדות לשיפוצם .7

באתר השאיבה, הובלתו למפעל ובחזרה, והתקנתה  כאמור לעיל, עבודת הקבלן כוללת פירוק המנוע 
 ן. לאחר השיפוץ, בתיאום עם נציג המזמי

כאמור לעיל, פירוק המנוע באתר תחנת השאיבה, הובלתו   -פירוק המנוע באתר תחנת השאיבה .א
 למפעל ובחזרה, והתקנתו לאחר השיפוץ יבוצעו ע"י הקבלן בתיאום עם המזמין. 
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תחנת השאיבה למים בשטח   , בהספקים המפורטים בהמשך, באתרהשיפוץ יכלול פירוק המנוע חשמלי
י החשמל והפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך, הוצאת המנוע מהמבנה ע"י מנוף  המזמין, כולל ניתוק כבל

 )במידת הצורך( והובלתו למפעל/בית המלאכה לתיקון/שיפוץ.  

לל הרצה ע"פ הוראות  ביצוע בדיקה ראשונית, חשמלית ומכאנית למנוע במפעל, כו -בדיקה ראשונית  .ב
 היצרן והכנת דו"ח לגבי מצב המנוע. 

המנוע במפעל/בבית המלאכה, תיערך רשימת תיקונים שיש לבצע במנוע    לאחר פירוק -פירוק במפעל .ג
ותועבר הצעת מחיר בהתאם לתעריפים שבהסכם. המזמין או נציג יוזמן לבדיקת המנוע ויאשר  

אחר קבלת האישור בכתב יוכל הקבלן להתחיל  בכתב את רשימת התיקונים שיש לבצע בו, רק ל
 בעבודה, בהתאם לעבודות שאושרו לו. 

העבודה כוללת: חילוץ המסבים והחלפתם כולל תיקון ושיחזור בתי מיסב כולל החלפת מיסבים   
בלבד(, תיקון ושחזור תושבת מרכוז, תיקון     SKF או  FAG   )מיסבים חדשים שיותקנו יהיו תוצרת 

  אספקה והחלפת קופסתותעלות שגם ע"י התזה, חיתוך גל חלול, הברגה, שגם ואום,   ושחזור גל מנוע
חיבורים מתכתית למנוע, תיקון יציאות כבלים מהמנוע והספקת והתקנת קופסה ולוח חיבורים  

חדשים, תיקון מחגר ופינים, פלטה למחגר והתאמת מקשר לנושא מיסב, אספקה והתקנת מד גובה  
דש, אספקה והתקנת מאוורר חדש למנוע )לפי הצורך( , אספקה והתקנת מגן  שמן כולל מילוי שמן ח

למנוע )לפי הצורך(, אספקה והתקנת מד טמפרטורה למיסב עליון, אספקה והתקנת גוף  מאוורר  
ואר כולל חיבורים חשמליים, אספקה והתקנת מערכת טרמיסטורים   100וולט שהספקו   220חימום  

,  שיפוץ הרוטור, איזון דינמי כולל הרוטור, ליפוף מנוע )סטטור  למנוע כולל החיבורים החשמליים
ממיר תדר,  ע"פ הוראות היצרן אטימת חיבורי  -וד שיתאים למנועים עם וסת מהירות ורוטור( וביד 

כבלי הזנה, תיקון יציאות כבלים מהמנוע ואספקה והתקנת לוח חיבורים חדש וביצוע אטימה  
 בהתאם.

, לפי הצורך, את מנועי החשמל, המיועדים להפעלת משאבות  , יתקן וילפףהקבלן ישפץ -ליפוף המנוע .ד
 הביוב.  

המנועים החשמליים הינם מנועים אסינכרוניים, עיליים או תת מימיים, בעלי רוטור כלוב,  תלת  
סבל"ד(, במתח רשת של    2,900או   1,480פאזיים, הפועלים במהירות קבועה או משתנה )בדרך כלל 

 הרץ. 50ות של  וולט ובתדיר  400

מנועי המשאבות הבורגיות הינם מנועים חשמליים אופקיים גל מלא, קירור אוויר המצוידים במסב  
 קידמי ואחורי, טרמיסטורים וגוף חימום. 

 מנועי משאבות הביוב טבולות הינם מנועים חשמליים אנכיים גל מלא, הטבולים בנוזל הנשאב. 

 ן להתחשב בכך בהצעתו.הירות ועל הקבלווסת מ - חלק מהמנועים פועלים עם ממיר תדר

 המנועים מצוידים בהגנות כגון: הגנת חום מנוע בליפופים, טרמיסטורים וגוף חימום. 

המנועים הקיימים מצוידים בשישה הדקים בתיבת החיבורים של המנוע והם יכולים להיות  
נע  כוכב משולש, מתמותנעים ע"י כל שיטות ההנעה הקיימות כמפורט כלהלן: ישר לקו, אוטוטרפו, 

 אלקטרוני רך, מתנעים משני תדר וכו' ועל הקבלן להתחשב בכך בהצעתו. 

ממיר  -)למנועים עם וסת מהירות  INVEMID  200 CRכן יבוצע ליפוף מנוע )סטטור ורוטור( ובידוד 
 תדר(,  למנוע חשמלי שהספקו כמפורט, ע"פ הוראות היצרן. 

בבית המלאכה כוללת: הרכבה   צתות המנוע והרעבודת הרכב -הרכבת המנוע במפעל והרצתו .ה
שעות. במהלך ההרצה יש לבדוק   4בהתאם להוראות היצרן, בדיקה והרצה ללא עומס במשך 

התחממות המיסבים ולבצע סיכה עפ"י הצורך ולאחר מכן תבוצע בדיקה בעומס. לאחר ביצוע  
 ההרצה, תבוצע בדיקת רעידות, ע"פ התקן.
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מו להיות נוכח בזמן בדיקת המנוע בעומס במבדקת  וח או נציג מטעלאחר גמר העבודה יוזמן הלק
 הקבלן. כל התיאום ועיכוב שייגרם עבור הגעת נציג המזמין כלולים במחיר השיפוץ.  

רק לאחר בדיקת המנוע במתח במפעל ופעולתו בזמן הבדיקה, ללא דופי, יינתן אישור בכתב על ידי  
ת והסעיפים המפורטים לעיל יהיו  שטח. כל הבדיקונציג המזמין להוציאו מהמפעל ולהתקנתו ב

כלולים במחיר שיפוץ המנוע והמשאבה ולא ישולם עבורם בנפרד והם כלולים במחירים המפורטים  
 בטבלה. 

 אישור זה של המזמין, לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן.  

צבע עמיד בפני  המנוע בהתזה ב  לאחר השלמת ההרכבה יש לצבוע את -צביעת המנוע לאחר הרכבתו  . ו
 קורוזיה. 

   .על הספק לשים לב שלא לצבוע את ציר המנוע. פיטמות הסיכה, חיבורי החשמל ושלט המנוע

 לפני הצביעה, יש לנקות את המנוע מאבק, משמן ומכל ליכלוך, להבטחת עמידותו של הצבע.

יו המכניים  טבעים בו  נתונעל גבי המנוע יותקן שלט בר קיימא עשוי פח אלומניום ומו -שילוט  .ז
כל משאבה היוצאת משיפוץ תהיה  והחשמליים המקוריים בהתאם לנתוני היצרן ותאריך השיפוץ. 

 מתויגת בפחית נירוסטה בה חרוטים נתונים תכניים של המשאבה, תחנה, מספר משאבה.

 .השלט יכוסה, לאחר התקנתו, בשכבת גריז סיליקון                

עבודת הרכבת המנוע בתחנת השאיבה לאחר השיפוץ כוללת: הובלת המנוע   -יןהרכבה באתר המזמ .ח
- מהמפעל/בית המלאכה לאתר המועצה, הצבתו בחדר המשאבות על ידי מנוף או עגלה או משאית 
מנוף או כל אמצעי אחר, הצבת המנוע על גבי בסיסו, חיבור ברגי היסוד ובדיקת שיוור, חיבורו  

ס ואיזון )ביצוע שוור(, כולל אספקת ברגים, אטמים וכל  ילולמשאבה בצורה מושלמת כולל פ
החלקים הדרושים לעבודתם מושלמת של המנוע והמשאבה, חיבור המצמד, חיבור המנוע, חיבורם  
לכבלי ההזנה והפיקוד החשמליים על ידי חשמלאי מוסמך, בעל רישיון בר תוקף,  סגירה ואיטום  

מלוח החשמל ו/או לוח הפיקוד, ביצוע הפעלת  וע  קופסת החיבורים, חידוש אספקת החשמל למנ
ניסיונית )המנוע והמשאבה יחדיו( תחת עומס תוך בדיקת זרמים בפאזות, התחממות ורעידות  

 והרצתם וביצוע כל הכיוונים הדרושים )מכאניים וחשמליים(.  

שיפוץ  לל בגמר ביצוע השיפוץ ולאחר הרכבת המנועים, הספק יבצע הפעלה ניסיונית כו-הפעלה באתר .ט
של קווי ההזנה והמתנעים עפ"י הצורך בנוכחות מפקח מטעם החברה. יובהר כי  עבודה תחשב  

כגמורה לאחר אישורו של המפקח את תוצאות  ההפעלה הניסיונית . כל שינוי ותיקון שיידרש יבוצע  
ת.  ללא דיחוי. הספק יספק כח אדם, וכל האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות וההפעלה הניסיוני 

 אישור זה של המזמין לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן.  

 מוגדרים שני סוגי תיקונים:  .י

 . המנוע  שיפוץ •

 ליפוף הסטטור.  •

 בדיקה ושיפוץ הרוטור

 התיקון יכלול את הפעולות הבאות:              

 פירוק המנוע במפעל, בנוכחות נציג המזמין. •
 .חלודה שומנים ולכלוךביצוע ניקוי יסודי של הרוטור מ •
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ובטבעות   לבדוק אם לא קיימים במוטות הרוטור -בדיקה ויזואלית של הרוטור והסטטור •
הקצר סדקים וסימני התפחמות )ע"פ כתמים או התפחמות וסימני שריפה(, במידת הצורך יש  

 .לבצע בדיקה זו ע"י מכשיר גראולר
ים, סימני התחממות  יתר )ע"פ  לבדוק אם לא קיימות בברזל הרוטור פגיעות מכניות, סדק •

 מני שריפה( וקצרים מגנטיים. כתמים ו/או התפחמות וסי
 יש לבצע ביקורת של שלמות מערכת האיוורור הכוללת איתור סדקים וכיוון כפות האיוורור.   •

אם בוצעו ברוטור תיקונים או שינויים מכניים במהלך השיפוץ, יש לבצע איזון  דינמי של  •
 הרוטור.  

 ד הסטטור.גדות בידובדיקת התנ •

 ניקוי הרוטור והסטטור.   •
 נציג, פעמיים.אימפרגנציה בלקה, בנוכחות המזמין או   •

 אספקה והתקנת קליקסון  כולל ציפוי אפוקסי ותיקון ברזל הסטטור. •

 ואט כולל חיבורים חשמליים  100וולט שהספקו  220אספקה והתקנת גוף חימום   •

 יבוש.  •
 ון הרוטור. בדיקת תקינות, שיפוץ הרוטור ואיז •

 בדיקת המסבים ובתי המסבים כולל מד גובה שמן.  •
, מפסק תרמי, צג, קולטי ברק(. RTD, גוף חימום, טרמיסטור, בדיקת אביזרי העזר )מחגר •

 במידה והמנוע  לא מצויד לפי סטנדרט מקורות יש להתאים לסטנדרט ככל האפשר. 

ולל מילוי שמן וגריז  בדיקת מערכת השימון או הגריז כולל החלפת השמן או הגריז כ  •
 מתאימים להוראת היצרן. 

 הרכבת המנוע.  •
 ש של גוף המנוע. תיקון צבע או צביעה מחד •

 בדיקת שלט המנוע.  •
 בדיקת קבלה: •

 התנגדות הבידוד.  .א
 מקדם הקיטוב.  .ב
 .חובה-מזרם נומינלי  75%עד  בעומסדקות, ובדיקה  30עד  15הרצת המנוע בריקם במשך  .ג
 זרם בריקם של כל הפזות. .ד
 בריקם. עידות רעש ור .ה

 
 הקבלה. המזמין רשאי לדרוש השתתפות בבדיקות                     

  :ליפוף הסטטור  

 פירוק המנוע בנוכחות המזמין, או באישור מראש לפירוק בלעדיו,                   

 הוצאת ליפופי הסטטור הקיימים.  .א

 ניקוי הרוטור והסטטור ובדיקת תקינות הליבה.  .ב

 עלות הקירור מחלודה ומצבע מתקלף.  הסטטור, הצלעות ות ניקוי יסודי של גוף  .ג

בדוק את קיומם של פגיעות מכניות וסדקים, סימני התפחמות יתר )ע"פ  בתום הניקוי יש ל .ד
 כתמים, סימני שריפה וקצרים מגנטיים(.  

לאחר ניקוי גוף הסטטור יש לבצע בדיקה לשפץ או להחליף את ליפופי הסטטור וכמפורט   .ה
 להלן:  

 . C 80די של הליפופים בקיטור רווי בטמפרטורה של קוי יסולבצע ני •

 עד לייבוש מוחלט.   C 50לייבש את הליפופים בתנור בטמפרטורה של  •
 לבדק את  ההתנגדות הבידוד ומקדם הקיטוב ולתקן עפ"י הצורך.  •
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הבדיקה תבוצע על כל פאזה בנפרד כלפי שתי הפאזות האחרות המחוברות ביניהן לגוף  •
 זות. נוע, או על כל שלוש הפאזות יחד, כאשר אין גישה להפרדת פאהמוארק של המ

המדידה תבוצע על כל פאזה בנפרד   .למדוד התנגדויות של סלילי הסטטור ותיקון עפ"י הצורך  •
)אם קיימת גישה לאפס של הליפוף( או בין כל שתי פאזות וקביעת התנגדות כל פאזה בצורה  

 .חישובית
 .מים, ולהחליפם עפ"י הצורךלבדק את  גופי חימום, אם קיי •

 .,  אם קיימים, ולהחליפם עפ"י הצורךלבדק חיישנים למדידת טמפרטורה •
 לבצע חיזוק וקשירה של הליפופים כולל חוטי היציאה.   •

 לבצע אימפרגנציה וייבוש של הליפופים.   •
 .בהעדר גוף חימום,  יש להרכיבו בכל מנוע •
לפחות.    34-1IECלפני סטנדרט   Hד דרגה ליפוף הסטטור עם חומרים השייכים לקבוצת בידו •

 חתך המוליכים.  נותאין הקבלן רשאי לש 

 אימפרגנציה בלקה, בנוכחות המזמין או נציג, פעמיים. •

 אספקה והתקנת קליקסון  כולל ציפוי אפוקסי ותיקון ברזל הסטטור. •
 ואט כולל חיבורים חשמליים  100וולט שהספקו  220אספקה והתקנת גוף חימום   •

 יבוש.  •
 יקת הסטטור: דב •
 מתח יתר הנדרש לליפוף חדש. •

 התנגדות הבידוד.  •
 מקדם הקיטוב.  •

 התנגדות של כל פזה.  •
 (BAKERבדיקת איזון הליפופים ) •

 
 המזמין רשאי לדרוש השתתפות בבדיקת הסטטור.                      
 יש להמשיך בפעולות לפי סעיפים לעיל.                      

 
 : קבלה בדיקת                 

 התנגדות הבידוד.  .א
 התנגדות של כל פזה.  .ב
 חובה.-מזרם נומינלי 75%דקות, ובדיקה בעומס עד  30עד  15הרצת המנוע בריקם במשך  .ג
 זרם בריקם של כל פזה.  .ד
 הספקת בריקם. .ה
 רעש ורעידות בריקם.  .ו

 
 המזמין רשאי לדרוש השתתפות בבדיקת הסטטור.                      

 קופסת חיבורים:   

 ולנקותם מלכלוך ושומן. קופסת החיבורים ואת האטמים   מכסה  פירוק .א

לבדוק את שלמות חוטי היציאה מליפופי המנוע, ואת חיבורם באמצעות נעלי כבל עם אומים   .ב
 כפולים ודיסקיות ללוח המבודד או למבודדים שבקופסת החיבורים. 

ם גילוי  סדקים  לבדוק את מצב המבודדים או הלוח המבודד שבקופסת החיבורים, ולהחליפם ע .ג
    או סימני התפחמות.
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)למנועים עם וסת   INVEMID  200 CRחוטי הליפוף ובידוד המנועים )סטטור ורוטור( יהיו  .ד
ממיר תדר(,  למנוע חשמלי שהספקו כמפורט, הכול ע"פ הנחיות היצרן. במידה וסלילי  -מהירות 

 . המנועים בשמן, חומרי הבידוד בליפופים ובסטאטור יהיו מסוג מילר

בידוד ויבוש בתנור, הלכה לציפוי תהיה מסוג אפוקסי.   F המנועים יקבלו אימפרגנציה כפולה  .ה
 בהתאם להנחיות היצרן. 

מחיר הליפוף כולל פירוק המנוע לחלקיו, כולל חילוץ המיסבים, ניקוי, רחיצה, ייבוש וציפוי לכה   .ו
ביצוע איזון דינאמי   כמפורט, הרכבת המנוע וצביעתו בצבע יסוד ושתי שכבות צבע עליון כולל

ם נוספים. כולל אספקה והתקנת קליקסון ואלקטרודה לזיהוי חדירת מים. כמו כן  לרוטור וחלקי
או האמולסיה לא ישולם  \או אמולסיה. עבור אספקת השמן ו\יספק הקבלן וימלא שמן חדש ו

 בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר ליפוף המנוע. 

טמות הסיכה,  דיות את תעלות הסיכה ולהחליף את פלאחר פירוק המיסבים, יש לנקות ביסו .ז
 .לבדוק את מצב ציר המנוע והשגם, ולבצע מילוי וחריטת ציר עפ"י הצורך

המיסבים יוחלפו במיסבים חדשים מסוג מעולה, בהתאם לסוג המנוע, אופקי  או אנכי, המיסבים   .ח
  בלבד. המיסבים  SKF או   FAG   יהיו מתוצרת מעולה ומתאימים לעבודה מאומצת, תוצרת 

שעות עבודה רציפה,   20,000 -טון ו 4החדשים שיותקנו יהיו מסוג וגודל  שיתאים ללחץ צירי 
 לפחות. 

לפי הצורך, יתוקנו יציאות כבלים ו/או יוחלפו לוחות החיבורים, בהתאם לסעיפים שבכתבי   .ט
פק הקבלן  הכמויות. במידה ויוחלט להחליף את כבלי ההזנה והפיקוד החשמליים של המנוע, יס 

ין כבלים חדשים כמפורט מסוג הידרופירם, עמידים במים ביוב וכימיקלים. אורך כבלי  ויתק
 מטר או על פי אורך הכבל הקיים, הארוך מבניהם.  15-ההזנה והפיקוד שהקבלן יספק

(. SKF/FAGעבודת הקבלן כוללת תיקון בית מסב עליון ו/או תחתון והחלפת מסבים )מסבי  .י
 לם ע"פ כתב הכמויות.  ן בתי מסב ישועבור עבודות תיקו 

לאחר תיקון וליפוף המנוע, תתבצע בדיקה חשמלית מכאנית למנוע תוך כדי הפעלתו והרצתו   .יא
במבדקת היצרן, הבדיקה תעשה בעומס, ע"פ דרישת המזמין. הקבלן יספק שמן מסבים חדש. 

ת  כן תתבצע בדיקעבור אספקת השמן לא ישולם בנפרד ומחירו יהיה כלול במחיר הליפוף. כמו 
 או לחץ מים לאטם המכאני ולמנוע. \אטימות בלחץ אויר ו

נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך השיפוץ/תיקון לצורך ביקורת על טיב העבודה   .יב
ואיכות הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש. נציג המזמין רשאי לבקש פתיחת מנוע לאחר  

 רט השיפוץ. שיפוץ, לצורך בדיקת התאמה למפ

בלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות להבאת חומרי העזר והאביזרים לאתר העבודה כגון: הק . יג
 העמסה פריקה, הובלה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם.

כל חומרי העזר והאביזרים הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות   .יד
 על הקבלן.יחולו  – איבה בהובלתם אל או מאתר תחנת הש

אספקת החשמל לעבודה תעשה מהמתקן החשמלי של מכון השאיבה ובאחריות הקבלן. כל     .טו
החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק  

 בעבודות כגון זה. 

תבצע ימני שריפה, תבמידה ומנוע החשמל יגיע לתיקון כתוצאה משבר מכאני ו/או קצר עם ס .טז
 בדיקה ע"י שמאי בחברת הביטוח של המועצה ורק לאחר אישורו יתבצע שיפוץ המנוע.

אחר תיקון וליפוף המנוע, תתבצע בדיקה חשמלית מכאנית למנוע, תוך כדי הפעלתו והרצתו   .יז
 במבדקת המשפץ והעמסתו במתקן עומס מלאכותי. 
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וליפוף המנוע ולא ישולם עבורם  המשאבה   הסעיפים המפורטים לעיל יהיו כלולים במחיר שיפוץ . יח
 בנפרד. 

 פירוק המשאבות באתר, הובלתן לשיפוץ, הרכבתן באתר והפעלתן. .8

שנים   5עבודת פירוק והרכבת המשאבות תעשה ע"י קבלן מוסמך, אשר לו ניסיון מעשי מוכח של  .א
 .לפחות, בפירוק משאבות מים וביוב ומאושר ע"י יצרני/ספקי המשאבות נשואי מכרז זה

 המוסמך יהיה נוכח בעת פירוק והרכבת המשאבות והמנועים במשך כל זמן הביצוע. הקבלן   .ב

עבודת פירוק משאבת הביוב המותקנת בתוך מכון שאיבת השפכים כוללת: ניתוק המשאבה מצנרת   .ג
או מחדר המשאבות ע"י מנוף  \או מהתא הרטוב ו\הסניקה, היניקה, הוצאת המשאבה מהתא היבש ו

צעי הרמה או שינוע אחר שיאושר ע"י ממונה הבטיחות של הקבלן, ניתוק  או כל אמ)במידת הצורך( 
המשאבה מאובטחת מכבלי ההזנה וכבלי הפיקוד הקיימים. עבודת המנוף כלולה במחיר היחידה של  

 הובלת המשאבה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

"י ממונה  שיאושר עהוצאת המשאבה ממבנה  השאיבה ע"י מנוף או כל אמצעי הרמה או שינוע אחר  .ד
 הבטיחות של הקבלן והובלתה לתיקון במפעל המשפץ. 

עבודת הרכבת המשאבה לאחר השיפוץ כוללת: הובלת המשאבה מבית המלאכה לאתר המועצה,   .ה
או בתוך התא היבש על ידי מנוף, חיבורה לצנרת היניקה והסניקה בצורה  \הצבתה בחדר המשאבות ו

ם הדרושים לעבודתם מושלמת של המנוע  כל החלקימושלמת, כולל אספקת ברגים, אטמים ו
והמשאבה, חיבורם לכבלי ההזנה והפיקוד החשמליים על ידי חשמלאי מוסמך, בעל רישיון בר תוקף,  

 הפעלתם )המנוע והמשאבה יחדיו( והרצתם וביצוע כל הכיוונים הדרושים )מכאניים וחשמליים(.   

 פרוק המנוע באתר יבוצע כמפורט להלן :  .ו

אספקת החשמל למנוע בלוח החשמל או בלוח הפיקוד שלו או בשניהם. הניתוק יבוצע כך, שלא  ניתוק  •
ניתן יהיה לחבר חשמל באופן מיקרי. יש לנתק החוטים המחוברים בלוח ושייכים למנוע, או לפרק את  

הידית או המקשר לידית של מפסק הזרם של המנוע. הפירוק יבוצע עם סימון החלקים או החוטים  
החזרה למצב רגיל וחידוש העבודה תבוצע בקלות יחסית ע"י חשמלאי. יש להתקין שלט מתכת  כך, ש

 באתר  עם כיתוב לא מחיק. : "אין לחבר מנוע מפורק". 

 פרוק כבל ההזנה מקופסת החיבורים שעל המנוע כולל פרוק צינור המגן הגמיש.  •

 מוליכים. סימון סדר הפאזות וקבוצות החיבורים על גבי כבל ההזנה ובידוד ה •

 פרוק המצמד.  •

 פרוק ברגיי היסוד והרמת המנוע ממקומו.  •

הספק ידווח למזמין על כל חלק או אביזר חשמלי או מכני, שנמצאו פגומים בעת פרוק המנוע   •
 ממקומו. 

בעת ביצוע הפעולות הנ"ל על הספק לשים לב שלא יאבד כל  חלק או אביזר המשמש לחיבורו החשמלי   •
 רגים, אומים, חלקי המצמד המכני, עזרים לחיבור וכד'.  והמכני של המנוע, כגון ב

הקבלן ידאג לספק את כל הכלים, החומרים ומתקן ההרמה/משאית מנוף, הדרוש לפירוק והרכבת   .ז
ש לכל עבודת אחזקה בתחנה. הקבלן יהיה האחראי היחידי ליציבות מתקן ההרמה  המשאבה וכן הדרו

בהתאם למשקל הדינאמי של המנוע במהלך  שהתקין במהלך עבודת פירוק והרכבת המשאבה, 
ם וצנרת,  העבודה ועל כל נזק שעלול להיגרם למבנה מכון השאיבה ו/או לציוד, מבנים, אביזרי 

 הנמצאים סמוך לאתר העבודה.
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עבודות החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו, כגון: ניתוק מנוע החשמל מכבל ההזנה,  כל  .ח
רים החשמליים הנדרשים להפעלת המנוף החשמלי לפירוק והרכבת  חיבורו לאחר השיפוץ וכל החיבו

ביום ביצוע העבודה, לעסוק בעבודות  המנוע, יעשו ע"י חשמלאי מוסמך עם רישיון מתאים ובר תוקף 
משנת    08הנ"ל, מומחה לעבודות פיקוד. כל עבודות החשמל תתבצענה בהתאם למפורט בפרק  החשמל

  1945די הממשלה והתקנים הישראליים ולפי חוק החשמל של המפרט הכללי שבהוצאת משר 1981
 ודרישות חברת החשמל. 

מיום סיום   שנה אחתהאחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו ע"י הקבלן במהלך השיפוץ:  .ט
העבודה. כל לקוי שיתגלה בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פירוק והובלת  

זה, במידה ובמשך הזמן, גם לאחר תום תקופת האחריות, יתגלה ליקוי,   הציוד. למרות האמור בסעיף 
צוע, או כתוצאה משימוש בחומרים פגומים,  או פגם במערכת שהקבלן התקין, הנובעת מרשלנות בבי 

 או כתוצאה מכל סיבה אחרת, יתוקנו כל הליקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

וק משאבה במפעל . אך במידה שהנציג של המזמין  חובה על המפעל להזמין נציג של המזמין בעת פיר  . י
לא מגיע בהתאם להתראה המפעל חייב לקבל אישור לפירוק משאבה ללא נוכחות נציג של המועצה.  

ימים מהמועד המקורי( בו יהיה נוכח נציג    7מועד חדש להגעת נציגו )עד אם המזמין יבקש יתואם 
 ולא יחול שום עיכוב או דחיה בלוחות הזמנים. המזמין. עבור המתואר בסעיף זה לא ישולם בנפרד 

נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך השיפוץ/תיקון לצורך ביקורת על טיב העבודה ואיכות   .יא
או המשאבה  \עה ו/או תאום מראש. נציג המזמין רשאי לבקש פתיחת מנוע והביצוע, ללא כל הוד 

 את ללא עוררין או עלות נוספת.לאחר שיפוץ, לצורך בדיקת התאמה למפרט השיפוץ וז

חומרים ופסולת יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו, מאתר העבודה לאתר שפיכה מורשה  -סילוק פסולת .יב
לול במחירי היחידה לרבות דמי הטמנה. אחריות הקבלן  מחוץ לשטח שיפוט של המזמין, ויהיה כ

היא מוחלטת. אחריות זאת   לפינוי פסולת לאתר פינוי פסולת מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה 
ביר  כוללת גם פינוי הפסולת בעבודות המבוצעות על ידי קבלני המשנה ו/או נציגים מטעמו. הקבלן יע

 למזמין אישור בדבר פינוי הפסולת. 

                                                                                       -כל העבודות כלולות במחיר החודשי הקבוע -יריםמח . יג
 אספקת חדש.כולל תיקון, טיפול, שיפוץ, פירוק, הובלה,  

 שלבי ביצוע שיפוץ המשאבות. .9

פירוק המשאבות לצורך העברה לשיפוץ במפעל, הובלת המשאבה למפעל ובחזרה וכן התקנת  
 המשאבות לאחר השיפוץ תתבצע ע"י הקבלן.  

ת ההרכבה ויפקח על הצוות המרכיב. בסיום קבלן שיפוץ המשאבות יהיה נוכח באתר כל זמן עבוד
שיפוץ המשאבות ויאשר כי ההתקנה  יועבר למזמין דוח הרכבת המשאבה בו יחתום קבלן ההתקנה 

 .בוצעה בהתאם להוראות היצרן ובאופן תקין

הקבלן יוביל את המשאבה לבית המלאכה. המשאבה תפורק במפעל בנוכחות נציג המזמין ותיערך  
 ש לבצע.רשימת התיקונים שי

ט  לאחר פירוק משאבה במפעל הקבלן יעביר דו"ח מפורט לתאגיד עם כל החלקים .פגומים עם פירו
 להחלפתם לחלקים החדשים שעשויים מחומרים תיקניים ובאיכות מעולה בהתאם למפרט הטכני  

 נציג המזמין יזומן למפעל לבדיקת חלקי המשאבה ואישור רשימת התיקונים שיש לבצע. 

התיקונים ע"י נציג המזמין, רשאי הקבלן להתחיל בעבודת התיקון, בהתאם  שור רשימת רק לאחר אי
 לו.  לעבודות שאושרו 
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 לאחר גמר העבודה יזמין הקבלן את נציג המזמין להפעלת המשאבה במפעל ובדיקתה כמפורט. 

רק לאחר בדיקת המשאבה במפעל, ביצוע בדיקה הידראולית מלאה במבדקה מאושרת והפקת דוח  
ל  ט, אישור פעולתה בעת הבדיקה ללא דופי, יינתן אישור בכתב ע"י נציג המזמין להוצאתה מהמפעמפור
 קנתה בשטח.ולהת

 אישור זה, של נציג המזמין, לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב עבודתו של הקבלן. 

כות  נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך השיפוץ/תיקון לצורך ביקורת על טיב העבודה ואי
 הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש. 

מיום סיום העבודה.   שנה אחתמהלך השיפוץ: האחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו ע"י הקבלן ב 
כל לקוי שיתגלה בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו לרבות פירוק והובלת הציוד. למרות  

אחר תום תקופת האחריות, יתגלה ליקוי, או פגם במערכת  האמור בסעיף זה, במידה ובמשך הזמן, גם ל
ים פגומים, או כתוצאה מכל  שהקבלן התקין, הנובעת מרשלנות בביצוע, או כתוצאה משימוש בחומר

סיבה אחרת, יתוקנו כל הליקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו )כולל הובלה מתחנת השאיבה למפעל ובחזרה,  
 פירוק והרכבה(.

הקבלן משאבה חילופית המתאימה, ככל שניתן, לנתוני העבודה   יתקין- נציג המזמיןבמידה ויידרש ע"י  
 אישור מראש לציוד החילופי. של המשאבה שהועברה לשיפוץ. הקבלן יקבל 

 תיקוני שטח במשאבות  .10

אנשי צוות וכפוף    2סעיף זה כולל את העבודות המפורטות להלן ויבוצעו ע"י צוות הכולל לפחות        
 טיחות: להנחיות הב

החלפת מיסב באתר תחנת השאיבה במשאבת מונובלוק אופקית או אנכית, כולל פירוק ציר   .א
ספקה והתקת מיסב חדש, זהה לקיים, מחזיר שמן, הרכבת פיית  המשאבה, פירוק בית המיסב, א

 גירוז, פילוס המשאבה והמנוע בגמר התיקון, ביצוע שיוור בין ציר המשאבה לציר המנוע. 

איבה במשאבה אופקית, כולל פירוק האטם הקיים ואספקת  י באתר תחנת השהחלפת אטם מכאנ  .ב
פילוס המשאבה והמנוע בגמר התיקון,  אטם חדש זהה לקיים, כמפורט במפרט הטכני המיוחד, 
 ביצוע שיוור בין גל המנוע לגל המשאבה, הפעלה והרצה. 

ירוק המנוע  החלפת אטם מכאני באתר תחנת השאיבה במשאבה אנכית רב הדרגתית, כולל פ  .ג
חשמלאי מוסמך, פירוק האטם    החשמלי, פירוק גל המנוע, ניתוק מכבלי החשמל והפיקוד ע"י

ומכלול האטימה הקיים ואספקת אטם חדש זהה לקיים, כמפורט במפרט הטכני המיוחד, כולל  
גרז אוטומטי, הרכבת המנוע החשמלי לאחר ביצוע התיקון, ביצוע  אספקה והתקנת מיסב אטם ומ

ב. העבודה תתבצע  מרווח מאיצים לטורבינה, הפעלה והרצה. העבודה כוללת צוות עובדים, רכוויסות 
 ע"י מנטר מוסמך. 

 אספקה והתקנת מקשר גמיש לציר, כולל שיוור באתר תחנת השאיבה.  .ד

 כוללת פירוק המגרז הישן והרכת חדש. אספקה והתקנת מגרז אוטומטי למיסב העבודה .ה

ביוב בהספקים שונים באתר  פתיחה ופירוק בית מאיץ למשאבת הרמת משאבות וניקוי מאיץ כולל  .ו
התחנה. התשלום ע"פ קריאה וכולל הגעת צוות לתחנה עד שעתיים מרגע הקריאה, ביצוע הניקוי,  

בה תעבוד באופן תקין  הרכבת המשאבה והחזרת המשאבה לעבודה, הפעלה ובדיקה עד שהמשא
 ומלא. 

או   מטר, 25מק"ש לג.ה.כ של  150קה של לפחות אספקת משאבה נגררת כולל גנרטור בעלת ספי .ז
מטר הובלה   35מק"ש לג.ה.כ של  250אספקת משאבה נגררת כולל גנרטור בעלת ספיקה של לפחות 
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ל זמן  לתחנת השאיבה, הרכבה והתאמה לצנרת קיימת, הפעלת המשאבה תחזוקת המשאבה כ
 שהמשאבה נדרשת בתחנה. 

 ע. בית המלאכה של המצי \הציוד הנדרש במפעל .11

 המנועים יועברו לתיקון למפעלים או בתי מלאכה אשר מצוידים ב:     11.1

 מתקן צביעה תעשייתי. .א
 ציוד לעיבוד שבבי.  .ב
 טון.  1ציוד הרמה למשקל לפחות  .ג
 תנור יבוש.  .ד
 מכונת סלילה מ.נ.  .ה
 מנועים גדולים. מתקן אימפרגנציה המאפשר טבילת  .ו
 מתקן לפרוק ליפופי הסטטור. .ז
 .T1מכונת איזון עד  .ח
 לבדיקת איזון הליפופים.  BAKERמכשיר  .ט
 מבדקה לבדיקת מנועי חשמל בעומס )דימוי תנאי השטח האמיתיים בהם פועל המנוע(. .י

 
 שירותים שניתן לקבל מקבלן משנה    11.2

 מתקן ניקוי בחול.  .א
 בלחץ מים. בורי כבלים   מערכת לבדיקת אטימות חי .ב
 מבדקה הידראולית מאושרת. .ג
 מכויל ובעל תעודות בדיקות תקופתיות. מצב שמיש ותקין כל הציוד יהיה ב                       

 אספקה והתקנת משאבות ביוב חדשות .12

העבודה כוללת הובלה, אספקה, התקנת הציוד, בדיקת הציוד, פירוק ציוד ישן, ניתוק וחיבור  
מטר כולל    4)צנרת וחשמל( בתחנת השאיבה, שינויי והתאמת צנרת באורך עד למערכות קיימות 

 ידה ונדרש )כולל אספקת אביזרי צנרת(. ספחי צנרת במ

 המשאבה תסופק ע"י אופיין ייחודי לכל משאבה, כמפורט במפרט  
 פרמטרים והגדרות של המשאבה חדשה  ספק לאישורהקבלן י

 להגדרות.  משאבות/ציוד שמתאים מועצההקבלן יציג ל
  20במשך  המשאבה תוכל לעבוד בתנאי עבודה קשים: עבודה בבור ביוב עם משאבות נוספות

 תה והתקנתה.שעות עבודה רציפה ביממה. המזמין יאשר את המשאבה בכתב טרם הזמנ

 פירוק והרכבה .א

 הקבלן יבצע אספקה והתקנת משאבות ביוב בתחנות השאיבה לביוב שבאחריות המועצה.

 פירוק המשאבות והמנועים הישנים תתבצע ע"י הקבלן. עבודת 

 לאחר מכן הקבלן יתקין את המשאבה החדשה. 

שנים לפחות,   5עבודות פירוק והרכבת הציוד יעשו ע"י צוות מוסמך בלבד בעל ניסיון מוכח של 
 בפירוק והרכבת משאבות ביוב אנכיות טבולות/טבולות בהתקנה יבשה.  

 צרן. ההרכבה תבוצע ע"פ הוראות הי

 מפרט טכני משאבה טבולה לביוב. .ב



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

38 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

, כולל משאבה טבולה לביוב  הקבלן יספק ויתקין יחידת שאיבה לשאיבת שפכים גולמיים •
 40קשת יניקה, צינורות מובילים עשויים פלב"מ סקדיול בעלת חיבור רגל מהיר ו/או  

 והתחברות לקו הסניקה הקיים.

המשאבה מיועדת לשאיבה רציפה של שפכים, מי תהליך, שפכים עירוניים  -פעולת המשאבה  •
HEAVY-DUTYכגון: חבלים וסיבים,  , שפכים גולמיים המכילים ריכוז גבוה של מוצקים ,

ם עבים, כדורי צמר, שיער, שיירי מזון, מוטות עץ, חלקי פלסטיק,  חיתולים וסמרטוטים, בדי
 ניילונים ארוכים ועוד. במתקן ללא מגוב מכאני או אמצעי הפרדה אחר. 

פה ללא סתימות ולא עצירות עקב הרכב  מבנה המשאבה יבטיח עבודה רצי -מבנה המשאבה •
 שבתוכם.השפכים והמוצקים 

 ציר מלא עשוי פלב"מ, בקוטר המתאים למניעת רעידות בזמן הפעולה. -ציר •

המשאבה תהיה במבנה אנכי מטיפוס "טבולה", המתאימה לשאיבת שפכים גולמיים, בעלת   •
 . סל"ד 1,500מעבר חופשי הגדול ביותר האפשרי למשאבה זו, ותפעל עד 

פוגליות בצידו האחורי להקטנת הלחץ  המאיץ יהיה במבנה חצי פתוח, עם כנפיים צנטרי   -מאיץ •
 CAST IRON-400-15ולמניעת הצטברות מוצקים. המאיץ יהיה מיצקת פלדה )באזור האטם  

GJS (GGG40 מוקשית למניעת שחיקה באמצעות טיפול טרמי ל )60 -( או פלב"מ  
ROCKWELL C קשה אחרת. המאיץ יהיה מקובע לציר באמצעות   לפחות או ציפוי במתכת

יתוכנן לעבודה בזרימה מונעת  ופן קבוע וללא צורך בכוונון צירי וללא ברגי כוונון ו תברוגת בא 
 סתימות.  

 VORTEX ,VORTEX-SUPER ,SINGEL OR MULTI -תצורת מאיץ אפשרית •
CHANNEL ( מאיץ עם סכין קוצץ ,chopper .) 

- 15-004מכלולי המשאבה הבאים במגע עם השפכים יהיו עשויים יצקת פלדה  )כל  -חומרי מבנה  •
CAST IRON GJS (GGG40ומוקשים למניעת שחיקה ע"י טיפול טרמי ל))- 60 ROCKWELL 

C  .לפחות או ציפוי במתכת קשה אחרת 

אטם מכאני כפול מפלב"מ עם אפשרות פירוק והתקנת אטם חדש בקלות וללא צורך  -אטם מכאני  •
-CARBIDE  מול  CARBIDE-SILICONייעודיים. האטם התחתון בצד הנוזל הנשאב:  בכלים

SILICON    אוCARBIDE – TUNGSTEN :האטם התחתון בצד המנוע .CARBIDE-
SILICON   מולCARBON :אטם מכאני( .SIC-SIC ,SIC-CARBON  על האטם לעבור .)

 בדיקת לחץ טרם התקנתו. 

לה" המאפשר כוונון מכלולי המשאבה וכן הסרת כל  מבנה המשאבה יהיה מסוג "נשלף מלמע •
 עולות אחזקה ויכולת להפריד את המנוע מהמשאבה בקלות. מכלולי המשאבה לפ

 ברגים ואומים מפלב"מ.  •

 להפחתת ההפסדים ההידראוליים.  -טבעת מתכווננת בין האימפלר לציר •

 המשאבה. ס"מ מעל בית המאיץ ללא סכנת הרס המנוע או 20מפלס הפעלה מתחיל בגובה   •
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גוף יחידת השאיבה יוכל לעמוד כנגד   חומרי הבניה יהיו סטנדרטיים, מברזל יציקה, פלדה וכו'.  •
רם מהלם מים, העלול להתפתח בקו הסניקה ולהשפיע על המשאבות במידה  אט' הנג 10לחץ של  

 חוזרים לא יספיקו לאטום את צנרת הסניקה של המשאבות.  –והשסתומים האל 

יפוי  ים של המשאבה, המנוע, הבסיס, קשת היניקה וכו' יהיו צבועים עם צכל השטחים החיצוני •
  6( עשוי בתנור )לפחות  STAINLESS EPOXYמגן מעולה על בסיס של שרפי אפוקסי פנולי )

 שכבות( או ש"ע מאושר מראש.

 המאיץ, בית המאיץ, המנוע יהיו מיציקת ברזל.   •

בסיס משאבה וקשת יניקה מקורית מאוגנת בקטרים שיאושרו ע"י יצרן המשאבה, אקסצנטרית   •
 או קונצנטרית.

ומנוע בגוף אחד, המיועדת להתקנה יבשה על גבי יסוד בטון   תכלול משאבה יחידת השאיבה •
שיותקן על קרקעית התא היבש או התא הרטוב, ותצויד בקשת יניקה מקורית )עם פתח מאוגן  

לניקוי מאיץ המשאבה( שתסופק ע"י יצרן המשאבה, בקוטר מתאים לצינור היניקה של  המיועד 
 כל משאבה. 

מוליכים בקוטר הנדרש ע"י היצרן, עשויים פלב"ם. כולל חיבור  נורות  צי  2 -צינורות מוליכים  •
 עליון ותושבת תחתונה המחוברת לקרקעית הבור הרטוב.

 מפרט טכני מנוע חשמלי  .ג

 מיצקת פלדה.גוף המנוע יהיה  •

 ציר המנוע יהיה מפלדת אל חלד.  •

 .ENן  , ע"פ תק DIV 1 ,GROUP D ,CLASS 1המנוע החשמלי יהיה מנוע מוגן פיצוץ לפי  •

 .CLASS Hאו   CLASS Fבידודי ליפוף המנוע יהיה  •

מנוע המשאבה יכסה, מבחינת הספק, את כל תחום הפעולה ההידראולי של המשאבה ויצויד   •
גששים   3-ה )חום מנוע( בליפופים כדוגמת "קליקסון", או טרמיסטורים  בהגנות כגון טמפרטור

(, הגנה טרמית או אלקטרודה  NORMALLY CLOSEDלהגנה על ליפופי המנוע מחימום יתר )
גשש לחות. אבטחות  -להתראה על חדירת מים לאגן השמן ומצוף זיהוי חדירת מים לתא המנוע

 רכת הבקרה של המתקן.  אלו יהיו ניתנות לחיבור אל לוח החשמל ומע

הרץ. ניתן יהיה   50וולט, תדירות של   400/660המנוע יהיה תלת פאזי, מיועד לפעול במתח של  •
ו בכל סוגי המתנעים הקיימים, דהיינו: "ישר לקו" ו/או "אוטוטרפו" ו/או "כוכב משולש"  להפעיל

 אלקטרוני מטיפוס "התנעה והדממה רכה", ו/או מתנע משנה תדר.  ו/או מתנע

המנוע יופרד מיח' השאיבה באמצעות אמבטיית שמן ואטם מכני כפול מתוצרת מעולה שיבטיחו   •
ך לפחות שנתיים בעת עבודה רציפה עם שפכים מרובי  הגנה מפני חדירת לחות למנוע למש

 מוצקים. 

 שעות לפחות.  20,000מיסבי המשאבה יהיו מסוג וגודל המתאימים לפעולה של   •

 בתקן שימור אנרגיה.  -EFF1ובקלאס   93%יעילות מנוע של לפחות   •
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מטרים או באורך הכבל הקיים )הארוך   15כבל הזנה ופיקוד אורגינאלי, באורך -כבל הזנה •
נוזלים אל  מבניהם( עם עטיפת פוליאוריתן וחיבורי פלב"מ, אטומים הרמטית למניעת חדירת  

 הכבל ומהכבל את המנוע החשמלי ומתאים לעבודה עם ממיר תדר. 

 אופיין המשאבה:  .ד

המשאבה תשאב שפכים גולמיים ותסנוק אותם לקו סניקה עשויים מחומרים שונים )פלדה, א/צ,   •
PE וב בתאגיד. משתנה ע"פ רשת שאיבת הבי( בקטרים משתנים שאורכם 

מהירות הסיבוב של כל משאבה תוגבל כך שעקום המשאבה יכסה את עקום התנגדות המערכת, וכן   •
 (.NPSHar( לא יהיה פחות מעומד היניקה החיובי הזמין )NPSHrהחיובי הנדרש )עומד היניקה 

 כללי  .ה

ע לאחר עבודה ממושכת של לאחר התקנתה יערוך הספק למשאבה מס' בדיקות כגון: חום מנו •
לחץ עבודה, זרם עבודה, מתח, צריכת אנרגיה, הגנות    שעות ברציפות, רעידות, ספיקה, 20

הקבלן לתקן כל תקלה במשאבה לאחר הפעלתה. המזמין רשאי    חשמליות ומכאניות וכו'. על 
 לדרוש בדיקות נוספות. 

ורת על טיב העבודה ואיכות  נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך הביצוע לצורך ביק  •
 מראש. הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום 

ל נתון רלוונטי  יש למסור ספר ספרות טכנית של כל היחידה, סכמת חשמל, ספרי טיפולים וכ •
 נוסף. 

 יאושר ציוד חדש מתוצרת מערבית בלבד )ארה"ב או מערב אירופה(.  •

י העזר והאביזרים לאתר העבודה  הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות להבאת הציוד, חומר •
 ריקה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם. כגון: העמסה, הובלה, פ

הדרושים לביצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות  כל חומרי העזר והאביזרים   •
 בהובלתם לאתר תחנת השאיבה יחולו על הקבלן. 

כולל בסיס משאבה וקשת יניקה מקורית,   תכולת העבודה כוללת אספקת והתקנת המשאבה •
 לל שינויי והתאמת ספחי צנרת במידה ונדרש )לא כולל אספקת אביזרי צנרת(. כו

 אספקת מנוע חשמלי  .13

 המנוע יהיה מיצקת פלדה.גוף  •

 ציר המנוע יהיה מפלדת אל חלד.  •

 .EN, ע"פ תקן  DIV 1 ,GROUP D ,CLASS 1המנוע החשמלי יהיה מנוע מוגן פיצוץ לפי  •

 .CLASS Hאו   CLASS Fדי ליפוף המנוע יהיה דובי •

מנוע המשאבה יכסה, מבחינת הספק, את כל תחום הפעולה ההידראולי של המשאבה ויצויד   •
גששים   3-בהגנות כגון טמפרטורה )חום מנוע( בליפופים כדוגמת "קליקסון", או טרמיסטורים  
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ו יהיו ניתנות  חות אל(. אבטNORMALLY CLOSEDלהגנה על ליפופי המנוע מחימום יתר )
 לחיבור אל לוח החשמל ומערכת הבקרה של המתקן.  

הרץ יהיה להפעילו   50תדירות של  וולט,  400/660המנוע יהיה תלת פאזי, מיועד לפעול במתח של  •
בכל סוגי המתנעים הקיימים, דהיינו: "ישר לקו" ו/או "אוטוטרפו" ו/או "כוכב משולש" ו/או  

 נעה והדממה רכה", ו/או מתנע משנה תדר. מתנע אלקטרוני מטיפוס "הת

 שעות לפחות.   20,000מיסבי המשאבה יהיו מסוג וגודל המתאימים לפעולה של   •

 בתקן שימור אנרגיה.  -EFF1ובקלאס   93%לפחות   יעילות מנוע של •

מטרים או באורך הקיים )הארוך מבניהם( עם   15כבל הזנה ופיקוד אורגינאלי, באורך -כבל הזנה •
אוריתן וחיבורי פלב"מ, אטומים הרמטית למניעת חדירת נוזלים אל הכבל ומהכבל את  עטיפת פולי

 . הכבל יתאים לעבודה עם ממיר תדר. המנוע החשמלי

 אספקת משאבות ביוב חלופיות .14

הקבלן יבצע אספקה והתקנת של משאבות ביוב חלופיות בתחנות השאיבה לביוב שבאחריות  
 המועצה. 

אבה, לפרק זמן של עד חודש  עבודת הקבלן כוללת: אספקת משבאספקה והתקנת משאבה חלופית 
ימים, כולל הובלה לאתר, פירוק המשאבה הקיימת, התקנת המשאבה החלופית, חיבור לחשמל  

ולפיקוד ע"י חשמלאי מוסמך, ביצוע הפעלה והרצה, כולל הובלות והרכבה ע"י צוות מקצועי.  
גנים  ות מבחינת גודל וחיבורים לאוה במידות זהות למשאבות הקיימהמשאבה החלופית תהי

הקיימים ומבחינת הספק למנועים הקיימים. עבודת הקבלן תכלול התאמת המשאבה לאוגנים של  
  4שינויי צנרת עד  -היניקה והסניקה הקיימים כולל כל ההתאמות הדרושות לביצוע התקנה מושלמת

הוצאת המשאבה מבור   נת המשאבה יכלול רווח קבלני,מטר כולל ספחים. בעבודת אספקה והתק
פירוק המשאבה הקיימת והעברתה למחסני המזמין או לשיפוץ בבית המלאכה של הקבלן  השאיבה ו

 פירוק המשאבה החלופית והתקנת המשאבה הקבועה.  -ובזמן החזרת המשאבה מהשיפוץ 

 עבודות התקנת המשאבה החלופית כלולות בעלות החודשית הקבועה. 

 הישנים תתבצע ע"י הקבלן.  בודת פירוק המשאבות והמנועיםע

 לאחר מכן הקבלן יתקין את המשאבה החדשה. 

שנים לפחות,   5עבודות פירוק והרכבת הציוד יעשו ע"י צוות מוסמך בלבד בעל ניסיון מוכח של 
 בפירוק והרכבת משאבות ביוב אנכיות טבולות/טבולות בהתקנה יבשה.  

 ההרכבה תבוצע ע"פ הוראות היצרן. 

 ותי עזר.טיפול בחומרים ושר .15

יזרים לאתר העבודה כגון: הקבלן יבצע את כל הפעולות הנדרשות להבאת חומרי העזר והאב .א
העמסה פריקה, הובלה ואחסנה, באופן אשר ימנע את קלקולם, או פגיעה בהם. במידה ויגרם נזק  

 לאביזרים ו/או לחומרים, יחולו כל ההוצאות הכספיות על הקבלן ועל חשבונו. 

ם  יצוע העבודה וכל ההוצאות הכספיות הכרוכות בהובלתביזרים הדרושים לב כל חומרי העזר והא  .ב
 יחולו על הקבלן.   –לאתר תחנת השאיבה 
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אספקת החשמל לעבודה תעשה ממתקן החשמל של מתקן השאיבה באחריות הקבלן. כל  .ג
החיבורים החשמליים למכשירי הקבלן יעשו ע"י חשמלאי מוסמך של הקבלן ובעל רישיון לעסוק  

 ת כגון זה. בעבודו

 טיב החומרים הדרוש לביצוע העבודות. .16

על חשבונו הוא, את כל הציוד, המתקנים, האביזרים, החומרים והדברים   הקבלן מתחייב לספק, .א
האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש. רואים את הקבלן כאילו נמצאים  

העבודה בקצב הדרוש. האביזרים  ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצועה היעיל של 
יפוס המאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ויעמדו  והחומרים יהיו חדשים ומטיב מעולה ומט 

. החומרים והאביזרים יתקבלו רק לאחר קבלת אישור  ISOבדרישות התקן הישראלי ודרישות 
 מהנדס המזמין או כל גורם אחר מוסמך מטעם המזמין. 

שמש אישור לטיב כל החומרים שור דוגמאות החומרים, לא יאישור מקור החומרים, או אי .ב
תו סוג. כל חומר, או אביזר, אשר ימצאו פסולים תוך כדי עבודה, יוחלפו ע"י הקבלן  ואביזרים מאו

 ועל חשבונו באביזר אחר שיקבל אישור של מהנדס המועצה או כל גורם אחר מטעמו. 

רט זה בעת שיפוץ המשאבות יסופקו ע"י  כל החומרים והאביזרים שהקבלן נדרש לספקם לפי מפ .ג
החומרים יהיו חדשים ומטיב מעולה ומטיפוס המאושר ע"י מכון  חשבונו. האביזרים והקבלן ועל  

. החומרים והאביזרים יתקבלו  ISOהתקנים הישראלי ויעמדו בדרישות התקן הישראלי ודרישות 
 המזמין.   רק לאחר קבלת אישור מהנדס המזמין או כל גורם אחר מוסמך מטעם

מחומרים מטיב מעולה ברמה גבוהה ביותר  הקבלן יספק משאבה או ציוד ששופץ כולו או חלקו  .ד
 ושהציוד עונה לדרישות המפרט

אישור מקור החומרים, או אישור דוגמאות החומרים, לא ישמש אישור לטיב כל החומרים  .ה
עבודה, יוחלפו ע"י הקבלן  ואביזרים מאותו סוג. כל חומר, או אביזר, אשר ימצאו פסולים תוך כדי 

 ישור של מהנדס המזמין או כל גורם אחר מטעמו. ועל חשבונו באביזר אחר שיקבל א

 ציוד חדש שיסופק, יהיה מתוצרת מערבית בלבד )מערב אירופה או ארה"ב(, כפוף לאישור המזמין.   .ו

המכרז מתייחס למשאבות המותקנות במתקני שאיבה של המזמין, ולמשאבות שיותקנו בעתיד.   .ז
בות חדשות ו/או שיצאו מכלל פעולה, כל  ברשות המזמין להוסיף לרשימה זו ו/או לגרוע ממנה משא

 זאת לפי החלטתו הבלעדית של המזמין. במקרה זה לא ישתנו מחירי היחידות שבכתבי הכמויות. 

 ,הנ"ל יבוצע ע"י הקבלן. ש שיפוץ מנוע ללא לליפוף, אלא איפרגנציה בלקה בלבדבמידה ויידר .ח

, ברגים ואומים יהיו מפלב"מ. המאיץ החדש שיסופק יהיה מקורי  ציר המשאבה יהיה מפלב"מ .ט
 וזהה למאיץ הקיים כולל מידות וחומר. 

 ציוד ומכשירי עבודה. .17

 באתר. הקבלן יספק את כל הציוד הדרוש לפירוק והרכבת המשאבות  .א

הציוד יהיה מסוג מעולה ובמצב תקין. במידה ויתברר במהלך העבודה שהציוד פגום, ירחיק   .ב
הציוד הפגום מיד עם קבלת ההוראה מהמפקח באתר ויספק מיד ציוד ומכונות אשר   הקבלן את

מתאימות לדרישות, בלי כל פיצוי או תוספת מחיר עבור החלפת הציוד, הקבלן יהיה אחראי  
 ל תקלה שעלולה להיגרם בגין החלפת ציוד.היחידי לגבי כ

 ביקור שנתי במכוני הביוב. .18
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אחת לשנה, בהתאם להחלטת המזמין, יבקר הקבלן בכל מכוני שאיבת הביוב של המזמין, יבדוק את  
כל המשאבות ומנועי החשמל, )בדיקה מכאנית וחשמלית( ויוציא למזמין דו"ח בכתב לגבי מצב מנועי  

עבור ביקור שנתי זה לא ישולם לקבלן  וזימון הסיור באחריות הקבלן. החשמל והמשאבות. תיאום  
 נפרד ועליו לכלול הוצאות נוספות אלו במחירי היחידה שבכתבי הכמויות.ב

 תנאים אופייניים לעבודה זו. .19

המזמין רואה את מציע הבקשה כמי שלפני הגשת ההצעה, ביקר באתר העבודה ובדק את כל   .א
ביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע במקום, בהקשר לפירוק  התנאים המקומיים הקשורים ל

המשאבות. הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להרכבת התנאים, השטח, הקרקע, והרכבת 
המבנים ושאר המכשולים העלולים להימצא במקום. הצעת הקבלן תהיה מבוססת על כל הנ"ל.  

 בהקשר לזה.  הקבלן פוטר בזאת את נותן העבודה מכל תביעות העלולות להתעורר

ר שהקבלן נדרש לספק לצורך הרכבת  במחיר הרכבת המשאבה והמנוע נכללים כל חומרי העז .ב
 המשאבה והמנוע כגון: משחת גריז, שמן מסבים, ברגים, שימסים לפילוס וכ"ו. 

 טיב עבודה ואחריות. .20

 העבודה תבוצע בהתאם למפרט הטכני ולתקנים השונים לעיל:  

שנים לפחות,   5מונטר מוסמך, אשר לו ניסיון מעשי מוכח של  פירוק והרכבת המנוע יעשו ע"י .א
ירוק והרכבת משאבות , המותקנות במבני חדרי משאבות ומאושר על ידי יצרני/ספקי  בפ

 המשאבות. המונטר המוסמך יהיה נוכח בעת פירוק והרכבת המנועים במשך כל זמן הביצוע. 

הדרוש לפירוק והרכבת המשאבות   הקבלן ידאג לספק את כל הכלים, החומרים ומתקן ההרמה .ב
בות עבודות אחזקה. הקבלן יהיה האחראי היחידי ליציבות  וכן לכל עבודה נדרשת בתחנה לר

מתקן ההרמה שהתקין במהלך עבודת פירוק והרכבת המנוע החשמלי, בהתאם למשקל הדינאמי  
 של המנוע במהלך העבודה ושלא יגרם נזק כל שהוא למבנה מכון השאיבה. 

וסמך עם רישיון  ת החשמל שהקבלן נדרש לעשותן במהלך עבודתו יעשו ע"י חשמלאי מ כל עבודו .ג
מתאים לעסוק בעבודות החשמל הנ"ל, מומחה לעבודות פיקוד. כל עבודות החשמל תתבצענה  

של המפרט הכללי שבהוצאות משרדי הממשלה והתקנים   1981משנת  08בהתאם למפורט בפרק 
 דרישות חברת החשמל.ו 1945הישראליים ולפי חוק החשמל 

"י הקבלן: שנה אחת מיום סיום העבודה כל לקוי  האחריות לעבודה ולטיב החומרים שיסופקו ע .ד
 שיתגלה בתקופת האחריות, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו.

למרות האמור בסעיף זה, במידה ובמשך הזמן, גם לאחר תום תקופת האחריות, יתגלה ליקוי, או   .ה
פגומים,  ן, הנובעת מרשלנות בביצוע, או כתוצאה משימוש בחומרים פגם במערכת שהקבלן התקי 

 או כתוצאה מכל סיבה אחרת, יתוקנו כל הלקויים ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 אחריות הקבלן תהיה אחריות מפעל.  .ו

 הקבלן יהיה אחראי על עבודתו לתקופה )מיום קבלת המשאבה לרשות המזמין( כדלהלן: .ז

 חודשים(. 12שנה )   –עבור שיפוץ משאבה  •

 חודשים(.  12שנה ) –עבור שיפוץ וליפוף מנוע •

 חודשים(. 12שנה ) -עבור אספקת חלקים מקוריים •
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 חודשים(. 24שנתיים ) -עבור אספקת ציוד חדש •

הקבלן לא יבצע שינויים בכל הפרמטרים, הפרטים והמידע הקיימים בציוד המותקן במכונים, ללא   .ח
 המועצה. נציג  היתר בכתב מ 

 .שעות לכל היותר 24לציוד כולל טיפול בכל תקלה, חשמלית או מכאנית, תוך אחריות כוללת   .ט

חודשים( כאשר הציוד    12האחריות על סעיפי השיפוץ שבוצעו על ידי המפעל הם למשך שנה אחת ) .י
עובד בתנאי עבודה תקינים ונכונים. תיקונים במסגרת האחריות יבוצעו במפעל כאשר ההובלה  

 לה לאתר המזמין, באחריות הקבלן. למפעל, פירוק והרכבה והוב 

 קבלת העבודה. .21

רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה, וכן לבדוק את טיב החומרים שמשתמשים  המפקח .א
בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודה. כן רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע  

. הקבלן חייב לתת למפקח גישה נוחה  כהלכה את החוזה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו הוא
 ומרים והמלאכה ובבדיקתם, וכן במדידתם של העבודות, הזמן והחומרים. ועזרה בביקורת הח 

 המפקח רשאי להיות נוכח בעת פתיחת המשאבה במפעל לרבות כל הבדיקות הנלוות.  .ב

ח, יעשה  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר קבלתה ע"י מפקח המועצה. כל שינוי שיידרש ע"י המפק .ג
 מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

תימסר למפקח לאחר הפעלה ניסיונית ובדיקת התיקון כאשר הצנרת עובדת ופועלת  העבודה  .ד
בשלמות בנוכחות נציג המזמין. הקבלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו בעת ההפעלה  

פגומים. כמו כן ינקה  הניסיונית שנבעו מבצוע לא נכון, או משימוש בחומרים לא מתאימים או 
 מרים והפסולת מאתר העבודה, לא יאוחר מיום קבלת העבודה.הקבלן את כל שיירי החו 

 לאחר גמר העבודה יזמין הקבלן את נציג המזמין לבדיקת העבודה והפעלתה כמפורט. .ה

 מילוי הצנרת במים והפעלתה ע"י פתיחת מגופי האספקה תעשה רק לאחר אישור נציגי המזמין. .ו

 עבודתו של הקבלן.   של המזמין, לא ישמש בשום מקרה כאישור לטיב אישור זה .ז

נציג המזמין יהיה רשאי לבקר בכל עת במהלך ביצוע העבודה לצורך ביקורת על טיב העבודה   .ח
ואיכות הביצוע, ללא כל הודעה ו/או תאום מראש. נציג המזמין רשאי לבקש בדיקת העבודה,  

 לצורך בדיקת התאמה למפרט העבודה. 

ידי, ממקום העבודה את עודפי החומרים,  יום העבודה, הקבלן יסלק על חשבונו, באופן מ עם ס .ט
הפסולת והאשפה. מיד עם גמר העבודה ינקה הקבלן את המבנה ומקום העבודה ויסלק את כל  

המתקנים, החומרים המיותרים, הפסולת, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את  
 קח. קיות ומתאימות למטרתן לשביעות רצונו של המפהעבודה וסביבתה כשהן נ

במידה ויוחלט לא לשפץ את הציוד במפעל הקבלן, נשוא מכרז זה, יחויב המזמין עבור פירוק הציוד   .י
 או הובלה למפעל היצרן בלבד. \בשטח ו

רק לאחר בדיקת תקינות ועבודת המשאבה בתחנה לאחר תיקונה או הרכבה של   גמר עבודה ייחשב .יא
 ה. משאבה חדש

 הקבלן יספק מכתב אחריות.  .יב

 תיעוד. .22
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פירוק המשאבה בתחנת השאיבה ימלא הקבלן "טופס פירוק משאבה" שיימסר לו ע"י נציג  טרם 
 המועצה. 

טרם הרכבת המשאבה בתחנת השאיבה ימלא הקבלן "טופס הרכבת משאבה" שיימסר לו ע"י נציג  
 המועצה. 

 אין לפרק או להרכיב משאבה ללא טפסים חתומים.

 ים הבאים:משאבה שישלח לתיקון יצורף טופס ובו הנתונלכל 

 זיהוי המשאבה.  .א

 רשימת אביזרי העזר הקיימים. .ב

 מצב המשאבה בזמן שליחתה לתיקון.  .ג

 טיפולים/תיקונים דרושים.  .ד

לכל משאבה שהוחזרה מתיקון יצורף דו"ח שיכלול פירוט העבודות שבוצעו לרבות תוצאות   .ה
 עומס, במידה ונדרש ע"י המזמין. בדיקות הקבלה ותוצאת בדיקת הבדיקה ב

 ביצוע. זמני  .23

 שעות מקבלת קריאה, בתיאום עם נציג המזמין.  48עד   –זמן הפירוק  .א

 שעות )מרגע הגעת הציוד למפעל(. 48למשאבות ומנועים עד  –הגשת דו"ח  .ב

עבודת הקבלן תושלם, לכל היותר, תוך פרק זמן של עד   – kw 60שיפוץ משאבות ביוב בהספק עד  .ג
ודה חתומה מהמזמין )כולל הובלת בודה מלאים מיום קבלת אישור/הזמנת עב ימי ע 10

 המשאבה, הרכבתה באתר והפעלתה(.

ימי   10עבודת הקבלן תושלם, לכל היותר, תוך פרק זמן של עד  –kw 60שיפוץ מנוע בהספק עד  .ד
עבודה מלאים מיום קבלת אישור/הזמנת עבודה חתומה מהמזמין )כולל הובלת המשאבה, 

 ה באתר והפעלתה(. הרכבת

שבועות מלאים )כולל הובלת   8תוך פרק זמן של עד   -נו מצוי בידי הקבלןאספקת ציוד חדש שאי  .ה
 המשאבה, הרכבתה באתר והפעלתה(.

ימי עבודה מלאים )כולל הובלת   7אספקת ציוד חדש המצוי בידי הקבלן תוך פרק זמן של עד  .ו
 המשאבה, הרכבתה באתר והפעלתה(.

 המכרזחילת עבודה כללי לתחילת תקופת  המפקח יוציא צו ת .ז

 הפרות .24

מנת למנוע פגיעה כלשהי  -במהלך ביצוע העבודות יידרש הקבלן לנקוט בכל הצעדים הנדרשים על
 בתושבים כמו כן הקבלן ועובדיו יתייחסו בכבוד ובאדיבות לפניות נציגי מזמין והתושבים.

 מידי.   כאמור, הקבלן מתחייב להגיע לכל תקלה בשטח המועצה באופן

תר התקלה בתוך המועדים שנקבעו במסמכי המכרז. אי עמידה בלוח  על צוות הקבלן להגיע לא
 הזמנים תחייב את המועצה לנקוט בצעדים. 
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כן יצוין כי במידה ויגרם נזק כתוצאה מעבודתו של הקבלן, הקבלן ידאג לתיקון הנזק. במידה ולא  
 הוצאות.יתקן הקבלן, המועצה רשאי לתקן ולחייב את הקבלן ב

תנאים כאמור, רשאי המועצה להפסיק את עבודת הקבלן ולחייבו  במידה והקבלן לא עמד ב
בהוצאותיו עבור הנזקים שנגרמו. המועצה שומר לעצמו את הזכות להתקשר עם קבלן חלופי ולחייב  

 את הקבלן בהוצאותיו, ובחליטת הערבות. 

גיד על פי החוזה או על פי הדין, ולא בא  האמור לעיל הינו בנוסף לכל סעד ו/או זכות הנתונים לתא 
 לגרוע ממנו.  

 ריכוז נתוני משאבות ביוב קיימות.  .25

תחנות שאיבה לביוב,    22 -משאבות הביוב הטבולות הנ"ל, מותקנות במכוני השאיבה של המזמין. מדובר ב

 יבה מתוצרת ביח"ר שונים לפי הפירוט כלהלן: מט"שים ומותקנות בהן יחידות שא  7

 

 'מס

 תחנה 

שם  

 המתקן 

סוג 

 המשאבות 

מס'  

 'יח

יצרן  

 המשאבות 
 דגם המשאבות 

יצרן  

 מנוע

דגם 

 מנוע

הספק  

[KW

] 

ספיקה  

 ]מק"ש[ 

ג.ה.כ.  

 ]מטר[ 

 תחנות סניקה 

 SINIAVER SSPH3 2 טבולות  אדרת  1

    
20 40 38 

    

 FLYGT NP-3153-455 2 טבולות  בקוע  2

    
7.5     

    

3 

בר  

- גיורא

 ניה בב

                  

                  

4 
גבעת  

 יערים 
 SINIAVER SSPH3 2 טבולות 

    
20 30 30 

    

5 
גבעת  

 ישעיהו 
 SINIAVER SSP3-1530 2 טבולות 

    
15     

    

 FLYGT 2 טבולות  זכריה  6
NP-3171-

SH-274 

    
22 30 61 

    

7 
טל שחר  

 י דרומ 
 SINIAVER SSPH3 2 טבולות 

    
15 60 25 

    

 SINIAVER SSPH3     15 30 30 2 טבולות  8
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טל שחר  

 צפוני 
    

 HOME D-53819 2 טבולות  לוזית  9

    
  8 33 

    

10 
מבוא  

 ביתר 
 MONO 2 בורגיות 

E19BC11RP

A 

EM

GY 
  

18.5 60 63 

    

11 
ת  מסיל 

 ציון 
 MONO B18E 2 טבולות 

    
30 50 180 

    

12.1 

נווה  

  -אילן

תחנה  

 גדולה

 1 בורגיות 

NETZSCH 

NM090BY02

S12B1 

NOR

D 

180

LP/4 
22 50 110 

)משאבה 

 ישנה( 
    

12.2 

נווה  

  -אילן

תחנה  

 גדולה

 1 בורגיות 

MONO  

)משאבה 

 חדשה(

C19B 

לא  

 ידוע 

לא  

 110 50 22 ידוע 

    

13 

נווה  

  -אילן

תחנה  

 קטנה 

 FLYGT 2 טבולות 
N3153.185 

SH 

    

11 88 24 

    

 SINIAVER SSP3 2 טבולות  נחושה  14

    
5     

    

15 
צומת  

 נחשון 
 KSB 2 טבולות 

            

            

 FLYGT 2 טבולות  נס הרים  16
MP-3127-

255 

    
11 20 42 

    

17 

נס  

 -הרים

 בבניה 

       טבולות 

    

      

    

  SSP3       30  42 2 טבולות  18
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צלפון  

 דרום
SINIAVER      

19 
צלפון  

 צפון 
 SINIAVER  SSP3 2 טבולות 

    
  50 30 

    

 SINIAVER SSP3-1129 2 טבולות  צפרירים  20

    

11 

 

 

  

  

    

 2 טבולות  רוגלית  21
BYSWATE

R 
  

    
11     

    

22 
רמת  

 רזיאל 
 SINIAVER SSP2-724 2 טבולות 

    
7.5 20 16 

    

  HOMA 2 טבולות  שורש 23
 GRP 111 

  

    
  20  50  

    

 MONO 2 בורגיות  תרום  24
EPSILON-

E1AD 

    
  37 125 

    

 

 

 מט"שים

 MONO 1 בורגיות  מטע  25
Z15KC11R

MA 
    5 15 40 

 נס הרים  26
יניקה עצמית  

 צנטרפוגלית  -

2 Calapeda      

   
1 Calapeda 50125     

27 
נתיב  

 הל"ה
 FLYGT 3102/435 2 טבולות 

    
5 70 10 

    

 2 טבולות  לוזית  28.1
 CALPEDA  

 )בור שפכים(  
GQV-50-12 

    
1.1 6 11 

    

 2 טבולות  לוזית  28.2
CALPEDA  

 )בור קולחים( 

NM 

32/20D/A 

    
2.2 6 22 

    



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

49 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

 לא ידוע  לא ידוע  2 טבולות  לטרון  29

    
3 10 20 

    

 נחושה  30.1
    

CALPEDA       1.2 12 7 
  2 

 FOREST DS-100T 4   נחושה  30.2

    
1.2 10 10 

    

 לא ידוע  לא ידוע  2 )בור שפכים(  טל שחר   31

    
3 15 15 

    

 לא ידוע  לא ידוע  2 וויסות   טל שחר   32.1

    
3 15 15 

    

 לא ידוע  לא ידוע  2 טבולות  טל שחר   32.2

    
3 15 15 

    

 

 ריכוז רשימת מפוחים .26

סמ  [ KWהספק ] דגם המפוחים יצרן המפוחים  ' מס' יח שם המתקן  תחנה  '

 MAPRO 30/21 5.5 2 מטע  1

 MAPRO 80/21 18.5 1 נתיב הל"ה  1

 EMECOM SC902PFA 18.5 2 נתיב הל"ה  1

 MAPRO CL 30/21 4 2 לוזית  1

     לא ידוע  1 לטרון  1

 FPZ-K06 TD 5.5 1 נחושה  1

     לא ידוע  3 טל שחר   1
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 התנהלות הקבלן במשבר מקומי / מצב חירום  .27
 המשך פעילות במצבי חרום  .א

פיגוע, אסון טבע וכו'(. על הקבלן לקחת  השירותים והעבודות נשוא מכרז זה ימשכו גם בשעת חירום )מלחמה,  

ועליו יהיה להתארגן עם כוח האדם כך    בחשבון שכל העבודות המפורטות במסמך זה יימשכו גם בשעת חירום 

 שבשעת חירום ניתן יהיה לעמוד בדרישות המכרז במלואן.

ן ישלים את כל  בשעת חירום המזמין ישקול להסתפק בשירותים מינימאליים, אך עם גמר מצב החירום הקבל

 העבודות, ויביא את המערכות למצב מושלם כאילו העבודות נעשו במצב פעילות רגיל.

, והוא רשאי להחליט שלא  שההחלטה האם לוותר על מלוא השירותים היא זכותו הבלעדית של המזמיןמודגש  

 . להפחית את היקף השירותים, לפי שיקול דעתו המלא, הבלעדי והמוחלט

ה  כי  ידוע  ע"י משרד    מזמין לקבלן  עובדי    הכלכלה הוכרז כמפעל חיוני  לריתוק משקי של  יפעל  זו  ובמסגרת 

משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשים את העובדים לביצוע העבודות במסגרת חוזה זה.  הקבלן וכן לריתוק  

הריתוק  לשתף פעולה עם המזמין, לפי הנחיות המזמין ובמועדים שהמזמין יקבע, על מנת לאפשר  הקבלן יידרש  

בתוך   וזאת  לריתוק,  המתאימים  האישורים  ולקבל  עבודות.     6כאמור  תחילת  צו  קבלת  ממועד  חודשים 

 תחייבות זו הינה התחייבות יסודית של הקבלן. ה

הקבלן מתחייב שכוח האדם המוקצה על ידו ע"פ מסמכי המכרז יהיה זמין לריתוק ע"י החברה במצב חירום, 

 אחר כלשהו.  וכי הוא לא ירותק ע"י כל גורם

ת מילואים,  על הקבלן להעביר במועד חתימת החוזה את שמות העובדים, מספרי ת.ז. והאם הם פטורים משירו 

כלי רכב המשמשים את העובדים ומספרי הרישוי. כמו כן, יעביר הקבלן רשימת ציוד ואת מספרי הרישוי של  

. הקבלן יעביר במועד חתימת החוזה  בשעת חירום  הציוד העומד לרשות העובדים לביצוע עבודות התחזוקה

מספרי ת.ז. ויציין האם הם פטורים  שמות העובדים אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדים הקיימים עם פירוט  

 משירות מילואים. 

 תפקידי הקבלן בעת הכרזה על מצב חירום או משבר מקומי  .ב

העבודות בהתאם לסדרי העדיפות שיקבעו  במידה ויוכרז מצב חירום או משבר מקומי יבצעו עובדי הקבלן את  

 ע"י המפקח . 

 ציוד מתאים. הקבלן יחזיק מלאי 

 ציוד, כ"א, רכבים. .ג

ושכפ"צ בשהותם בשטח פתוח בזמן בו קיימת הסלמה  חובת   בציוד מגן אישי: קסדה  הקבלן לצייד עובדיו 

 .'ביחסים עם מדינות אויב וקיימת סבירות גבוהה לנפילת טילים, רקטות וכו

ן מתחייב להמשיך ולספק את השירותים הניתנים על ידו בשוטף כפי שמפורט בחוזה זה גם בעת משבר  הקבל

 . גדר ע"י המנהל  או בזמן חירום המוכרז ע"י המדינהמים מקומי שיו

 בטיחות בעבודה  .28
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הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחייבו את הקבלן ואת כל הגורמים מטעמו של  הקבלן )לרבות ומבלי                                    

ועובדים של קבלני משנה כאמור ו/או מתן השירותים עבור  לגרוע, עובדיו, קבלני משנה  ( המעורבים בביצוע העבודות 

 נספחרמים כאמור ימלאו ויקיימו באופן מלא את כל הוראות  תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגו   "המזמין"

חובה על הקבלן למלא את הוראות הבטיחות של המזמין ולעבוד ע"פ הנחיות   בטיחות זה על כל ההנחיות המופיעות בו. 

 ועצה.המ

למניעת  יחות של המועצה וכן ע"פ החוקים והתקנות  לפעול ע"פ הנחיות הבטהקבלן לדאוג, במשך כל תקופת העבודה,    על                                     

בכל האחריות ובכל   אייש תאונות באתר העבודה ולמנוע בכל האמצעים כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן  

במ כתוצאה  ההוצאות  לרכוש  ו/או  לגוף  נזק  עבור  אחר,  אדם  כל  או  המזמין  נגד  נגדו,  לפיצויים  תביעה  ותוגש  קרה 

הקבלן לא   ציודו או מחדליו בין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו  וקבלני המשנה שלו.   מפעולותיו, 

 בידיעת הקבלן. יישא באחריות עקב פעולה שנעשתה מטעם המזמין או מי מטעמו שלא

 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות

  להוראות   בהתאם  וינהגו  יכירו ,  מטעמו  אדם  כל   או ,  שלו  המשנה  קבלני ,  עובדיו,  עצמו  שהוא  לכך   ידאג   הקבלן 

המקובלים  העזר  חוקי,  התקנות,  החוקים הזהירות  לאמצעי  בהתאם  וכן  אחר  חיקוק  כל  או  המזמין,  נהלי   ,

 . חיקוק לכלאלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה בהתאם והנהוגים בביצוע עבודות 

וכל מי מטעמה עקב הפרת כל הוראה    המזמיןלוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד  הקבלן  

 קבלני המשנה שלו. או ישירות על ידו, על ידי פועליו, באי כוחו    במידה ובוצעו מהוראות הדין ומהוראות אלה.

, ואין  המכרז  מסמכילהוראות    מובהר בזה, כי הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף

בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות ו/או התחייבויות הקבלן  

ועל הקבלן יהא לבצע את כל    – ו  על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את ז

ת שיינתנו לו על ידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה  ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספו

בטיחות, יפנה הקבלן ליועץ הבטיחות  ה  נספחכלשהי בין הוראה מהוראות מסמכי המכרז לבין הוראה מהוראות  

פנ  המזמין מטעם   לא  מכרעת.  תהא  י והחלטתו  כאמור  הקבלן  מחדל  יה  או  מעשה  לכל  האחריות  במלוא  שא 

 טרם ביצוע כל עבודה יבוצע תדריך בטיחות ע"י המועצה.צאות שינבעו מכך. כתוצאה מכך, וכן בהו

מובהר בזאת כי על אף נקיטת אמצעים להבטחת העובדים והציבור מפני תאונות, מקרי אסון, שריפות וכו', הן  

,  ות מהנדס לא ישוחרר הקבלן מאחריות לתשלום פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכותעל דעת עצמו והן לפי הורא 

 קנסות וכו'. 

בנקיטת  ההוצאות הכרוכות  כל  ביצוע העבודה.  בעת  למניעת תאונות  האמצעים הדרושים  בכל  ינקוט  הקבלן 

 אמצעי זהירות ובטיחות יחולו על הקבלן והן יהיו כלולות במחירי היחידות שבכתבי הכמויות. 

, שילווה  הכלכלה"י משרד  המאושר עבתוקף  עבודה בעל אישור כשירות  בממונה בטיחות    העסיקהקבלן נדרש ל 

. הממונה יבצע סקרי  הבטיחות יחולו על הקבלן  ממונהחזקת ומיון  הת הקבלן. כל ההוצאות הכרוכות ב ואת עבוד 

שהעובדים עובדים בהתאם לסקר  ויערך סקרי בטיחות בשטח על מנת לוודא   בטיחות לכל פעילות הקבלן במזמין  

ממונה הבטיחות יידרש לאשר בכתב ולהיות נוכח בכל עבודה שתוגדר על ידי יועץ הבטיחות של    .ניהול הסיכונים

מסוכנת. ממונה הבטיחות יוודא שהקבלן ערוך לביצוע העבודה ושיש בידו  כהמזמין או המפקח באתר העבודה  

 את כל הציוד הנדרש במצב תקין.  

 נציגי המועצה.  ורות ביוב אסורה בהחלט ומחייבת תיאום מראש עםכניסה לב
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 כרטיס תיקונים למשאבת ביוב/ מנוע חשמלי/מפוח  .29

 

              :דגם                תוצרת:       ________   משאבה:

 

   :מס' משאבה    סל"ד:

 

     :דגם   תוצרת: : מנוע חשמלי

 

   : סל"ד כ"ס   הספק: 

 

    :מס' מנוע 

 

 

 חלקים  תיאור התיקון תאריך 

 שהוחלפו

 חתימת המזמין שעת מנוע המפעל המבצע 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

53 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

 חשמלמפרט אחזקת  – 4ג' נספח

 

 המפרט הטכני / המפרט המיוחד לעבודות אחזקת מערכות חשמל:      
 ן הזוכה.הינו חלק מהותי ובלתי נפרד ממנו ומחייב את הקבל התפ"מ

 מפרט מתייחס לביצוע ואחזקה של מתקן חשמל, פיקוד ובקרה. .1
 ביצוע המתקן כולל העבודות הבאות: 

אינסטלציה חשמלית להזנת המנועים, אביזרי פיקוד ובקרה, מאור   •
 ושקעי שירות. 

 לוחות חשמל לכוח, פיקוד ובקרה. •

 הארקות. מערכת  •

בור  ביצוע כל ההכנות והתאומים עם חברת חשמל, לביצוע חי  •
 החשמל לרבות בדיקת המתקן.

 תכנות הבקרים, כיוון הפעלה והרצה של המתקן.  •
 

 ברשות המזמין לבטל חלק ו / או חלקים מהעבודות הנ"ל ו/ או להוסיף עליהן 

 ם אצל ו / או לפצל את העבודה למספר חלקים )פרקים או סעיפים ( ולהזמינ
ו לבטל את כל העבודה ללא כל  שינוי  מספר קבלנים או לבצע חלק ו / או את כולם בעצמו ו / א 

 במחירי היחידה של כתב הכמויות שבהצעת הקבלן. 

על הקבלן להכיר את המפרטים והסטנדרטים למתקני החשמל  בתחנות שאיבת מים ומתקנים  
תקני חשמל ובקרה במתקנים כנ"ל. המזמין  חקלאים מתועשים ולהיות בעל ניסיון בפועל בביצוע מ

 שאינו ממלא תנאי זה. ראשי לפסול כל קבלן 

 העבודה תבוצע בהתאם למסמכים הבאים: 

 . 2007עדכון ינואר   1954חוק החשמל  •

התקנים הישראליים העדכניים המתייחסים למתקני חשמל,  לוחות חשמל ,   •
 בקרה והארקות. 

 תקנות והוראות חברת החשמל לישראל. •

  רטים, תוכניות הביצוע ופרטי ביצוע מתקני חשמל ובקרה בתחנותהמפ •
 שאיבה כמו של חברת מקורות.

 המפרט הטכני, כתב הכמויות והתוכניות המצ"ב.  •

.  עדיפות  08משרדי  שבהוצאת משרדי הממשלה פרק  –המפרט הכללי הבין  •
 בין המסמכים לפי סדר הופעתם לעיל. 

 לוחות חשמל:  .2
 - 61439ולתקן ישראלי    IEC439רופאי  יויענו לתקן אלוחות החשמל יבנו  

". הלוחות יבנו לפי הסטנדרט הגבוה לבניית לוחות. לפני ביצוע הלוחות יספק  "לוחות מתועשים
הקבלן על חשבונו תוכניות מפורטות עבור הלוחות. התוכניות יכללו את פרטי מבנה הלוחות,  

 טות וממוספרות. מקום האביזרים והחזיתות ותוכניות מהדקים מפור

ציוד המוצע  להתקנה ונתוני הציוד. כל  בנוסף יכללו תוכניות הסמכות החשמליות, פרוט דגם ה
 אשר נתונים להמרה לתוכנת אוטוקאד.  DXFאו   DWGהתוכניות שיסופקו יהיו בפורמט 

 חיווט: .3
 כל החיווט הפנימי של הלוחות, יהיה בצבעים כנדרש בתקן. החיווט יותקן בתעלות  

 וט בעתיד. וי. סי . עם מכסים קפיציים. גודל התעלות יכלול רזרבה להוספת חיו  פי.
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 מוליכים גמישים יכללו שרוול הקשחה בקצה. חתך המוליכים לחיווט כח, מאור וח"ק, 

 יהיה בדרגה אחת מעל זה הדרוש  לחיווט המעגלים המצוינים  בתוכנית ולא פחות 

 לי המאור הסופיים, יחווטו בחתך  ממ"ר למעגלי הכח וח"ק השונים. מעג  4 -מ 

אמפר ומעלה יהיה פסים גמישים מבודדים ) דרגה אחת   100ם של  ממ"ר לפחות. כל החיווט לזרמי 1.5
מעל אלה הדרושים לעוצמת הזרמים כנדרש בתוכנית (.החיווט יתחבר לפסי הצבירה במהדקים  

 אורגינליים המתאימים לסוג וחתך המוליך וכן לחתך פסי הצבירה. 

 הדקים:מ .4
יותקנו עבור כל היציאות   שדה המהדקים יהיה בחלקו התחתון או העליון של הלוח. מהדקים

וההזנות, גדולים בדרגה אחת שמעל גיד היציאה. כל המהדקים יהיו מסומנים להתקנה על מסילה  
סטנדרטית. המהדקים להתחברות כבלי אלומיניום יהיו בעלי בורג הידוק. בין מהדקי הכח השונים  

 תקנו מפרדים וסופיות ע"מ לאפשר הרחקה ואוורור  יו

ן לא יורשה שימוש במהדקים בעלי מספר קומות. יש להתקין מהדק לכל גיד  של המהדקים. כמו כ 
 יציאה גם אם הדבר מחייב חיבור מקבילי של מהדקים. 

 מהדקים למוליכי נחושת מטיפוס מלחצת ) לא נעל כבל ( לכל החתכים. 

 צבע: .5
הדקים  תאים המתכתיים ) ארונות פח מהרצפה, תיבות פח לקיר, בסיסים ותאי מ צבע כל הלוחות וה 

ללוחות פוליקרבונט ( יהיה ע"י אבקה בשיטה אלקטרוסטטית. הלוחות יעברו את כל שלבי ההכנה  
לצבע הדרושים לצביעה מעין זו: אמבטיה אלקאלי, אמבטיה אלקאלי + פוספט, שטיפה במים,  

י  מיקרו לפחות. העובי הסופ  80פוליאסטר בעובי   –ליונה עשויה אפוקסי ניטרול, ייבוש ושכבת אבקה ע
 של השכבה העליונה ימסר לקבלן בזמן הביצוע. 

 פסי צבירה: .6
פסי הצבירה  של הלוחות יהיו מנחושת אלקטרוליטית, לזרם נומינלי כמצוין. הפסים יותקנו לכל  

המבודדים יהיו   בות בעתיד.רוחב הלוח ויכללו מנעולים בסטנדרטים בקצוות המאפשרים התרח
 סטנדרטים של יצרן המבנים.

   50%-ים ויתר המערכת תהיה מתאימה לעמוד בזרם קצר הגדול בהפסים המבודד 

 שניות לפחות. מערכות הפסים ) פסים ומבודדים (  2על זה המצוין בתוכנית במשך 

תהיינה  בעלות חוזק מכני המתאים לעמוד בכוחות הדינמיים המתפתחים בתנאי הקצר הנ"ל. פסי  
מוליכים המסתעפים. פסי צבירה אלו יהיו  אמפר יכללו ברגים והברגות להידוק ה 200צבירה עד 

 קנר מילר או ש"ע מאושר. ודוגמת אלו תוצרת קל

 שילוט וסימון:  .7
 

ח השונים, המכשור וכן מ"ז החצי אוטומטיים הפנימיים  כל האביזרים בחזית הלוח , שדות הלו
ו לקראת  יץ חרוט דו גווני, מותקן  בניטים פלסטיים. גווני השילוט ימסרו ישולטו ע"י שילוט סנדו

כמו כן   יץ כנ"ל בהם חרוט שם האביזר.ו הביצוע. כל יתר האביזרים הפנימיים  ישולטו ע"י שלטי סנדו
 שלטי אזהרה והנחיה כוללת עבודת הקבלן התקנת 

 מסר לקראת הביצוע. רשימת השילוט תימסר לקבלן לקראת הביצוע.ייץ ( כפי שיו)אף הם סנדו 

סימניות אלו   ם ע"י סימניות בהן כתובה נקודת החיבור.כל מוליכי הפיקוד יסומנו השני קצותיה
 תהיינה דוגמת טלמכניק או שווה ערך מאושר. 

 מקום שמור: .8
 לפחות ,   25%לתוספות בעתיד של ציוד. כמות המקום   הלוח יכלול מקום שמור 

 נוסף על זה המוראה בתכנית. במקומות שמורים אלו תכלול עבודת הקבלן התקנת   

התקנה, תעלות חיווט, חיווט לפסי צבירה ולמהדקי מסילה, שילוט    קלפות וכל  מהדקים, מסילות  
 נה בעתיד     של הציוד הנוסף. יתר הדרוש להכנת המקום השמור בצורה מושלמת המאפשר התק

 ציוד לוחות החשמל:  .9



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

55 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

  כל ציוד לוחות החשמל יהיה מתוצרת של יצרן אחד ככל האפשר אשר לו יצור מתאים ו"מדף" בארץ.
 : יםהבא  היצרנים וגמתכד

, איטון ,אלן בראדלי למפסיקים חצי אוטומטיים ולמאמת"ים, מגענים, ממסר פחת,  ABBשניידר,
 ו ש"ע מאושר. ממסרים וציוד פיקוד א

לעיל או בכל חלק אחר של מפרט זה או של כתב הכמויות או של התוכניות יהיה    ציוד שלא צוין 
 יה חייב באישור מיוחד. כאמור מהתוצרת והדגם המתאים ביותר ויה

 (  A.C.Bמפסקים באוויר ) .א
 נשלף. ) המפסק יצויד במנוע  A.C.Bומעלה יהיה מסוג   1600A המפסק הראשי בלוח 

230V .) לדריכת קפיץ הפעלה 

 דרישות אפיון  עקרוניות: 

  500Vמתח נומינלי:  •

    2500Aזרם נומינלי: עד  •

   50HZתדירות:  •

    ICU = 50KAכושר ניתוק:   •
 מהערך הסימטרי (  2.25זרם קצר סימטרי, זרם שיא  ICU)כאשר 

 הגנות:  •
 ההגנות יהיו חלק אינטגרלי מהמפסק: 

 הגנה אלקטרונית נגד זרם יתר.

 הגנה אלקטרונית נגד זרם קצר.

 שניה.  0.5השהייה ניתנת לוויסות עד 

 10Aהגנת זליגה כולל מהדקי חיבור למשנ"ז טורואיד, ניתנת לכיול בתחום 

 ניה. ש 1וזמן עד 

 מ"ז חצי אוטומטיים ) סגורים ( .ב
מ"ז חצי אוטומטיים יהיו לזרם נומינלי כמצוין. כל מפסק יכלול הגנה מגנטית מידית לזרם 

 ר )ניתנת לכוון במידה ויידרש ע"י המתכנן (. קצ
הגנה טרמית  ליתרת זרם ניתנת לכוון כמצוין בתוכנית. ההגנה המגנטית תהיה בעלת תחום  

ת המוגנת ) מנועים או קוים וכד' (. כל מפסק יכלול ידית מצמד ניתנת  כיוון המתאים למערכ
 לנעילה ע"י מנעול תליה וכן סליל הפלה / מתח,  

כנדרש. מגעי העזר יהיו יבשים  מסוגים כפי שיידרש ) פועלים במקביל למגעי הכח    מגעי עזר,
רק בפעולת   או מקדימים לפעולת מגעי הכח, או מופעלים עם הפעלת הידית, או מופעלים

 מסר בזמן אישור התכניות.יאחת ההגנות (. סוג המגעים י

 כושר הניתוק של המפסקים יהיה כמצוין בכתב הכמויות, בתנאים 

COS = 0.2 \ 0.3,P .) לפחות ( 

המפסקים בעלי כושר הניתוק הגבוה יהיו מטיפוס "מנתקי הספק מגבילי זרם קצר". כושר  

 P-2  ( ,ICS   )COS=0.2הניתוק כמצוין בכתב הכמויות 

 ) לפחות (.

 מאמתים  .ג
המאמתים יהיו בעלי הגנה מגנטית לזרם קצר הגנה טרמית ליתרת זרם בגודל כמצוין. אפייני  

 . לכח וח"ק. הזרם הנומינלי כמצוין  C-למאור ו   Bההגנה 

 המאמתים יהיו בעלי ברגי / הדקי מתח שקועים )למניעת מגע אצבע ( לפי תקן 
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VDE- 0106 / 100 .   ק"א לפחות לפי דרישות התקן   10כושר הניתוק של המאמתים יהיה
VDE0641 / CEE19  . 

 מתנעים ידניים ) מנתקי מעגל אוטומטיים (  .ד
יחידות אלו יהיו בעלות הגנה מגנטית לזרם קצר והגנה טרמית ליתרת זרם ניתנות לכיוון  

סליל מתח, סידור  , בתחומים כמצוין. היחידות הנ"ל תכלולנה אביזרי עזר, סליל הפעלה
 נעילה למנעול תליה, אטימה ועוד ; הכל אורגינלי. 

אמפר ) כולל ( יהיו  "מגבילי זרם קצר"  ניתנים לחיבור לאספקה בעלת   6היחידות בגדלים עד 
אמפר ומעלה, יהיו מצוידים  במידה ונדרש בתוספת    10זרם קצר גבוה. היחידות בגדלים 

 ק"א.  50בעלת זרם קצר עד ה אורגינלית המאפשרת חיבורים לאספק 

 מגענים .ה
המגענים השונים יהיו בעלי מספר קטבים כמצוין. המגען יהיה להספק כמצוין ) לפחות ( 

ליון פעולות לפחות (. כל מגען יכלול מגעי עזר ימ   A,C,-1או  A,C,-3  ובאותם תנאים )
 בכמות כנדרש וסליל למתח כמצוין. 

 קבלים  .ו
 יבשים, בעלי הפסדי הספק נמוכים: ס  הקבלים יהיו תלת פאזים מטיפו

  0.5W/ KVAR  הרץ, אך   50וולט  400. הספק הקבל יהיה כמצוין, במתח 

 הרץ. כל קבל   50וולט   440מתח העבודה  הנומינלי של הקבל יהיה   

 תחת מתח. כל קבל יכלול סידור     יכלול נגדי פריקה לשהייה תמידית  

 פנימי ) הגנה בפני    פנימי ) נתיך ( לניתוק המתח בעליית לחץ  

 תפוצצות (. קבלים אלו יהיו דוגמת אלו תוצרת סימנס או שווה ערך     

 מאושר.   

 מפסקים .ז
המפסקים בעומס יהיו לזרם נומינלי  כמצוין מתאימים לנתק / לחבר הספקים כמצוין 

ח את המגעים ללא תלות במהירות הפעלת  בתנאים כמצוין עם מנגנון הפעלה הסוגר או פות
 דרש יכללו מפסקים אלו  ית. במידה וי הידי

 ידיות מצמד ניתנות לנעילה ע"י מנעול תליה ו / או סליל הפעלה ו /או מגעי עזר.

 ממסרי פיקוד .ח
   AC-1 6אמפר לפחות בתנאים   15וולט יהיו לזרם נומינלי של   230ממסרי הפיקוד למתח 
 שמורים. 2כנית + . כמות המגעים וסוגיהם כמוראה בתו  AC-11אמפר לפחות בתנאים  

  6ממסרי הפיקוד למתח יהיו תלת קוטביים מחליפים , בעלי מבנה לשליפה זרם נומינלי 
 לסימון "משיכה"   LEDאמפר. עם לחצן הפעלה מכני ונורת סימון 

 וליכים לברגים. ממסרים אלו יכללו תושבת ) בסיס ( אליו מתחברים המ

 מצב מופעל באפן ידני לחצן ההפעלה המכני של הממסר יאפשר לקבע אותו ב

 ממסרי השהיה  .ט
  230או   VAC  24 לסימון פעולה, למתח  LEDממסרי ההשהיה יהיו אלקטרונים עם נוריות 

.   AC-11בתנאים   AC-1   .2Aבתנאים  6Aוולט. הממסר יכלול מגע מחליף. זרם  המגעים  
 ול מחוג המסמן את הזמן המושהה. הממסר יכל

 מפסק שעון .י
שעה.    1/4שעות ואפשרות  מיתוג של   24שעות עם רזרבה  של   24כנית אביזר זה יהיה בעל ת

 מאושר.  ש"ע לין" או זאמפר לפחות. מפסק זה יהיה דוגמת "גר 10וולט    230מגע  השעון יהיה 
 מכשירי מדידה  .יא

.   96x96יהיו מלבניים או מרובעים במידות מכשירי המדידה , וולטמטרים, אמפרמטרים, 
בסקלה מלאה. מדי הזרם יהיו מתאימים לקריאת זרמי הנעה . היינו     1.5%דיוק המכשירים  
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בכלי "סקלה קצר" או סידור בלימה הידראולי מתאים. מדי הזרם יענו בכל דרישות התקן  
410  VDE    : כולל עמידה במכות זרםIN10  . 

 מנורות סימון .יב
וולט לפי הנדרש, עם כיפה   24וולט, או    230מנורות אלו יהיו למתח   •

  ”MULTILED“כל  הנורות יהיו מסוג  נית ניתנת להחלפה.צבעו
 ין אחרת במפורש. יאלא אם כן צו

מ"מ בצבע אדום ו /   12יהיו  בקוטר   VDC  12מנורות  סימון למתח •
 או צהוב. 

 מפסיקי פיקוד .יג
מפסיקי הפיקוד השונים יהיו סיבובים , מבנה פקט, כמות מצבים וקטבים כמוראה בשרטוט.  

    AC-1בתנאים   A 16רם נומינלי של המפסיקים יהיו לז

 . AC-11אמפר, בתנאים   6וזרם נומינלי של  

 שנאי זרם  .יד
 יחס טרנספורמציה כמצוין בתכנית, לזרם משני    שנאי הזרם יהיו בעלי

אמפר. מבנה השנאי  יצוק אפוקסי. השנאי יכלול ברגים נפרדים בכל אחד משני  הדקי   5
לפחות ) בכל תנאי ההעמסה עד העמסה נומינלית (.   5%החיבור של המשני. דיוק שנאי הזרם 

 לפחות.  VA 10הספק השנאי  

 נכנסת לרוויה בזרם תקלה העולה על  עקומת המגנט של השנאי תהיה כזו ה 

  2 In   .ואינה מאפשרת עלית זרם משני ביחס הטרנספורמציה הנקוב 

 לפחות.   KV 3" בעלי בידוד למתח Mשנאי זרם יהיה מסוג "  

 ות פעולהמונה שע . טו
 וולט. המונה יכלול סימון פעולה.   230מונה זה יהיה  למתח  

                                                                                                                                                     שנאים לפיקוד                          .טז

  5%של   TAPעם אפשרות לשינוי  400VACלפיקוד יהיו מסוג "מבדל" , מתח ההזנה שנאים 
 ו למהדקים על גבי שנאי.לכל כיוון. כל יציאות השנאי יחווט

כל הדקי השנאי ומתחי המבוא והמוצא יהיו משולטים בתוית מקורית של היצרן. השנאים  
 VDE 0550יתאמו את דרישות התקן 

 ספקי כח ממותגים  .יז
רופית או יפנית בלבד. הספקים  יוולט יהיו מתוצרת א  24או  12מותגים למתח ישר ספקי כח מ

 אוטומטית כנגד קצר במוצא. יהיו ממותגים ומוגנים 
 הספק יהיה מתאים )לפי הגדרות היצרן( גם לטעינת מצברי ם.

 
 לכל כיוון  10%עם שנויים רציפים עד    230VACמתח ההזנה לספק 

 הרץ  60עד  40תדר הכניסה 
 וולט  24וולט לספק   30עד  21ח היציאה ניתן לכיוון ידני בתחום  מת

 וולט  12וולט לספק   15עד  10מתח היציאה ניתן לכיוון ידני בתחום  
 אחוז.  1  -יציבות מתח מוצא לאחר כיוון תהיה +/             

 מתנעים רכים וממירי תדר  .יח
ע בתוכניות וכתב הכמויות.  הקבלן יספק מתנעים רכים וממירי תדר בדיוק על פי הדגם המופי

 המכשירים ירכשו בארץ מהנציג הרשמי או היצרן 
 אושר במפורש לגבי ציוד זה ע"י המתכנן. לא יתקבל ציוד ש"ע למעט אם 

הפעלה ראשונה של המכשירים באתר ועד לפעולתם התקינה תתבצע באחריות הקבלן וע"י  
 הספק / יצרן של הציוד. 

 ר פעולת המתקן.  חודשים לאח 12אחריות למכשירים  
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 מגני ברק למתח נמוך  .יט
 האפס.  מגני הברק למתח נמוך בלוח החשמל יותקנו על שלוש הפאזות + על 

 להלן הנתונים הדרושים:
 V 230 מתח עבודה   •

 µs10     פריקה  •

 KA 100 זרם בדיקה  •

בחזית יכלול כל מגן   להתקנה על מסילה תקנית.  –מבנה האביזרים  •
מצב הפרץ ) תקין או שרוף ( . במידה   ברק סימון ) צבעוני ( לסימון 

 ויידרש, תכלול המערכת גם מגעי עזר לפיקוד מרחוק. 
 אביזרים  אלו יהיו דוגמת:  

  BETTERMANN / OBO / V / 25 / B או     DEHN / VGA/ 280 /4 

 או שווה ערך מאושר. 

 :הוראות כלליות לבניית לוחות   .10

יים ותרשימי החיבורים שבתוכניות לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרונ •
ר פורסמו בקובץ התקנות ויתאימו כמו  כן לתקנות בדבר הכללים להתקנת הלוחות אש

. מידותיו של הלוח תהיינה מתאימות לצרכי   13.01.75מיום  688הממשלתי מס' 
מקום    25%האביזרים הדרושים כמפרט בסעיף המתאים של כתב הכמויות ועוד 

 שמור.

 תוכנית באים לציין את סידור לוחות החשמל עקרונית בלבד. התרשימים שב •

ל כ"א מהאלמנטים המורכבים עליו ומידות  תכנית מפורטת עם ציון התוצרת ש •
הלוחות, תעובד ע"י היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת ביצוע העבודה. רק  

מידה  תוך הכנסת שינויים ותיקונים ב –לאחר שאותה תוכנית תאושר ע"י המהנדס 
יהיה היצרן ראשי לגשת לביצוע הלוחות הלכה למעשה. עם גמר הביצוע    –וידרשו 
 העתקים של מערכת התוכניות הנ"ל.   3חד עם הלוח ימסרו י

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות לאפס ולהארקה עם ברגים ודסקיות פליז לכל מוליך   •
ין הפאזות. המוליכים וכן שדה מהדקים לחברו למעגלים. העומס יחולק באופן שווה ב 

 שבתוך הלוח יהיו שונים בצבעים כנדרש בתקן. 

מהרצפה  ו / או  מעל תעלת כבלים יכללו בסיס הגבהה, עשוי   הלוחות להעמדה  •
 מגולוון באבץ חם.    NPU-60פרופיל

מוליכי הפיקוד השונים, יהיו גמישים, בעלי הקשחה  )של  צינורות נלחצת ( בשני   •
מסומן בשני קצותיו לפני מס' המהדק או נק' החיבור באביזר.  הקצוות. כל מוליך יהיה
 טלמכניק או שווה ערך מאושר.  סימון זה יהיה דוגמת

אין בכל האמור לעיל לבטל ו / או למדוד ולתאם את גודלו הפיזי של הלוח ואפשרות   •
 הכנסתו ו /או התקנתו במקום המיועד. 

ן תא לבקר מתוכנת ויח'  תהיה חלוקה בין התאים של כוח ופיקוד למשאבה לבי  •
 תקשורת. 

ותכנות הבקר המתוכנת יהיו    בחירת הציוד המכני והתהליכי, וכן הגנות למשאבות •
 בהתאם לתפ"מ המיוחד שיוצמד למפרט זה ויהיה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הבקר המתוכנת ייבחר בהתאם למקובל בתאגיד ובאישור מתכנן החשמל.  •

 , כנ"ל. SMSיחידת התקשורת/ •

 שמל: מתקן ח   .11

 מתקן חשמל תעשייתי:                 

 בלי חשמל מושחלים בצנרת גלויה   מתקן זה יהיה בעל אופי  תעשייתי, כ  

 מותקנת לקיר ופרוסים ברשתות בתעלות כבלים, מותקנים לסולמות כבלים                

         2.00או מותקנים בקונסטרוקציה קיימת. המתקן יהיה מוגן עד לגובה של              
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 בעומק    08ד מ' מהרצפה. כבלים שיונחו בקרקע יונחו בהתאם למרט המיוח             

 מתאים וכללו שוחות מעבר כנדרש, מצע חול רך, סרט סימון וכו'.              

 כבלים:  .12
    NA2XYנחושת או    XLPE 547כל כבלי החשמל יהיו בעלי תו תקן ת"י 

(XLPE למתח עבוד ) ק"ו. מבנה הגידים עגול בלבד ) אין לעשות  שימוש בכבלים   0.6/1ה אלומיניום
 בעלי מבנה סקטוראלי (. חתך וכמות הגידים כמצוין. 

הכבלים יותקנו לקיר , או בצנרת הגנה או בתעלות כבלים ) פלסטיות או מתכתיים ( או על סולמות  
קרקעית או יונחו בחפירות, הכל  קה או יושחלו בצנרת תת כבלים, או יושחלו  בשרוולים והכנות שביצי 

 כמוראה בתוכנית. 

מודגש בזה שלא יורשה לעשות שימוש בקטעי כבלים עם חיבורים ) קופסאות חיבורים או מופות ( רק  
 בפיצול הכבל. 

 סימון גידים: .א
 גידים ומטה, יהיו בעלי צבע כנדרש בתקן.   5כבלי הכח וכבלי הפיקוד בעלי 

 יהיו בצבע אחיד ) למעט הארקה (, ממוספרים לכל אורכם.  גידים ומעלה 6קוד בעלי כבלי הפי

 כבלי המכשור:  .ב
כבלים אלו יהיו בעלי חתך כמצויין, גידים גמישים. גידים יכללו סיכוך ע"י מילר אלומיניום + גיד  

ם נוסף )  מלווה לכל האורך. מעל סיכוך זה מעטה פלסטי ומעליו מעטה רציף ) צינור ( של אלומיניו
) תת קרקעי (. כבלים אלו יהיו דוגמת טלדור    NYY. המעטה העליון  יהיה מסוג בסיכוך הגנה (

 או שווה ערך מאושר כדלקמן:

• 3x16  A.W.G   8651601טלדור 

• 4x2x20  A.W.G   8772004101טלדור 

• 2x2x20  A.W.G   8772002101טלדור 

 ת ופרזול:תעלות כבלים, סולמות כבלים, רשתות כבלים, פטו   .13
 חלד )נירוסטה(  –רצות מפלדת אל תעלות מחו   

 ית יעשה הקבלן שימוש בפלדת ב בכל האזורים בהם שוררת אוירה קורוזי               

 חלד" יהיו הן האביזר עצמו והן   -חלד. היה ומצוין בתוכנית "פלדת אל-אל 

 חלד מאותו סוג, הברגים , אומים  -כל אביזרי החיזוק  עשויים מפלדת אל 

 תעלות נירוסטה  316חלד נירוסטה  -ם עשויים מפלדת אל והדסקיות יהיו כול

 מ לפחות כל האביזרים לחיבור בין  "מ 1יהיו מחורצות ובעלות עובי דופן   

 קשתות וכו' יהיו מקוריים ומאותו יצרן.  תתעלות, זוויו

 נים באבץ חם בטבילה. וויהיו מגול  כל חלקי הפלדה אותם יספק הקבלן,

 ם והדסקיות יהיו מצופים קדמיום.הברגים, מוטות ההברגה, האומי 

נו רק לאחר ייצורם וביצוע כל החירור והעיבוד הדרוש  ווים השונים, יגולכל הזרועות והתומכ
 להשלמתם.  

ון בעקבות עיבוד להתקנה יתוקנו ע"י  צבע עשיר אבץ. סגירת כל בורג  ול יכל המקומות בהם יפגע הג 
 ין אחרת.תכלול אום + דסקיות + דסקית קפיצית אלא אם צוי 

 תעלות פח .א
מ"מ עובי, אלא אם צויין אחרת   1.5ת מפח, דקופירט תעלות הפח השונות, תהיינה עשויו

בתוכניות. חתך התעלות, גובהי התקנה ותוואים כמוראה בתכניות. כל צמתי התעלות, 
מעלות. יש לקחת בחשבון בזמן   235- הפניות ועוד יעשו בצורה מדורגת בזויות שאינן קטנות מ

ת מותקנים בהן. כל קטעי  הפניות והצמתים הנ"ל בחתכי  הכבלים המתוכננים להיו עשית 
מ"מ קוטר לפחות ) כאשר הצד החלק בפנים (. ו / או ריתוך כל     5המעלות יחוברו ע"י ניטים 



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

60 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

מ"מ מחוזק בברגי פח לתעלה עצמה. כאמור התעלות   1.5התעלות תכלולנה מכסים מפח 
  חד.חם בטבילה. תעלות פח יותקנו רק במקרים ובאישור מיונים  באבץ וווהמכסים יהיו מגול 

 יתכן וחלקן יוזמן מפח נירוסטה באותם נתונים. 

 פרופיל שרשרת ) פטות (  .ב
 פרופילים אלו ישמשו לשלוש מטרות עיקריות: 

 תעלות כבלים בעלות כמות כבלים קטנה.  •

 נשיאת גופי תאורה ) מנורות פלורסנט (.  •

 ן מחוזק בברגים.וו מפח מגול  אנטנות ירידה למכונות + מכסה •
 במידה ויידרש תכלולנה הפטות מכסים, דוגמת אלו של תעלות הכבלים. 

 גלבון וציפוי  .ג
נים באבץ חם בטבילה. הברגים , אומים, וו כל הזרועות והתומכים מכל סוג שהוא יהיו מגול 

 דסקיות ועוד, יהיו מצופים קדמיום. 
 

 זרועות ופרזול .ד
ות, סולמות, רשתות ועוד  כוון הקבלן להתקין לנשיאת תעלכל הפרזול והזרועות אותם מת

מסר גם מפתח ההתקנה שלהם. אביזרים  ייאושרו ע"י  המתכנן לפני הביצוע. בזמן האישור י 
 נים באבץ חם בטבילה לאחר כל העיבודים והריתוכים. וואלו יהיו מגול

 חיבור אביזרים:   .14
. הכבלים יכנסו  לאביזרים דרך כניסות  האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר גלוי

כבל פלסטיות בעלות אטימות גבוהה. כניסת הכבל תהיה בעלת הברגה מתאימה להברגה באביזר  
המתחבר וכוללת טבעת אטימה מחומר פלסטי או קלינגריט. בנוסף תכלול הכניסה גם גומיית מעבר  

ל החור בגומיה ) בהתאם לכבל (  בל הנכנס בעלת גמישות גבוהה עם אפשרות לבחירת גודוהידוק לכ
תוצרת ק. מילר או שווה ערך    S.T.Bודיסקית לחיצה לאטימה. כניסות כבל אלו תהיינה דוגמת 

מאושר. האביזרים שיחוברו כאשר גם קטע הכבל הקרוב לאביזר מוגן אף הוא , יחוברו כאשר צינור  
גלנדים אורגינלים להתחברות  דרה קשה מגן על קטע כבל זה. קטע שרשורי זה יכלול שרשורי עם ש

אל האביזר והן אל התעלה או קופסת הסתעפות המזינה  בקצה השני. הגלנדים יכללו הברגה אליה   
 או שווה ערך מאושר.   .G.Pמתחבר הצינור השרשורי. צנרת הגנה זו תהיה דוגמת  

  RTVאיטום  •
יבורים, אביזרי  בנוסף יש למרוח את איזור המגע בין מכסה הקופסה ) במנועים, קופסת ח

 .  RTVפיקוד ובקרה שונים ועוד (, בחומר אוטם דביק  בעל צמיגות לאורך זמן דוגמת 

 צנרת הגנה:     .15
צנרת ההגנה להגנת הכבלים הבודדים, תהיה גלויה, בקוטר מתאים לכבל המוגן. הצנרת תותקן   

 נות במפתחים  כנדרש בתקן. וו"י שלות מתאימות מגוללקיר ע 
 צנרת מרירון •

זו תהיה מסוג "כ". חיבורי הקטעים ע"י מופה אורגינלית, מודבקת בדבק מתאים,  צנרת
 בפניות הכבלים לא יהיו מוגנים.

 קופסאות הסתעפות:    .16
לפחות. הכבלים יכנסו לקופסאות דרך    IP55כל הקופסאות תהיינה פלסטיות אטומות ומוגנות.  

המתכנן. קופסאות אלה תהיינה  כניסות כבל כפי שפורט קודם. גודל הקופסאות יוגש לאישור 
 או שווה ערך מאושר.   GEWISSדוגמת 

 אביזרים: א. 
ר הנמצא בשוק להתקנה על הקירות ו / או  כל האביזרים יהיו מסוג פלסטי אטום מהסוג הטוב  ביות  

 הקונסטרוקציה. 
  כבל האביזרים השונים אותם מתכנן הקבלן להתקין, יאושרו תחילה ע"י המתכנן ע"י הצגת דוגמה

מקביל דוגמת אלו המפורטים להלן או     V.D.Eלאישור. האביזרים יהיו בעלי תו תקן ישראלי, או 
 שווה ערך מאושר. 
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 הארקות: מערכת     .17
עבודת הקבלן כוללת גם ביצוע מערכת הארקות מושלמת בכל הפרויקט כמוראה  

לקבלן אחריות מלאה לביצוע הארקת יסוד למבנים סככות בריכות וכל   בשרטוטים.
 מבני הבטון בהתאם לחוק החשמל ולתוכניות. 

 נימליות ממתקן הארקת יסוד למבנה הן:י הדרישות המ                   

או   סאותריתוך או מחברים תקניים בחוק החשמל לכלונ  חיבור ע"י •
 פלטות 

 ביצוע טבעת גישור בהיקף קורות היסוד וחיבור אליה של כל העמודים  •

פינות המבנה מוגנות    4ות ב מ"מ לפח  40X4ן וו יציאת פס מגול •
 בקופסאות ביקורת וממקומות מעל פני הקרקע / ריצוף סופיים.

 את הפוטנציאלים.  ון כנ"ל אל פס השווו יציאת פס מגול •

 פס להשוואת פוטנציאלים:   .18
מ"מ, ואורכו כמוראה בשרטוט. הפס יצויד     50x10פס להשוואת פוטנציאלים יהיה מנחושת בחתך 

ם. כל בורג  עם דסקיות , דסקית קפיצית ואום. גודל הברגים  כנדרש עבור  בברגים מצופים קדמיו
 המוליכים המתחברים. 

 חיבור לצנרת המים, אויר גז וכל צנרת מתחתית אחרת:  .19
או ע"י חבק מתאים, חוט   לפחות ו /  1/2פס השוואת הפוטנציאלים יחובר לצנרת ע"י ריתוך בורג  "

גן לאחר התקנתו, נקודת החיבור תשולט בשילוט  נחושת בחתך מתאים. החבק יצבע הצבע מ 
 מתאים. 

 אלקטרודות: .20
מטר כ"א, מצופים נחושת   4מ"מ קוטר, באורך  19האלקטרודות תהיינה  מוטות פלדה עגולים 

צוע. כ"א תחובר במוליך  ומוחדרים אנכית לקרקע. מיקום האלקטרודות יסומן לקבלן בזמן הבי
כן יבוצע גישור בין האלקטרודות מבחוץ. כל אלקטרודה   כמו ם.יישירות לפס השוואת הפוטנציאלי

 קוטר עם מכסה קל.  60תוגן בבריכת ביקורת קלה 

 הארקת תעלות / סולמות:  .21
ת  ממ"ר שיונחו לאורכן כשהם מחוברים לתעלו 25כל התעלות והסולמות יוארקו  ע"י מוליכי נחושת 

 בולץ.  U"   ע"י ברגים דגם 

מטר. לפני ביצוע מערכת הארקת תעלות אלו יש לקבל   5ם, כל  למוליכים הקיימי  התעלות תאורקנה
 אישור המתכנן. מודגש בזה שמוליכי הארקה מיוחדים להארקת  

תעלות / סולמות יותקנו רק באלה בהם לא עובדים מוליכי הארקה כלל. בתעלות / סולמות / פטות  
 קתבהם עוברים מוליכי הארקה לצרכנים שונים ,תעשה האר 

 ות / פטות למוליכים אלו.התעלות / סולמ

 מדידת התנגדות:  .22
 עבודת הקבלן כוללת ביצוע מדידות התנגדות הארקה, רישומן ע"ג תכנית ומסירתה למפקח. 

 סימון ושילוט:  .23
 במסגרת העבודה כלול גם סימון  ושילוט כל המתקן המבוצע על ידו כדלקמן. 

 : אביזרים  .24
ת ) חשמל תקשורת וטלפונים (, קופסאות  כל האביזרים, גופי תאורה, קופסאות חיבורים והסתעפו 

לחצנים, ח"ק שונים ) לחשמל, תקשורת מסופים וטלפונים ( מ"ז שונים ) למאור, בטחון, פיקוד (  
לוחות חשמל, גלאי עשן / אש ועוד  יוגשו לאישור המזמין/מתכנן החשמל טרם אספקתם לשטח. כול  

דו גווני. גוון השילוט יהיה כתב  לבן עם   ציוד המאושר לאחר התקנתו ישולט בשילוט סנדביץ חרוטה
 רקע שחור , כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום.

השילוט יקבע למקומו ע"י ברגי פח, או מסמרות פלסטיות מתאימות. רשימת שילוט תוגש לאישור  
 לפני בביצוע.
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 ם:כבלים / גידי כבלי .25
וט יהיה סנדביץ  חרוט  קשור לקצה הכבל או  כל כבל ישולט בשני קצותיו לפי מספר המעגל. השיל

טבעת אלומיניום  בה טבוע מספר הכבל או חבק פלסטי מתאים בו כתוב ) בעת בלתי מחיקה ( מספר  
 המעגל / קו. 

דוגמת "פנדואיט"  כל גידי הכבלים ) כח ופיקוד ( יסומנו לפי מספר המהדק המתחבר. הסימון יהיה 
 ים לגודלו ( בו כתוב מספר המהדק. שרוול פלסטי המתלבש על הגיד ) מתא 

 הארקה: .26
כל  נקודות הארקה, תשולטנה ע"י שילוט " הארקה לא לנתק ".השילוט  יהיה סנדביץ חרוט לבן על  

 רקע אדום, מותקן  בסמוך לנקודה או מדבקיה פלסטית מתאימה. 

 תאום אישור וקבלה:  .27
ל והרשות המקומית.  האחראי הבלעדי לקבלת העבודה ע"י המזמין, חברת חשמ  הקבלן יהיה

 העובדה שקיים פיקוח על עבודותיו אינה משחררת אותו משום התחייבות. 

 חברת חשמל/חיבור חשמל למתקן. .28
עם גמר ביצוע המתקן יזמין הקבלן את חברת החשמל לבדיקה כולל תשלום דמי בדיקה. לצורך  

חתומות על ידו   חברת חשמל את התוכניות הדרושות לבדיקה וקבלה, כשהןהבדיקה יגיש הקבלן ל
א' של חברת החשמל מבצע  9שיון מתאים. כמו כן יחתום הקבלן על טופס יכחשמלאי מבצע בעל ר 

 שיון מתאים. יבעל ר

כל תכנית נוספת שתידרש על ידם ,תוכן ע"י הקבלן ועל חשבונו.  העבודה תחשב כגמורה רק לאחר  
ת כל המתקן על ידם ללא  ית של המתכנן, מזמין, מפקח ובודקי חברת החשמל וקבלבדיקה סופ

 הסתייגות ו / או דרישות שהן. כל שינוי שהנ"ל ידרשו יבוצע  ע"י הקבלן ועל חשבונו. 

 ) בדוח הנרשם על ידם ( תידרש בדיקה נוספת עקב ליקויים   במידה ובדיקת ח"ח

ו / או חוסר שלמות במתקן, תכלול עבודת הקבלן הזמנה נוספת של ח"ח  ) כולל תשלום דמי  
( עד אשר יתקבל המתקן על ידם ללא כל הסתייגות והערות שהן. כל הנאמר לעיל מתאים   הבדיקה

 כל העזרה והתאום לכך. גם להגדלת החיבור ע"י חברת חשמל תוך מתן 

שמול ע"י חברת החשמל, הקבלן יבצע על חשבונו בדיקת בודק מוסמך לקבלת  יבהעדר צורך לח
י מהערות יצורף לתיק המתקן שיימסר ללקוח בגמר  אישור חישמול המתקן. אישור בדיקה ודו"ח נק

 העבודה. 

 נציגי המזמין  29
כונות הפסקת חשמל ועוד. כל העבודות  הקבלן יתאם את פעולותיו עם נציגי המזמין בדבר חיבור מ

 הנ"ל יעשו על פי הנחיותיהם ובזמנים נוחים להם.

 מניעת תאונות:  .30
תאונות במקום העבודה ולמנוע בכל  על הקבלן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד  

האמצעים האפשריים כל תקלה לאדם ולרכוש כתוצאה מעבודתו וידאג לעבודה בצורה אחראית  
שא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה ותוגש תביעה לפיצויים נגדו , נגד  יהקבלן י  וזהירה.

מחדליו וציוד ובין אם   המזמין או כל אדם אחר עבור נזק באדם ו / או ברכוש כתוצאה מפעולותיו,
תבוצע על ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה ופועלים ובאי כוחם אשר להם ימסרו  

 ק מהעבודה. כל חל

 נעילת מפסקים  .31
בכל לוחות החשמל שיוכנסו לעבודה במתח ינקטו אמצעי בטיחות וזהירות. הקבלן ינעל במנעולים  

אדום ) כנדרש   –עוד. כמו כן יש לשלט בשילוט בר קיימא את כל ידיות המפסקים, חדר החשמל ו
מנה אחראי )  חשמל" את כל הלוחות והמכונות שהם תחת מתח. הקבלן י –בחוק ( "זהירות 

 חשמלאי מוסמך ( המכיר היטב את המתקן שיטפל בלעדית בכל הנושא של הכנסת מתח וכדומה. 

 תנאים מקומיים:  .32
ום את כל התנאים המקומיים הקשורים לביצוע העבודה  לפני הגשת הצעתו על הקבלן לבדוק במק 

ע"י הקבלן בכל  ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש כאישור להכרת התנאים 
הנוגע לגבי מכשולים שונים  הקיימים באתר כגון: עבודה בסמוך לקבלנים אחרים, אזורים בהם  

יסודית, ביסס את הצעתו לאור התנאים  לאחר שהקבלן בדק את הנ"ל בצורה   מתבצעת בניה ועוד.



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

63 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

הקבלן  הקיימים , הקבלן פוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעות העלולות להתעורר בקשר לכך. 
יבדוק את מועדי הפסקות החשמל שיוכתבו באתר, בהן תבוצענה התוספות / התחברויות וכד'  

 להזנה. 

מובהר בזאת    י שבת, שישי, חג  וכדומה.מועדים אלו יהיו בשעות חריגות ) אחה"צ לילה ( ו /או  ימ
אפשרית  שסוג זה של עבודה בחשמל הוא בעל סיכון מיוחד ועל הקבלן לנקוט לשם כך בכל הגנה 

 להקטנת סיכון זה בין אם מצוין במיוחד ובין אם לא.

 אופני מדידה ומחירים: .33

העזר והעבודה  מחירי היחידה השונים כוללים אספקה, התקנה וחיבור מושלמים כולל כל חומרי  
 הדרושים להשלמת הביצוע  כמפורט קומפלט. 

מחירי העבודות השונות כוללים גם את ערך כל האביזרים השונים וחומרי העזר שלא נמדדו בנפרד,  
כגון: קופסאות חיבורים והסתעפויות , קשתות תרמילים, מהדקים, שילוט וכו'. כמו כן כלול בהם  

ים  יבורים בין המוליכים השונים והחיבורים ללוחות, האביזרערך כל עבודות העזר לרבות עשיית הח
והצרכנים הסופיים, הכנה ו / או חציבת חורים, מעברים וחריצים וסתימתם בגמר העבודה. מחירי  

התיקונים, ההפעלה הניסיונית וכו'. במחירי היחידות השונים    העבודה כוללים גם את ערך הבדיקות,
ויות  בצבע יסוד וצבע מגן ולא ישולם עבור הצביעה בנפרד. הכמנכללה גם צביעת כל חלקי המתכת 

 יחשבו לפי המותקן נטו ולא יכללו כל תוספת בעבור פחת, הורדת קצוות ועוד. 

 

 לוחות חשמל וציוד מיתוג:  .34
 

 ציוד לוחות .א
         מחירי יחידה של ציוד ואביזרי לוחות החשמל וכן ציוד מיתוג אחר יהיו טובים גם עבור לוחות 

 ספים  אותם יידרש הקבלן ליצר בנוסף ללוחות המפורטים.נו

 חומרי עזר בלוחות החשמל  .ב
  במחירי היחידה השונים כלול גם ערך כל האביזרים וחומרי העזר השונים שלא ימדדו בנפרד,                

ומשמשים להתקנה וחיווט מושלם של הציוד כגון מוליכי חיווט פסים גמישים, מהדקים, חבקים,  
שילוט וכל יתר הדרוש להשלמת   ,לות חיווט, מבודדים, פסי צבירה, פלטות פנימיות, דלתותתע

סיונית.  במחירי היחידה השונים כלול גם צבע, בסיס ) תושבת (  יהלוחות. כמו כן כלול  הפעלה נ
  ועוד. הכמויות יחשבו נטו  ולא יכללו תוספות עבור פחת וכד'. וכן קלפות, פלנצים וכל המפורט כפי

 שיידרש בזמן הביצוע. 

 מבנה לוחות החשמל  .ג
של מבנה הלוחות יהיו ללא התחשבות בגודל וסוג התאים ) רוחב התאים או עומקם   מחירי היחידה  

(, מספר דלתות, סוג דלתות ) שקופות (, וכן ללא התחשבות בחתך, סוג ואורך פסי הצבירה. כמו כן  
מספר המהדקים, סוגי החיווט, תעלות   המחיר יהיה ללא התחשבות בכמות הפלטות הפנימיות,

מחירי היחידה של המבנים יכללו גם בסיס הגבהה כפי שפורט. כאשר הכל כלול   חיווט שילוט ועוד.
 במחירי היחידה של מבנה הלוחות שימדדו כמפורט להלן:

 מבנים להעמדה מהרצפה:  •
 ת לוח. מ' ימדדו לפי מטר מרובע חזי 1.85מ' או  2.00מ' או  2.10מבנים בגבהים 

 מקומת שמורים .ד
מחירי המבנה של לוחות החשמל יכללו ביצוע כל ההכנות למקומות השמורים כגון מוליכים, פסים  

 גמישים, תעלות חיווט, מהדקים, שילוט, קלפות פלנצים ועוד. 

 אספקה ומסירה באתר  .ה
הכנסה  במחירי האספקה וההובלה לאתר של הלוחות כלולים כל כלי ההובלה, הנפה )משאית מנוף (,  

ההתקנה, העמדה במקום ההתקנה , הרכבה מכל החלקים ומסירת הלוחות מוכנים לחיבור  למקום 
 הכבלים המבוצע ע"י אחרים להפעלה, כמות המשלוחים והמסירות כמפורט. 

 הגנות מגנטיות מיוחדות / מנגנונים מיוחדים / כיול  . ו
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תחומים   גנטיות בעלותמחירי היחידה השונים של מ"ז החצי אוטומטיים כוללים גם הגנות מ
מיוחדים כפי שיידרש ע"י המתכנן בזמן הביצוע. במחירי המנגנונים כלולים גם כל אביזרי העזר  

כמו כן כלולים מגעי    ומערכות ההפעלה הדרושות לפעולת המפסקים ו / או המ"ז החצי אוטומטיים.
ק הראשי  ול כיול המפסעזר מכל הסוגים ותכונות ובכמויות כפי שיידרש בזמן הביצוע. כמו כן כל

 במכון התקנים הישראלי לפי תעודת כיול  שתימסר ע"י המזמין. 

 בדיקות במפעל היצרן   .ז
במחירי הלוחות כלול גם בדיקות תחת מתח במפעל היצרן וסימולציה מלאה של פעולתם ככל  

 שיידרש על ידי המתכנן. 

 מגעים וממסרים .ח
 כולל: מחיר היחידה של המגענים / ממסרים שבכתב הכמויות 

עזר בכמות וסוג כנדרש בתוכנית הפיקוד + שניים  מגעי    •
 רזרביים                                                                

(N.C.+N.O.  .) 

סליל עבודה למתח כמצוין, וצריכת זרם רגילה או נמוכה, הכל   •
 כמצוין בתכנית או כפי שיסומן בתכנית המאושרת לביצוע.

 צור תכניות יי .ט
 לל של ביצוע העבודה כלול גם הכנת תכניות ייצור של הלוחות לאישור במחיר כו 

) שלושה סטים (. תכניות מעודכנות לאחר הביצוע  ) שלושה סטים (, תוכניות הגשה לח"ח חתומות )   
ם למזמין. בנוסף ימסור הקבלן דיסקטים או קבצים של  ישלושה סטים ( וכן מסירת האורגינלי 

או ש"ע(. כך שניתן לקרא את התוכניות ולעדכן   14ה מוכרת ) אוטוקד ורטטות בתוכנהתוכניות המש
 בעתיד. 

 הפעלה והרצה .י
ביום זה יופיע   במחיר כולל של ביצוע העבודה כלול גם הכנסת לוחות החשמל תחת מתח באתר.

שה  הקבלן  לאתר יבדוק הבדדת הלוח, יכניס מתח, יכוון הגנות, השהיות ועוד כנדרש. כמו כן יע
 קת חיזוק ברגים סופית ע"מ לאפשר פעולה תקינה של לוחות החשמל. הקבלן בדי

 מתקני חשמל:  .35
 רשתות כבלים, פטות ופרזול תעלות פח, סולמות, כבלים, .א

מחירי היחידה כוללים מכסה, פניות, זוויות, זרועות, תומכים, חיזוקים וכל יתר הדרוש להשלמת  
 ול בהם צביעה ו / או  הביצוע כמפורט, הכל לפי מ"א. כמו כן כל

 גלבון  באבץ חם. הכל כמצוין בכתב הכמויות ובמפרט. 

 ה משולם בנפרד (. מחירים אלו אינם כוללים גם נקודות הארקה כנדרש. ) עבור מוליכי הארק 

 חיבור אביזר  .ב
עם סופיות צינור )דוגמת כניסות   במחיר זה כלול גם כניסת כבל, צינור הגנה שרשורי עם שדרה קשה,

 אטומות במידה ודרוש בשני הקצוות, או צינור הגנה משוריין,   כבל (

כמו כן כלול  מתכתי, שרשורי, עם ציפוי פלסטי ושתי בופיות מתאימות עבורו. הכל כמפורט קומפלט. 
או שווה ערך     RTVאיטום הכניסה וקופסת החיבורים בחומר אוטם בעל צמיגות ארוכת טווח דוגמת 

 ג אל חלד ולאחר סגירתם יצופו במשחת גריז גרפית. מאושר. כל הברגים יהיו מסו

 גופי תאורה .ג
להתקנה, הכל    מחיר גופי התאורה כולל את כל האביזרים האורגינליים נורה  ו / או נורות וכן זרוע

 מותקן ומחובר כנדרש קומפלט.

 הובלה התקנה וחיבור לוחות  .ד
הרכבת הלוח מכל חלקיו שפורקו    במסגרת סעיפים אלו כלולים גם הנפה, הובלה והרמה. כמו כן כלול

לצורך הובלה ומסירתו כיחידה מושלמת אחת, כולל חיבור להזנה, ליציאות השונות ולהארקות. הכל  
 מתח.  מושלם ומוכן להכנסת
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 חפירות .ה
במחירי מ"א החפירה כלולה כל העבודה הדרושה + ציוד ) מחפרונים, קומפרסור אויר, כלי צ.מ.ה.  

אזורים בהם קיימת סכנת פגיעה במערכות תת  קרקעיות שונות (, ריפוד חול,  שונים (. עבודת ידים ) ב
אדמת מילוי מהודקת  כבלים או צנרת ) עבורם משולם בנפרד (, שכבות חול, סרט סימון תיקני, 

כמו כן כל אמצעי הבטיחות הדרושים, מעקות, מחסומים, סימוני אור   בשכבות וכן סימונים עליונים.
ן כלול במחיר זה גם העמדת צופה למחפרון להשגחה מוגברת באזורים "חשודים".  בלילה ועוד. כמו כ 

 פקח (. מחיר היחידה הנ"ל כולל גם חפירת ידיים במידה ודרוש ) יוחלט ע"י המ 

בעבור חציית אספלטים ובטונים ישולם בנפרד לפי מ"א. החצייה  ללא התחשבות ברוחבה. החפירה  
 ית, תוך תאום, ובאמצע כל רוחב דרך. תתבצע לפי הקווים  המסומנים בתוכנ 

 מעברים . ו
במחיר העבודה כולה כלול גם ביצוע כל המעברים והחציבות עבורן , ולא ישולם עבורן בנפרד. כמו כן  

 ול תיקוני בטון וטיח.כל

 קופסאות חיבורים והסתעפות .ז
רי היחידה  בעבור קופסאות החיבורים והסתעפויות השונות לא ישולם בנפרד והן כלולות במסגרת מחי

 של הנקודות או קווי החשמל השונים כולל כניסות כבל מהדקים הכל מושלם. 

 AS MADE תכניות ח.

של כל  המתקנים אותם ביצע    AS  MADEבמסגרת כוללת של ביצוע העבודה כלול גם הכנת תכניות  
 הקבלן. תכניות אלו תהיינה בשלושה סטים מושלמים וימסרו למפקח בגמר העבודה. 

 לים כב      .ט
כל הכבלים ימדדו לפי מטר אורך, נטו מותקן בשטח,  למעט הכבלים הכלולים בנקודות השונות  

 "ק, וכד' ( עבורם משולם במחירי היחידה של הנקודות הנ"ל.)מאור, ח

 צנרת .י
מחירי היחידה של הצנרת בכתב הכמויות יכללו: מחברים, מופות, ראשים, גומיות אטימה, קשתות  

 ות, פקקים, חוטי משיכה, הכל מושלם.רחבות, זוויות, סופי

 הצנרת תימדד כדלקמן:

 צנרת בשטח:  •
 א נטו מותקן באתר.הצנרת התת קרקעית תימדד לפי מ"

 צנרת מרירון:  •
 הצנרת תימדד לפי מ"א נטו מותקן במבנה. 

 בריכות / שוחות .יא
באורך  מחירים אלו כוללים את כל חלקי השוחה, טבעת ) בסיס ( תחתונה, צינור / צינורות בטון 
תיקוני  וקוטר כמצוין, טבעת עליונה, מכסה עגול בקוטר מכסימלי, חציבה בדופן והחדרת צנרת, 

כמו כן כוללת הבריכה / שוחה חפירות וחציבות   בטון בדופן, חצץ דק בתחתית, הכל מושלם.
 להתקנה כנדרש, סילוק עודפי קרקע, הכל מושלם.

 בקרים מתוכנתים / מחשבים / תכנה: .36

 בקר מתוכנת  •
במחיר הבקר כלול ספק מתח, תושבת כל המקומות השמורים לכרטיסים כמפורט במחירי היחידה  

כבלי הגישור לאספקת מתח ו / או נתונים בין   הכרטיסים השונים  כלול גם חלקם בתושבת.של 
 חלקי הבקר השונים  

ם דרושה  תושבות וכו' ( כלולים במחיר כולל של הבקר ולא ישולם עבורם בנפרד למעט ע –) בקר 
 הרחבה המפורטת בכתב הכמויות. 

 

של חברת טופקו, הרחבות לבקר תקשורת יהיו   CEXIשונות: בקרי התקשורת יהיו מסוג  .37
 מסוג בקרי קליק של חברת טופקו. 
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 הפעלה והרצה •
 במחיר כולל של ביצוע העבודה כוללת עבודת הקבלן, הפעלה והרצת המתקן, הכל כמפורט קומפלט. 

 ו לא ישולם בנפרד והיא כלולה במסגרת כוללת של ביצוע העבודה.בעבור הפעלה והרצה ז

ידרש להיות נוכח באתר במשך  תקופת ההפעלה עם צוות חשמלאים מקצועי אשר ביצע את  הקבלן  
לבדוק פעולת אביזרי פיקוד, לכוון פרמטרים וזמני השהיה וכו', וכל יתר   להריץ,  להפעיל,  –המתקן 

 דוק למזמין. הדרוש ע"מ למסור מתקן פועל וב

 אחריות: •
וצע על ידו למשך שנה אחת מיום ההפעלה הסדירה  הקבלן יהיה אחראי לפעולתו התקינה של המתקן המב

ויתקן על חשבונו כל ליקוי, פגם או קלקול אשר יתגלה  או יקרה בציוד או בעבודה או בחומר אותו  
 סיפק או ביצע הקבלן תוך שימוש סביר בו. 

 ציוד מוצע •
וגמת זה  ע ע"י  הקבלן יהיה מדגמים ותוצרת הנמצא בייצור שוטף לפחות שנתיים דכל הציוד המוצ 

המפורט במפרט ו/או שווה ערך מאושר ע"י המזמין. פרט למקרים בהם יידרש ציוד מסוים מוגדר תוך  
יחד עם הצעתו יצרף הקבלן קטלוגים מפורטים עם נתוני ותכונות   הדגשה שאין מקום לציוד אחר.

קבלן בפרק  כמו כן יפרט ה ל ידו וכן רשימת מתקנים בארץ בהם  הותקן הציוד הנ"ל.הציוד המוצע ע 
"ציוד מוצע" את דגמי הציוד המוצע על ידו. מודגש בזה שחלק מהציוד הוא מוכתב מראש לגביו אין כל  

 אלטרנטיבה או חלופה. 

 מערכות בקרים מתוכנתים  •
 

  מערכת תהיה מוכנה גם לחיבור לרשת בקרהה  .ים כוללים בקרים מתוכנתים נפרדים לחלוטיןנ המתק  
 .  SCADAמרחוק 

 לאפשרויות הבאות:  Modbus RTUפשרות התקנת כרטיסי תקשורת לבקר תהיה א   

 Modbus Slaveמרחוק במקרה זה יידרש  SCADAתקשורת נתונים למערכת  .א
   Modbus Masterתקשורת למכשירים בשטח  המתקן במקרה זה יידרש  .ב

 תוכנת בקרה  .38
בהכנת תוכנה תיעוד  סיון מוכח יערכת הבקרים וצגי ההפעלה תבוצע ע"י חברה בעלת נ תוכנה למ

 ושרות מערכות בקרה דומות.

 ראשוניות.  P&IDלצורך הכנת התוכנה יפנה הקבלן למתכנן על מנת לקבל תפ"מ וסכמות 

 הקבלן יעבד את הדרישות יתאימן לתוכניות החשמל  ויגיש לאישור המתכנן את מסמכי ההכנה   

 סברוטינות ממשקי תקשורת וכ"ו  –מבנה התוכנה  •
 נים עם כתובות מפורטות לבקרים מבנה בסיס הנתו •

 המכונות.  תוכנית לביצוע סימולציה ובדיקת התוכנה ללא צורך בהפעלת •

 HMIמבנה מסכי ההפעלה  •

 תקלות  •

 מעודכנות כולל פרוט הכתובות  P&IDסכמות  •
 

 התוכנה.   רק לאחר קבלת אישור המתכנן ייגש הקבלן לכתיבת

תיעוד )לא סופי( של מערכת הבקרה הכלל  בטרם יוכל בביצוע הפעלת המתקן יגיש הקבלן למתכנן 
 בנוסף על מסמכי ההכנה : 

 הוראות כיול מכשירים  •

 הוראות הפעלה   •

 הוראות ניטור וטיפול בתקלות •
 קופת ההפעלות.  במסגרת כתיבת התוכנה כלולה נוכחותו של כותב התוכנה באתר במשך כל ת                 
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 SCADAהכנה לתקשורת למערכת  .39
 

או מערכת    SCADAבמסגרת כתיבת התוכנה כלולה הכנתו של בסיס נתונים המאפשר לתוכנת 
 תקשורת כלשהי לפיקוד מרחוק, לקרוא כל נתון ולשנות את כל ערכי התפעול בבקרים

כך שלא יוכל   SCADAהתוכנה בבקרים נדרשת להגביל את תחומי הנתונים המוזנים ממערכת 
 להיגרם כל נזק למערכות במתקן עקב טעות בנתוני הדרישה.

 דיזל גנרטור  .40
 

 דיזל גנרטור בהספק "רציף" לפי המצוין בכתב הכמויות. 

בשעת הפסקת חשמל   המערכת משמשת להפעלת המתקן לרבות כל המנועים ומערכות הפיקוד והבקרה
. 

נה והפעלה אוטומטית של המתקן, כל  מערכת דיזל גנרטור כוללת את כל הדרוש לאספקה התק
 תאם לחוק החשמל, תקנות משרד הבטחון, חברת החשמל ומשרד האנרגיה. בההעבודות יבוצעו 

על מנת לאפשר התנעה ישירה של   PMGאו    BOOSTER CURRENTהגנרטור  יהיה מצויד במערכת 
 מההספק הנקוב של הגנרטור. 50%מנועים שהספקם עד 

בעל מערך שרות וחלקי חילוף כך שיוכל לטפל )מעבר לתקופת האחריות( בכל   ספק/יצרן המערכת יהיה
 תקלה תוך מספר שעות. 

צרן ע"י מומחים  ביצוע ההרצה למערכת הינה באחריות ועל חשבון הקבלן ותבוצע בדיוק לפי הנחיות הי
 מטעם היצרן.

 נתונים טכניים כלליים למערכת: 

    400/230VACמתח מוצא  •

 ה לפי הנדרש בכתב הכמויות. הספק לעבודה רציפ •

 סל"ד  1500הרץ ב 50תדירות   •

 הצמדה מושלמת בין הגנרטור למנוע הדיזל כולל בולמי זעזועים ורעידות  •

   ס מלא. כולל מחוון המראה את כמות שעות לפחות בעומ 10מיכל דלק אינטגרלי לעבודה של  •
 הדלק וכולל פתח ריקון בתחתית       

 ISO-9001ל הסמכת הדיזל גנרטור יורכב במפעל בע •
 

 מחולל  )גנרטור(    .41

 עירור עצמי וללא מברשות    •
  BUSTER CURRENTאו  PMGמערכת  •

 וסת מתח אלקטרוני ומערכת לשמירת יציבות תדר  •

 20%- 10%טכנאי +אפשרות כיוון מתח ע"י  •

 הגנות מתח גבוה , מתח נמוך ותדר יתר המנתקות את העירור  •

 גבוהה וניתוק העירורהגנת מהירות נמוכה)בעבודה( ומהירות  •

 Fבידוד ליפופים   •

 או ש"ע  STAMFORD 175Eדגם הגנרטור  •

 או דומה.  BS 4999:   1972והגנרטור יעמוד בתקן   •

 

 מנוע דיזל    .42

 ם לסביבה "טרופית" תי קירור מיימנוע דיזל תעשי •
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 פעימות כולל מגדש טורבו  4מנוע   •

 שני הגנה מדיד ומחוון. ימערכת שמן כולל משאבה ,מסנן , חי •

 סנן אויר כולל אלמנט לניקוי והחלפה ומראה מצב. מ •

 מערכת סולר כולל שני מסננים ומערכת ידנית להוצאת אויר   •

 12V  HDמתנע חשמלי אלטרנטור ומצברים  •

 רמוסטט תגוף חימום ו מערכת חימום מים כולל •

 לוח ריכוז מחוונים כולל: לחץ שמן, טמפ'  מים, טעינת אלטרנטור  •

סת  וומפעילות התראה ללא קשר לוהגנות המפסיקות את הדיזל   •
המתח ולגנרטור: חוסר לחץ שמן, חום יתר, מפלס מי קירור  

 ומפלס סולר 

מערכת הדיזל תכלול מערכת פליטה ומשתיק קול המתאימים לתקן   •
עירוני כולל כל האבזרים וכולל בידוד ללא אסבסט לכל החלקים  

 72DBהמפשרים מגע מקרי, בכל מקרה תהיה רמת הרעש עד  
 מ .  1ק במרח

 או דומה BS 5514:    1977/79הדיזל יעמוד בתקן   •
 

 מערכת בקרה ו הפעלה אוטומטית  .43

מערכת  זו הינה חלק בלתי נפרד וכלול  במכלול הדיזל גנרטור וכוללת את  הלוח, מהדקים, בולמי  
 זעזועים, ממסרים מאמ"תים ואת הבקר המשמש להתנעה דימום ובקרת המערכת.   

 אוטומטי מלא עם אפשרות הפעלה והעברה למצב ידני במידת הצורך.פיקוד המערכת יהיה 

רשת החשמל יופעל הדיזל גנרטור באופן אוטומטי אחרי השהיה  במקרה של הפסקה או תקלה ב
 הניתנת לכיוון. התנעת המערכת תותנה גם באישור מבקר חיצוני. 

הדיזל גנרטור לאחר    עם חזרת המתח ברשת הארצית למצב תקין או ביטול המגע החיצוני, יופסק
 השהית "עבודה ללא עומס" הניתנת לכיוון. 

פשר ניסוי ואישור תקלות  בפעולה יזומה המתבצעת ע"י מפעיל  המערכת תציג את התקלות ותא
 המערכת.  

 להלן רשימה המסכמת את התקלות המבוקרות לרבות מנורות סימון:

 מפלס נמוך  –חוסר מים ברדיאטור  •

 חוסר לחץ שמן  •

 חום יתר  •

 סיונות ההתנעה ואורכן יבלת מס נהג •

 חוסר דלק  •

 מהירות נמוכה ומהירות יתר  •

 גבוה מתח נמוך ומתח  •
בחזית לוח מערכת הבקרה יותקנו כל המחוונים שפורטו בעניין מנוע דיזל ובנוסף יותקן מפסק  

 מפתח להתנעה ידנית עוקפת את מערכת בקר ההתנעה האוטומטי. 

 מערכת הפסקת חרום  .44

 קן לחצן חרום שקוע המדומם את המערכת באפן מידי בחזית לוח הבקרה יות

 רום ממערכת חיצונית. בנוסף יותקנו מהדקי פיקוד להדממת ח

 מערכות לגילוי אש ועשן ומערכת כיבוי אש   .45
ולתקן   ULהמערכת לגילוי אש ועשן על כל רכיביה תתוכנן ותבוצע בהתאם לתקן  

 הישראלי. 
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פרט טכני של כל הציוד הכולל את כל השלמת מתקן גילוי וכיבוי אש כוללת אספקת מ 
 הוראות ההתקנה הפעלה תחזוקה ובדיקת הציוד. 

קבלן להמציא אישור הועדה לאנרגיה אטומית בדבר תאימות הגלאים למקום  על ה
 ההתקנה. 

טרם התקנת המערכת יציג הקבלן לאישור המתכנן תוכניות מפורטות להתקנה אשר יכללו  
 במפורט את כל הציוד.  

 העביר את הציוד והמתקן בדיקה של מכון התקנים הישראלי.  על הקבלן ל 

 רכזת )לוח בקרת המערכת(:    .46

הרכזת תהיה מדגם המיועד   הרכזת תהיה מתוצרת המקובלת בישראל בהתאם לאישור המזמין.   
 אזורים וניתן להרחבה. להלן התכונות החייבות להתקיים ע"י הרכזת: 8ל 

 קצר או נתק  והציוד מבוקרים למקרהכל המעגלים   •
 אפשרות להוספת פנל התראות משני  •

   הפעלת נוריות / צופר ספציפיים לפי האזור בו נקלטת תקלה , ועדיפות תצוגה לתקלה   •
 האחרונה הכל ניתן לתכנות.   

 מערכת נפרדת לאיתור תקלות חומרה )להבדיל מאיתור אירוע אש ועשן אמיתי(  •

 ת שוא. ם לכיול למניעת התראותוכנה ופרמטרים הניתני •

 אימות כל תקלה משני אזורים לפני הפעלת אמצעי כיבוי או הפסקה.  •

 אפשרות בדיקת נוריות וביצוע ניסוי לכל אזור בנפרד  •

    ש"ע  רצופות ללא רשת, הרכזת כוללת ספק  20מערך מצברים נטענים מסוג ניקל קדמיום ל  •

 12VDCמטען מתח הפעולה   
 גלאים    .47

 ם וגלאי יוניזציה לפי התוכנית המאושרת לביצוע. המערכת תכלול גלאים אופטיי

 .  ULהגלאים ובסיסי הגלאים יהיו בעלי תקן  

 .FRהגלאים יהיו מוגנים בפני הפרעות מגנטיות ורעשי  

 לכל גלאי או קבוצת גלאים תותקן נורית אזהרה לסימון תקלה 

 לחצנים  .48

 לבן.   –כה אדום , ידית המשי –הלחצן  לחצנים שיותקנו יהיו לחתני משיכה. גוף

 יתבצע ע"י מפתח ייעודי שיסופק עם המערכת.  (reset)ביטול הלחיצה 

 צופרי התראה     .49

   ULהצופרים יהיו בעלי תקן 

 גוף הצופר צבוע באדום 

 צופר יהיה בעל דרגת אטימות מתאימה לסביבה בו עליו לפעול.

 מ.  1ממרחק של   110DBעוצמת הצופר תהיה 

 סלולרית  חייגן טלפוני או מערכת התראות    .50

תקלת אירוע אש או עשן תדווח למערכת הבקרה המקומית במגע יבקש ובנוסף תצא לשידור  
 סלולרית.  SMSלמערכת חייגן או מערכת התראות 

הקבלן יקבל הוראה מפורשת בכתב מהמתכנן אם ואיזו מערכת חייגן לספק: חייגן טלפוני,  
 הסלולרי.   פרטים בנושא ספק השירות הטלפוני אומערכת סלולרית וכן  

 חייגן טלפוני יהיה מיצרן ישראלי ודגם מאושר לשימוש ע"י בזק. 
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 מנויים.  4החייגן מסוגל לחייג ולהשמיע הודעת אירוע אש לעד 

 הכנסת רשימת המנויים והקלטת ההודעה תתבצע מפנל מקשים שהינו חלק מהחייגן. 

 )טופקו בקרה( או ש"ע מאושר.   MCI4Iחייגן סלולרי יהיה מדגם 

 רכת כיבוי אש בלוחות החשמל מע    .51

  80בכל לוחות החשמל המתוכננים תותקן מערכת הפסקת חרום ובלוחות לזרם נומינלי מעל 
 אמפר תותקן מערכת כיבוי בגז.

 על כל מרכיביה ומתאימה לפעולה עם הרכזת . BSאו  ULמערכת הכיבוי תהיה בעלת תקן 

על פי הנחיות המשרד לאיכות    מאושר לשימוש CLEAN AGENTאש יהיה  הגז המשמש לכיבוי
 הסביבה. 

 הצנרת להולכת הגז על כל אביזריה תהיה מנחושת. 

 BSאו  ULמערכת הצנרת ונחירי הפיזור יותאמו לנפח הלוחות לפי תקני 

 החישובים ייערכו ע"י היצרן ויוצגו לאישור המתכנן.

 זור: להלן האביזרים העיקריים במערכת הפי

 מיכלי הגז  •
 שסתום לפריקה מהירה  •

 מד לחץ  •

 מערכת הפעלה חשמלית לפי פקודה המרכזת  •

 צנרת תאום גמישה בין המיכל לצנרת הנחושת  •

 שניות.  10צנרת נחושת ומערכת נחירים לפיזור הגז בזמן פריקה של  •

 תיק מתקן  .52
 

 בגמר העבודה יוגש תיק מיתקן לאישור המתכננים ומזמין                  

 העבודה.                

 יוגש תיק יחיד לאישור שיתוקן בהתאם להערות המתכנן                 

 העתקים זהים.  3לאחר תיקון ההערות, יוגשו                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   5/21מכרז מסגרת פומבי מספר 
 רותי אחזקה, תפעול ובקרה של מערכות ומתקני ביובלמתן שי

 מפרט טכני והצעת המציע  –' פרק ג

 

71 
    _ __ ___________________________ 
 ה וחותמת המציע/מורשי חתימה תימח      

 

 ביובית עבודות מפרט  – 5נספח ג'

 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות בניין, יבוצעו העבודות כמפורט להלן.  .1

 .  המפרט המיוחד שלהלן הינו אינדיקטיבי בלבד .2

 

 כללי 

המזמין יראה את הקבלן כאילו התחשב בעת הכנת הצעתו בכל התנאים והדרישות המפורטים בכל   .1
 מסמכי הצעה זו. 

הכמויות ייחשבו ככוללים את עלות אספקת כוח האדם הדרוש, עלות  המחירים שיוצעו ע״י הקבלן בכתב  .2
ל הדרישות והתנאים  כל העבודות, הספקת החומרים וההוצאות שתגרמנה לקבלן כדי למלא אחר כ

 המפורטים במסמכי ההצעה במלואם, על כל פרטיהם. 

ה לשינוי  אי הבנת תנאי ו/או עבודה כלשהם ו/או אי התחשבות בהם ע״י הקבלן לא תיחשב כעיל .3
המחירים שמולאו ע״י הקבלן בהצעתו בכתב הכמויות ו/או כעילה לתביעה לתשלום נוסף ו/או פיצוי  

 כלשהו. 

כדי למנוע ויכוחים וחילוקי דעות, כי עבור עבודות שתבוצענה ע״י הקבלן ביוזמתו  מובהר בזאת במפורש,  .4
 נציג המזמין, לא ישולם לקבלן. הוא לפי שיקול דעתו, מבלי שתינתן לגביהן הוראה מפורשת בכתב ע״י 

רואים את הקבלן כאילו התחשב בעת הכנת הצעתו ומילוי מחירי היחידה בכתב הכמויות בכל התנאים   .5
ות המפורטים במכרז/חוזה זה על כל מסמכיו. המחירים המוצעים ייחשבו ככוללים את עלות כל  והדריש 

 ל כל פרטיהם. ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים במסמכים הנ״ל ע

 רישיונות ואישורים 

כל העלויות הישירות והבלתי ישירות המתחייבות מהפעולות לקבלת כל המכתבים, האישורים, האגרות   
רישיונות השונים מהרשויות המוסמכות והתשלומים למפקחים שלהן יהיו על חשבון הקבלן ויראו  וה

 ישולם עבורן בנפרד. אותן ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא 

 אמצעי זהירות ובטיחות 

מ.א   –מחיר נקיטת כל אמצעי הזהירות והבטיחות המתחייבים מחוקי מדינת ישראל, דרישות המזמין 
המוסד לבטיחות וגהות, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, שרותי   -מטה יהודה, משרד העבודה  

מיוחד זה, כולל אספקת כל האמצעים הדרושים   הכבאות ורשויות מוסמכות נוספות, והמפורט במפרט
 והעבודה שתידרש, ייחשבו ככלולים במחירי היחידה של החוזה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 נים ודיווח יומ

לא ישולם בנפרד לקבלן והמחיר ייחשב ככלול במחירי היחידה של החוזה עבור מילוי כל היומנים  
הטפסים שדוגמאות שלהם בנספחים השונים, הקלדת הנתונים  היומיים והדיווחים החודשיים ושאר 

נציג  בדפים ממוחשבים במחשב של הקבלן, כולל כל החומר והעבודה שיידרשו להכנתם והעברתם ל 
 המזמין יחד עם החשבון החודשי.
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 כללי  – 00פרק 

 

 מניעת הפרעות  .1

והתנועה הסדירה המתנהלים בכל  הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מרבית בצרכי החיים 
 יישוב במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בהם   כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע 
או לפגוע במתקנים קיימים  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים 

 מוקדמים ומוסכמים כמפורט להלן. ללא שינוי הסדרי תנועהוכו׳, 

אישורי משטרת ישראל, התקנת שלטים,  הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע״י תכנון הסדרי תנועה,   
  דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו׳, לפי הצורך, ויבנה מעקפים לצורך הטיית התנועה, גשרים מעל תעלות

 חפורות וכו׳. 

כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים   
 ולא ישולם עבורן בנפרד. 

לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו לו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת  כמו כן   
 הפרעות. 

כל תנועה, הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת, תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב   
אינו   מצוידים בגלגלים פניאומאטיים. יש לוודא שגלגלי הרכב נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכב 

 מתפזר בזמן הנסיעה. 

 אחריות למבנים קיימים  .2

מבצוע העבודה על ידו, על ידי   פועליו       ושליחיו או  הקבלן אחראי לכל נזק לרכוש שייגרם כתוצאה  
 ע״י קבלני משנה שיופעלו על ידו. 

ונים  בשטח קיימים מבנים ומתקנים וכן עמודי חשמל וטלפון, כבלי חשמל וטלפון, תשתיות תקשורת נת 
עיליים  ואחרים בסיבים אופטיים, קווי מים, דלק וכו׳. הקבלן יבדוק ויוודא את מקומם של המבנים ה 

קרקעיים בכל מקום בו הוא ניגש לביצוע עבודה, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם  -והתת
ים הנוגעים  מסומנים, על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. על הקבלן לקבל אישורים ורישיונות מהגורמ 

 בדבר.

יומיים  - ל החיים היוםעל הקבלן למנוע כל פגיעה במבנים ובצנרת אלה וכן מכל הפרעה במהלך התקין ש 
במקום. מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק אשר הוא  

 יגרום למבנים ולמתקנים קיימים. 

 אמצעי זהירות ובטיחות  .3

לבטיחות העבודה, העובדים והציבור ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת   הקבלן אחראי  
 לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, הובלת חומרים וכו׳. תאונות עבודה, 

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת ביצוע העבודה   
 ת וההוראות של משרד העבודה. הקבלן יתקין מעקות, ויקפיד על קיום כל התקנו

י להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל  גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כד 
הימצאותם של בורות, תעלות, ערמות עפר, חומרים ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום יום העבודה  

כל הבורות והחפירות, לישר את הערמות והעפר ולסלק את  בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את 
 העבודה.   כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה מביצוע

במקרה של עבודה בשוחות בקרה קיימות על הקבלן לבדוק תחילה את הביבים או את השוחות  
  להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר יכללו בין היתר את הפעולות 

 הבאות: 
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ל חמצן. אם  א.     לפני שנכנסים לשוחת בקרה יש לוודא שאין בה גזים מזיקים ויש בה כמות מספקת ש
יתגלו גזים מזיקים או חוסר חמצן אין להיכנס לתא הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת  

תר הכניסה  מאווררים מכניים. רק לאחר שסולקו כל הגזים ומובטחת הספקת חמצן בכמות מספקת תו
 לתא הבקרה, אך רק לנושא מסכות גז. 

 שעות לפחות לפי הכללים הבאים:  24תקופה של מכסי שוחות הבקרה יוסרו, לשם אוורור הקו, ל ב.

מכסה השוחה שבו אמורים לעבוד והמכסים בשני התאים הסמוכים.    -לעבודה בתא בקרה קיים   -
 סה״כ שלושה מכסים. 

 ים משני צידי נקודת החבור.המכס -לחיבור אל ביב קיים   -

לולים לגרום לתאונות ופגיעה  עוד ידאג הקבלן לסמן שוחות בקרה פתוחות על מנת למנוע אירועים הע
 בהולכי רגל. 

לא יורשה עובד הקבלן ו/או כל אדם להיכנס לשוחת בקרה אלא אם כן יישאר אדם נוסף מחוץ לשוחה   ג.
 יש עזרה במקרה הצורך. תמיד יהיה לפחות אדם אחד אשר יהיה מוכן להג

מחליקות ויחגור    ות בלתי   הנכנס לשוחת בקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים עם סולי ד.
 חגורת בטיחות שאליה קשור חבל אשר את קצהו החופשי יחזיק האיש הנמצא מחוץ לשוחה. 

 י כניסת אדם          מ׳ יופעלו מאווררים מכניים לפנ 5.0ו.     בשוחות בקרה שעומקן עולה על 

 ובמשך כל זמן העבודה בשוחה.        

    בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעיז.    עובדים המועסקים 

 הנדרשים ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו.  בטיחות 

 נקיטת הקבלן יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם וחיה עקב אי  

יו. לעומת זאת שומר  אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אל  
ובע או התובעים לבין  המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין הת 

ת בהסכמת שני  הקבלן. את הסכומים הנ”ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חילוקי הדעו 
ונת עבודה לעובד של  הצדדים או בוררות עפ”י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויים עקב תא 

הקבלן, או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייקט כלשהו שנפגע באתר העבודה, תכוסה ע״י הקבלן  
 באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה והמזמין לא יישא באחריות כלשהי בגין נושא זה. 

חשבונו, את  כל ספק באשר לביצוע תקין ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמך זה יזמין הקבלן, על  ב
 מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור ויבצע את כל הנחיותיו. 

בכל מקרה, וגם אם לא מפורט הדבר ברשימת הכמויות, העלות הכוללת של העבודות, הציוד והחומרים   
ם מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל רואים אותה ככלולה במחירי היחידה השונים ולא  המתחייבי

 ישולם עבורם בנפרד. 

 רישיונות ואישורים  .4

למנהל ולמפקח את כל הרישיונות והאישורים   לפני תחילת ביצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך 
ות הנ”ל. הקבלן מתחייב לשלם  לביצוע העבודה. הקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונ 

לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונות. כוונת המילה רשויות בסעיף זה  
חברת החשמל, חברת בזק, מת״ב, מע”צ, משטרה,   הינה: מועצה אזורית מטה יהודה, רשות העתיקות, 

 רשויות הניקוז וכו׳. 

 שיטות עבודה מתאימות  .5

הנדס לדרוש מהקבלן לשנות את שיטת העבודה אם היא לפי דעתו אינה מתאימה או  הרשות בידי המ  
אינה יעילה או שתאריך את זמן העבודה יותר מהזמן הסביר. הרשות בידי המהנדס לדרוש שכלול וייעול  
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שיטת העבודה או שימוש בציוד מתאים יותר. על הקבלן לבצע את דרישת המהנדס אך אי דרישת  
 ררת את הקבלן מאחריותו לבצע את העבודה בטיב ובקצב המותנים בחוזה.המהנדס אינה משח

 תיקונים  .6

הקבלו מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם בגלל רשלנות בעבודה,  
וש בחומר בלתי מתאים או גרוע, ציוד גרוע, ביצוע עבודה שלא בהתאם לדרישת המהנדס, או כל  שימ

מהנדס מצא את הקבלן אחראי לה. דעתו של המהנדס תקבע סופית את מידת אחריות  עבודה אחרת שה
 הקבלן. 

 תפקידי הקבלן ואחריותו  .7

 קשר ותקשורת  .א

ת הודעות בנושאי מכרז זה מול מנהל מחלקת ביוב  לקבל מערכת קשר מאוישתהקבלן נדרש לקיים             
, לדווח על העבודות שבוצעו על ידו  במועצה וכמו כן לקיים קשר רצוף עם המוקד המאויש במועצה

 ולקבל הנחיות לעבודה. 

על הקבלן לדאוג לכך שניתן יהיה לאתרו וליצור עימו קשר טלפוני בכל עת ובכל שעה לאורך היממה,              
 ל, בשבתות, בחגים, בימי שבתון, בימי שביתה ובזמני חירום, ללא יוצא מן הכלל.בימי חו

ום לכך שבכל ביובית המשמשת לביצוע העבודות תורכב מערכת איתוראן )או שווה ערך(,  על הקבלן לגר            
וכן כי המזמין יוגדר כמשתמש מורשה אשר יהיה זכאי לקבל נתונים אודות מיקום הביוביות בכל עת,  

 עת.באמצעות האינטרנט, בכל מגוון החתכים והאפשרויות אשר תהיינה קיימות אותה 

להקצות אנשים מתאימים במוקד הטלפוני שלו לקבלת אינפורמציה על ליקויים התקלות.    על הקבלן            
 כמו כן עליו לדאוג שניתוח האינפורמציה והעברת ההוראות לצוות המבצע ייעשו ביעילות ובמהירות. 

 . ובכתב ע"י  מוקד המועצה  ההודעות לגבי הליקויים והתקלות יועברו לקבלן ע״י נציג המועצה            

 נציג המועצה )באמצעות המהנדס או באמצעות המוקד או מטעמו( שומר לעצמו את הזכות                 

 חירום.      –להתקשר לקבלן הביתה ולהזעיקו גם אחרי שעות העבודה הרגילות לביצוע עבודות אחזקה             

אם פירוש הדבר לבצע את העבודה   העבודות באופן מידי ואף במקרה כזה יהיה על הקבלן לבצע את           
 בשעות הלילה.

 

 - ציוד ואמצעים .ב

ציוד עזרה ראשונה ואימון העובדים בעזרה ראשונה בקורס מאושר ע״י משרד העבודה או מוסד מוסמך   .1
אחר. כולל ציוד להחייאה, להנשמה מלאכותית ולטיפול בפצעים וכן כל ציוד אחר כפי שיידרש ע”י  

 ד העבודה.כון לבטיחות ולגהות ומשרהמ

 באחריות הקבלן לעבוד בכביש עם שילוט, מחסומים, מעקות וכל ציוד בטיחות נדרש.   .2

כל כלי הרכב, העגלות והציוד הנגרר יהיו בעלי רישיון ממשרד התחבורה ויכללו את כל  הסימונים,   .3
 האביזרים והציוד הנדרש כדי לנוע על כבישים ציבוריים. 

 

 ת הרכב צוו .ג

 ל ונהג לכל הפחות.כולל פוע הביוביתצוות 

            

 יומן אחזקה     .ד
 ושאיבות ויגיש אותו עם כל חשבון חודשי ,   הקבלן ינהל יומן אחזקה   
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 הרישום ביומן יכלול דו״ח על כל פעולות הקבלן בהקשר לביצוע כל אחת מהעבודות   

 התחייבויות הקבלן  .8

יוב הציבורית/עירונית הכלולות  רואים את הקבלן כמי שיודע ומכיר את מטרת העבודות במערכת הב 
במסגרת מכרז/חוזה זה, שנועדו להבטיח פעולה סבירה ורצופה של כל קווי הביוב הקיימים ומניעת  
גלישת שפכים, כבעל ניסיון בביצוע עבודות דומות, כמכיר את כל הדרישות וההנחיות המפורטות  

 במסמכי המכרז וכבעל ידע ויכולת לנהל ולבצע את העבודות.

סף, על הקבלן לדווח למועצה באופן מידי על כל תקלה/נזק שנגרם לתשתיות הביוב בין אם נגרם על  בנו 
 ידו ובין אם נגרם ע״י אחרים.

ים  בהגשת הצעתו ובחתימתו על מכרז/חוזה זה הקבלן מתחייב לספק את כל כח האדם, הציוד והמכשיר  
ביצוע עבודות תיקון/החלפת קווים   שיידרשו לביצוע העבודות הכלולות במכרז/חוזה זה וגם לצורך

שאינן כלולות במכרז זה, לפיכך רואים את הקבלן כאחראי בלעדי לאחזקה שוטפת ונאותה של מערכת  
ל גלישות  הביוב העירונית הכוללת קווי ביוב גרביטציוניים וקווי סניקה, ובכלל זה מניעה מוחלטת ש

ות וחגים. הקבלן יישא באחריות כספית  שפכים, במשך כל שעות היממה בכל ימי השנה, כולל שבת
מלאה בכל סכום, לכל נזק שייגרם כתוצאה מעבודותיו, יפצה את המזמין עבור כל נזק שייגרם לו ועבור  

ל פעם ובכל מקרה  כל קנס שיוטל עליו עקב עבודותיו, עקב גלישות שפכים, ו/או בכל אחריות אחרת בכ
 שהמערכת לא תפעל כנדרש. 

 קובלותעבודה בשעות בלתי מ .9

על הקבלן לקחת בחשבון כי במקרים שונים הוא עשוי להידרש לבצע תיקונים ו/או עבודות שונות   
בשעות הלילה או בימי מנוחה או חגים או במצבי חירום. הקבלן מתחייב לבצע עבודה זו בכל מועד  

 ה או במועד או בשבת לפי דרישה.שיידרש ביו אם זה בליל 

 עבודה במצבי חירום  .10

בטחוני או בכל מקרה אחר שיימצא לנכון   בעת מצב חירום שיוכרז ע״י המהנדס עקב נזקי טבע,מצב           
יעמיד הקבלן את הצוות, הציוד ומלאי החומרים שברשותו כמפורט למזמין. הקבלן מתחייב לבצע את  

 כל העבודות שיידרש ע״י נציג המזמין ללא הפסקה עד להפסקת מצב החירום. 

 

 עבודות לביצועפירוט ה - 01פרק 

    

 לצייד את הצוות עם ציוד בטיחות בהתאם להנחיות בטיחות  באחריות חברת הביוביות •
 מסכת גזים, מאוורר יניקת גזים,גלאי גזים,רתמות בטיחות וכל הדרוש בחוק. -וגהות,כגון    

 לסתימות עד    4," 6צוות הביובית כולל נהג עם עוזר וביובית מאובזרת עם מחסום "  •
 לחוק. מטר, דלי וחבל ,וציוד בטיחות בהתאם  4מק לעו     

 יש לתאם נהגים קבועים לשאיבות המתקנים.  •
 

   טיפול במתקנים: .1

מכוני טיהור שפכים, מגובים מכניים ובורות אגור   טיפול במתקני טיפול בשפכים כגון תחנות שאיבה,
 ושטוף 

ציגי המועצה במתקני טיפול  במסגרת מכרז/חוזה זה על הקבלן לבצע עבודות טיפול עפ״י הוראות מנ
 מכוני טיהור, מגובים מכניים וידניים, כמפורט להלן. נות שאיבה, בשפכים כגון תח 

 הנתונים הינם כלליים בלבד ומובאים לצורך מידע כללי בלבד ויתכן וקיימים אי התאמות בנתונים הנ״ל. 
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  -הפנים של הבור הרטוב  על הקבלן לשטוף ולנקות במים בלחץ את כל חלקי   - שטיפה של מכון סניקה
הקירות, הרצפה, הסולמות והצנרת לסילוק לכלוך, סמרטוטים ופסולת שהצטברו עליהם כתוצאה  

 מעליית פני המים. 

בשוחת הכניסה,  יש לבדוק אם פני המים עלו מעל פני העיבודים )בנצ׳יקים( שבשוחה. במידה ויימצא  
 פנים הבור הרטוב של תחנות השאיבה. כן יש לבצע אותן פעולות שפורטו לעיל לגבי שטיפת ש

טיפול ניקוי וריקון למשאית אשפה של העירייה את האשפה והגבבה   -  שטיפה וניקוי של מגוב מכני
שהצטברה על המגוב הידני. יש לשטוף באמצעות צינור מים בלחץ את סל המגוב ומסילותיו ובתחנות  

מגוב הידני על כל חלקיו. יש לשטוף במים  ותקן מגוב ידני את רצפת וקירות תעלת המגוב ואת הבהן מ
 בלחץ את תחתית שוחת הכניסה. 

במסגרת העבודה על הקבלן לבצע עבודות במכוני הטיהור של המועצה, העבודות   - עבודות במכוני טיהור
 צנרת בקטרים שונים בשטח המכונים. כוללות טיפול במגובים מכניים במכוני הטיהור ושטיפה של 

 

רת העבודה על הקבלן לבצע עבודות שאיבה של בוצה וגבבה מהמכונים השונים,  במסג-שאיבות שונות 
 העבודה כוללת ימים מלאים של שאיבות עם משאיות גדולות ושפיכות למכון טיהור שפכים מורשה.  

 

o דרישות החוק . 
ם,  בעבודה, תקנות הבניה, חוק ארגון ופיקוח בעבודה, תקניבדרישות החוק נכללים : פקודת הבטיחות     

ופקודת הבטיחות בעבודה "בניה הנדסית" , דרישות בטיחות של יצרני ציוד    ותקנות, חוק התכנון והבניה, 
 מכונות, תקנות משרד התחבורה וכו'. 

 

o  ציוד מגן אישי 
 ראות יצרן. ציוד המיועד להגנה על העובדים ומתאים לדרישות התקנות, התקנים והו

פקודת הבטיחות  .1 לו  )נוסח חדש( תש"ל    הקבלן מצהיר בזה שמוכרת  והצווים    –  1970בעבודה  התקנות 
שנתנו על פיה, וכן מוכרים לו חוקי המדינה העוסקים בבטיחות בעבודה, תקנות וצווי הבטיחות בעבודה,  

במקצוע, תנאי העבודה   חוקי עזר של הרשויות המקומיות הנוגעים לעבודתו, אמצעי הזהירות המקובלים
יתרי העבודה והוראות הבטיחות הנוספות שמופיעות בהמשך הנספח  המפורטים ברישיונות עבודתו ובה 
 )להלן ביחד "הוראות הבטיחות"(. 

  

הקבלן מצהיר בזה כי הוא מכיר את הוראות הבטיחות הספציפיות המתייחסות לאתר/ים שבו/הם תבוצע   .2
ן כי יש  בטיחות כאלה, וכי הוא למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו, וכ העבודה, אם ישנן הוראות  

 ביכולתו לקיים הוראות בטיחות אלו. 
  

 הקבלן ידאג לכך שעובדיו, סוכניו, קבלני משנה שלו וכל אדם אחר שיבוא בשמו או מטעמו, יתודרכו ויכירו .3
 ישמעו להן וינהגו על פיהן. את הוראות הבטיחות הסיכונים הקיימים במקום העבודה,               

 ציוד וכלים

שכל הציוד, המכונות, הכלים )ובכלל זה מנופים, כלי הרמה, קולטי אויר וכיוצ"ב(    הקבלן יהיה אחראי לכך .4
 שהוא ועובדיו ישתמשו בהם בזמן העבודה יהיו במצב תקין מצוידים בכל  

עיל הכלי וזאת בתנאי שיהיו למפעיל  הקבלן, עובדיו או מי מטעמו לא ייסעו על כלים מתנייעים, פרט למפ .5
 אלו יהיו בתוקף.  ההסמכות הדרושות ושהסמכות

בעלי   .6 עובדים המיומנים בהפעלתם,  ידי  על  יופעלו  והכלים  המכונות  לכך שהציוד,  יהיה אחראי  הקבלן 
 רישיונות והיתרים תקפים כנדרש עפ"י הוראות הבטיחות.
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הבטיחותי )כגון: נעלי בטיחות, קסדות מגן, אפודים, משקפי מגן  הקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד   .7
ג חצובה,  רתמות,  זים,,גלאי  עם  סגורות  כננות  נשימה  הבטיחות    מערכות  הוראות  עפ"י  הדרוש  וכו'( 

 ובהתאם לסוג העבודה שהם מבצעים.
 ציוד מגן אישי ואמצעי מגן טכניים למכונות פגום או בלוי יוחלף מיידית ע"י הקבלן.   .8
יוד כזה במצב תקין כל זמן  בלן ידאג לספק למקום העבודה ציוד לעזרה ראשונה וכן ידאג לקיומו של צהק .9

שמתבצעת שם עבודה. כמו כן, ידאג הקבלן לכך שיהיו תנאים נאותים המאפשרים להגיש שרות של עזרה  
 ראשונה במקרה של תאונה. 

 
 מהלך העבודה 

 הקבלן יהיה אחראי ויעשה את כל הדרוש לשם הגנה על הרכוש של המזמין  וכדי למנוע פגיעה בו.   .13
בודה ויתקין מעקות בהתאם לדרישות החוק ויסמנן בשלטים ברורים ומתאימים,  הקבלן יגדר את  אתר הע .14

 והכל בהתאם להוראות הבטיחות. 
א יעסקו בעבודה שעלולה לגרום לשריפה,  הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יבעירו אש גלויה ול .15

מין  לביצוע העבודה  כגון ריתוך או חתוך בחום, אלא אם קיבלו אישור בכתב לכך מנציג מוסמך של המז 
 לאחר בדיקה ונקיטת כל אמצעי הזהירות למניעת התפשטות אש. 

מתאימים,  במקרה וניתן לקבלן אישור כאמור, יצטייד הקבלן לפני התחלת העבודה בכלי כיבוי אש 
הקבלן לא ישתמש    מטף כיבוי צמוד וגלגלון מים פרוס לפי התנאים המפורטים בהוראות הבטיחות. 

 וד לכיבוי אש לצרכים אחרים. במתקן או בצי

הקבלן מתחייב כי הוא או מי מטעמו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו, אלא לנקודות חיבור   .16
וכן לא ישתמשו בציוד שאינו תקין או ציוד האסור או שאינו בתקן    שאושרו על ידי נציג מוסמך של המזמין

   הנדרש עפ"י הוראות הבטיחות. 
כי צוות עובדיו, או כל מי הבא מטעמו ישמרו על הסדר והניקיון באתר העבודה,  הקבלן מתחייב בזאת   .17

הרשויות   ע"י  ומאושר  מותר  למקום  ובסיומה,  העבודה  במהלך  והגרוטאות  הפסולת  את  ועפ"י  יסלקו 
הוראות החוק והתקנות הקיימות בנדון, לא ישתמשו באריזות חומרים השייכים למזמין , לא יחנו רכב  

חנייה המיועדים לכך, יפרקו רכב רק במקום שאושר ע"י נציג של המזמין  ובתנאי שהרכב  שלא במגרשי ה 
   הפורק יחנה בחניון הרכב לאחר סיום פריקתו.

   יעשנו במקומות האסורים לכך עפ"י הוראות חוק כלשהן.הקבלן ,עובדיו או מי מטעמו לא  .18
לכך היתר בכתב מנציג מוסמך של  הקבלן לא יחסום את דרכי הגישה לאתר העבודה, אלא אם כן קיבל   .19

 המזמין . בכל מקרה יבטיח הקבלן דרכי גישה מתאימות לרכב בטחון ולנקודת הציוד לכיבוי אש. 
ש .20 אחר  נציג  או  עבודה  מפקח  של  סיור  מהסוג  בעת  מפגעים  שהתגלו  וברגע  העבודה  באתר  הרשות  ל 

קבע המפגע יחשב כמסולק רק  "מסוכנים" או "חמורים" על הקבלן לסלק את המפגעים בהתאם ללו"ז שנ
לאחר אישור המפקח או נציג אחר מטעם הרשות שאיתר דיווח ודרש לסלק את המפגע. האישור לסילוק  

 נתן בכתב. י המפגע י
ועל    במקרה של תאונת עבודה .21 נציגו את הצעדים עפ"י הוראות הבטיחות, עפ"י החוק  ינקוט הקבלן או 

 הנסיבות, ובכלל זה:  
 גע ויגרום להעברתו לבית חולים אם יש צורך בכך. יגיש עזרה ראשונה לנפ .א
יודיע ללא דיחוי לנציג מוסמך מטעם המזמין , למשרד העבודה ולגורמים אחרים בהתאם לאמור בהוראות   .ב

 הבטיחות. 
המכונות     במקרה .ג את  ישאיר  למשטרה,  מידיית  יודיע  למשטרה,  דיווח  המחייבת  קטלנית  תאונה  של 

 ינהג עפ"י הוראותיה והנחיותיה. והכלים במקומם עד בוא המשטרה ו
נציג של המזמין  ו/או המפקח מטעמה, יהיה רשאי להוסיף ביומן העבודה של הקבלן הערות הסתייגות   .22

אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדים מתאימים מצד הקבלן. במקרה כזה  בנושא בטיחות ולתבוע שיפורים של  
 מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון הליקויים. 

שוכנע שתנאי  נציג   .23 של הקבלן אם  עבודתו  רשאי להפסיק את  יהיה  ו/או המפקח מטעמה  המזמין   של 
אינן תקינים או כי ישנה  הבטיחות, או כי הציוד, המכונות, הכלים או האביזרים שהקבלן שמשתמש בהם  

אי עמידה כלשהי בהוראות הבטיחות, או במקרה שהקבלן, או מי מטעמו, יעבדו עפ"י שיטות המסכנות  
 חיי אדם או שלמות רכוש המזמין  או של צד שלישי כלשהו. 
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במקרה כזה מתחייב הקבלן לפעול ללא דיחוי לתיקון המצב ללא תמורה נוספת. הפסקת עבודה כאמור  
לו   נזק שיגרם  כל  בגין  לפצות את המזמין  פיצוי כלשהו, והקבלן מתחייב  לא תזכה את הקבלן בקבלת 

 או מהעיכוב בעבודה.  כתוצאה מהחריגה מהוראות הבטיחות 

יהיה רשאי להפסיק את עבודתו של כל  אדם מצוות העובדים של    נציג של המזמין ו/או המפקח מטעמו .24
 הקבלן שלא יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הוראות נספח זה.  

  על הקבלן חל איסור להשאיר תעלות, בורות, פתחים, שוחות וכו' ללא גידור יציב ומשולט בשילוט ברור  .25
   בכל תנאי מזג האוויר ובכל שעות היממה.

צוע הפעולות הרשמות להלן, חייב הקבלן או מנהל העבודה שלו לקבל הרשאה מטעם נציג  לפני תחילת בי .26
 של המזמין ו/או המפקח מטעמו. 

 כניסה למתקני המועצה האזורית.  .א
 חפירת בורות ותעלות.  .ב
 פתיחת מעקות, רצפות, מדרגות וגגות.  .ג
 סגירת קווי מים.  .ד
 בודות הרמה ועבודות בגובה.ע .ה

 עבודות הריסה.  . ו
 פרוק צנרת.  .ז
 בודה במקום מוקף )סגור( שאדם עלול להילכד בו באווירה מסוכנת)נפיצה(. ע .ח
 הפעלת ציוד צ.מ.ה תחייב את הקבלן להציג אישורים מתאימים על תקינות הכלים עפ"י המופיע בהגדרות   .27

  שונות

יסה לאתר העבודה בשעות הפעילות ובסיומן בהתאם     הקבלן ידאג לאמצעי שמירה ואבטחה למניעת כנ .28
 ות נציג הרשות המוסמך לכך . לדריש

כל אחד בתחומו   הקבלן, אחראי הצוות, אחראים לכך שתוכן הוראות נוהל זה יובאו לידיעת העובדים, .29
 כמפורט בנוהל.

לרבות ת .30 עבודתו.  ביצוע  לצורך  הנדרשים  תנועה  הסדרי  מבחינת  הנדרש  לכל  ידאג  כל  הקבלן  עם  יאום 
 ם וכו'.  הגורמים, כגון משטרת התנועה, נציגי היישובי
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 קנסות - 6נספח ג'

 אי ביצוע העבודה כסדרה ואחריות לקנסות  .1

פיגור ו/או אי ביצוע עבודות אחזקה יגרור קנסות מיידים מצד המועצה, כאשר ההחלטה אם היה   .א

 פיגור ו/או אי ביצוע הינה של המועצה בלבד. 

מכך( הינה הפרה יסודית של חוזה  ע מתמשך של עבודות האחזקה )אי ביצוע פעמיים ויותר אי ביצו  .ב

 זה.

המזמין לא יקבל כל טענה בדבר פיגור בביצוע העבודות לפי לוח הזמנים ולא ישלם תוספת עקב תנאי   .ג

,  מזג אויר, תוואי קרקע, עבודה בלילה, עבודת ידיים, עבודה בתוואי קשה, בעיות לוגיסטיות ורכש

כל הדתות, סגר על איו"ש ו/או חבל עזה,  תיאומים וקבלת רישיונות והיתרים, חגים ומועדים ל

 מחסור בכלים, ציוד, חלקים, אביזרים וכו', בעיות עבירות בשטחים חקלאיים. 

היה וגורם כלשהו קנס את המועצה ו/או זימנה לעדות ו/או שימוע ו/או משפט, עקב כך שהקבלן לא   .ד

לן בלבד והקבלן ישפה את  חוזה על כל נספחיו, אזי כל האחריות לכך היא על הקבמילא את הוראות ה 

 המועצה בגין כל נזק שייגרם לה, לרבות נזק תדמיתי, הוצאות ושכר טרחת עו"ד. 

הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימלי שניתן לצפותו מראש בגין אי   .ה

 מוסכם.ם יהיו מנועים מלטעון כי הנזק שנגרם קטן מהפיצוי הביצוע העבודה כראוי, והצדדי

המועצה תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן, בכל זמן שהוא,   .ו

לפי חוזה, לפי חוזה אחר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים  

אין ניכויים  ביצוע  הקבלן    או  שחרור  משום  כשלעצמו  מכל  בו  או  העבודה  את  להשלים  מהתחייבותו 

 התחייבות אחרת לפי החוזה ולפי כל דין. 

במקרה של אי ביצוע העבודות כמוסכם, כאמור לעיל, רשאית המועצה, נוסף על קיזוז הפיצוי המוסכם   .ז

קח בתקופה בה לא  וביתר הוראות ההסכם גם לעכב או לדחות תשלום חשבונות שאושרו על ידי המפ

 שא ריבית. יכנדרש. סכום החשבון לא יהיה צמוד ולא י בוצעו העבודות

שום דבר האמור בסעיף זה איננו גורע מזכותה של המועצה לכל סעד או תרופה על פי החוזה ו/או על פי   .ח

שכזה  כל דין ואיננו מונע בעדה מלהוכיח כי נגרם לה נזק העולה על שיעור הפיצויים המוסכמים ובמקרה  

 גבוה יותר מהפיצויים המוסכמים בשל הנזק שנגרם בשל האיחור.  תהיה המועצה זכאית לפיצוי 

המועצה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב, בין קצוב ובין שאינו קצוב,   .ט

ה של המועצה  המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכות

 ור בכל דרך אחרת. לגבות את החוב האמ 
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 ביצוע על ידי המועצה  .2

כל התחייבות, לרבות נשיאה בהוצאות, אשר היה על הקבלן לביצוע על פי חוזה זה והוא נמנע   .א
, והוראות אשר קיבל מאת המפקח, או המנהל, או המועצה ואשר נמנע מלציית להן על אף   מלבצעה

המועצה רשאית לבצען, בעצמה או   ה או לא היה זמין לקריאה, תהיה שהתחייב לכך בחוזה ז 
 באמצעות אחרים. 

המועצה תהיה רשאית לחייב את הקבלן במקרים כאמור לעיל בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל   .ב
 שייחשבו כהוצאות כלליות.  25%אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת  

ות ע"י המועצה  ט לעיל, טרם תחילת ביצוע העבודבמקרה בו נמנע הקבלן מביצוע עבודה כמפור .ג
שעות ימים לתקן את   48נתן לו שהות בת י מסר הודעה בכתב לקבלן על כך ותיבאמצעות אחר, ת

 הליקוי בעצמו. 

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי במקרה של מפגע או עבודה אשר אינה סובלת דיחוי יהיה   .ד
באופן  העבודה באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת   המזמין רשאי להתחיל או להשלים את ביצוע

ולאחר מתן הודעה בכתב לקבלן, ללא צורך במתן שהות נוספת לקבלן להשלים / לבצע את   מידי
 מו.התיקון בעצ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי החוזה או מזכות המועצה לגבות את הסכומים   .ה
 חרת. האמורים מן הקבלן בכל דרך א

 

 קיזוז וקנסות .3

להלן הקנסות בהם יחויב הקבלן בגין אי ביצוע העבודה כסדרה )יובהר כי המועצה אף רשאית   .א
 אחד(: את כל הקנסות להלן ביחס למקרה  ליתן

 

 תיאור  קנס תיאור 

אי עמידה באיכות קולחים לכל פרמטר במט"ש בהתאם 
 לבדיקת מעבדה 

 לאירוע 1,000

ט"ש בהתאם לבדיקת מעבדה אי עמידה באיכות קולחים במ
 בעקבות תקלה מכנית בציוד אשר לא טופלה במועד

 לאירוע 5,000

 לאירוע 3,000 גלישה ביוב מתחנת סניקה/מט"ש 

 לאירוע 1,000 זמינות הקבלן לנציג המועצהאי 

אי ציות להוראות נציג המועצה על אף התראה )בכתב או 
 בע"פ( 

 לאירוע 3,000

ל בתקלה משביתה תחנה/מט"ש  איחור בהגעה לשטח לטיפו 
 , מעבר לשעתיים ממועד ההתרעה.

 לשעת איחור 500

, מעבר  איחור להגעה לתקלה לא משביתה תחנה/מט"ש
 לשעתיים ממועד ההתרעה.

 לשעת איחור 300

 לאירוע 1,000 בגין ביצוע כל עבודה ללא אישור.

דיווח יומי בזמן אמת על פעולות  -אי מסירת דיווח בזמן 
 , דו"ח חודשי בהתאם להנחיות המפקחותקלות

 לאירוע 1,500

אי הגעה לביקורת מתקנים עפ"י מספר ביקורים נדרש 
 המופיע במפרט הטכנילתחנה 

 לביקורת 500
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יצירת מפגע סביבתי מכל סוג לרבות ריקון שפכים / בוצה 
 במקום לא מורשה

 לאירוע 3,000

 למתקן 1,000 אי שמירה על סביבת עבודה נקייה/ פינוי זבל/גזם

אי שמירה על מצב המתקנים כולל צביעה וניקיון, אחזקת 
 גדרות ושערים, ושילוט. 

 למתקן 1,500

 לאירוע 1,000 בגין עבודה לא לא מקצועית ו/או לא בטיחותית 

בגין התנהגות שאינה הולמת כלפי נציג המזמין, ציבור  
 הלקוחות, קבלנים, ונציגי רשויות. 

 אירועל 1000
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 מחירון  – 7נספח ג'

 
 פעילים בלבד! לא כאלה שנמצאים בבניה ו/או עתידיים. מתקניםתשלום יתבצע עבור 

 , לא ישולם עבורו מרגע שיבוטל. במידה ויבוטל מתקן כלשהו

 סניקה   תחנות

מספר  שם מתקן מס"ד
 ביקורים
  מינימלי

 בכל שבוע

עלות טיפול 
ותפעול 

 חודשית  

ץ, עלות תיקון, שיפו
החלפה בחדש  

,שאיבות ופינוי, 
 כללי 

סה"כ עלות 
 כולל מע"מ לא 

 4,274 2,137  2,137 3 מסילת ציון 1

 ,  זכריה 2

 תוספת שאיבת בור רקב 

3 2,137  2,137 

2,564 

4,274 

2,564 

 3,589 1,709  1,880 2 רמת רזיאל  3

 3,589 1,709  1,880 2 גבעת יערים  4

 3,589 1,709  1,880 2 אדרת  5

 3,589 1,709  1,880 2 רוגלית  6

 ישעיהו גבעת  7

 תוספת שאיבת בור רקב 

2 1,880  1,709 

2,564 

3,589 

2,564 

 3,589 1,709  1,880 2 צפרירים  8

 3,589 1,709  1,880 2 תחנה קטנה –נווה אילן  9

 4,274 2,137  2,137 3 תחנה גדולה  –נווה אילן  10

 3,589 1,709  1,880 2 נחושה  11

 4,274 2,137  2,137 3 טל שחר דרומי 12

 3,589 1,709  1,880 2 טל שחר צפוני  13

 3,589 1,709  1,880 2 נס הרים 14

 4,274 2,137  2,137 3 תרום 15

צומת  - מאסף בקוע 16
 נחשון  

3 2,137  2,137 4,274 

 4,274 2,137  2,137 3 מבוא ביתר  17
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 3,589 1,709  1,880 2 לוזית  18

 3,589 1,709  1,880 2 בקוע  19

 3,589 1,709  1,880 2 צלפון צפון  20

 3,589 1,709  1,880 2 צלפון דרום  21

 3,589 1,709  1,880 2 שורש 22

 1,795 940 855 1 מסנן דחסן -  נווה שלום 23

 4,274 2,137  2,137 3 בבניה - נס הרים 24

 4,274 2,137  2,137 3 בבניה - בר גיורא 25

 4,274 2,137  2,137 3 בבניה  - שריגים 26

 4,274 2,137  2,137 3 עתידי  - עג'ור 27

 4,274 2,137  2,137 3 עתידי  - לוזית 28

 4,274 2,137  2,137 3 עתידי - תירוש 29

 4,274 2,137  2,137 3 עתידי - שדות מיכה 30

 914,4 ,4572  ,4572 4 עתידי - טל שחר 31

 נטף,  32

 עתידי - חסןמסנן ד

1 855 940 1,795 

 3,589 1,709  1,880 2 עתידי  - בית מאיר 33

 

 ושטוף אגור

מספר  שם מתקן מס"ד
 ביקורים
מינימלי  

 בכל שבוע

עלות טיפול 
ותפעול 

 חודשית  

עלות תיקון, שיפוץ, 
החלפה בחדש ,שאיבות  

 ופינוי, כללי

לא  סה"כ עלות 
 כולל מע"מ

- שריגים 1
יבוטל  
 בעתיד 

2 1,709   2,564 4,273 

 4,273 2,564   1,709 2 צפרירים  2

- מוצא עלית 3
יבוטל  
 בעתיד 

2 1,709   2,564 4,273 
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 שפכים  מכוני טיהור

 

 

 עבודות ביובית

 כלולות באמור במחירונים לעיל  שאינן מיוחדות מחירון עבור עבודות 

לא  סה"כ עלות  עזרים נדרשים  תיאור מס"ד
 כולל מע"מ

 2,800  מ"ק  18יום עבודת ביובית   1

 1,800  מ"ק  8יום עבודת ביובית   2

 200  לפתיחת סתימות  מ"ק 8 שעת עבודת ביובית 3

עבודה  4X4רכב   יום עבודת פועל מקצועי לעבודות ביוב  4 כלי   ,
 לטיפול במערכות ביוב 

2,000 

 

 

 

 

 

מספר  מתקן םש מס"ד
 ביקורים
מינימלי  

 בכל שבוע

עלות טיפול 
ותפעול 

 חודשית  

עלות תיקון, שיפוץ, 
החלפה בחדש  

 ,שאיבות ופינוי, כללי 

לא  סה"כ עלות 
 כולל מע"מ

- נתיב הל"ה  1
 יבוטל בעתיד 

5 5,128 19,658 24,786 

יבוטל  -טל שחר 2
 בעתיד 

5 5,128 24,786 29,914 

יבוטל  - לטרון 3
 בעתיד 

3 2,564 7,692 10,256 

יבוטל  -נס הרים  4
 בעתיד 

4 3,418 17,094 20,512 

יבוטל  - לוזית 5
 בעתיד 

4 3,419 9,402 12,821 

 13,675 9,829 3,846 4 נחושה  6

 13,675 9,829 3,846 4 מטע  7
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 הצעת המחיר  – 8נספח ג'

 
 אנו הח"מ ]שם המציע ומספר זהות/תאגיד[ _________________________  .1

, כי  והגשנו את הצעתנו בהתאםמצהירים ומאשרים בזאת, כי הבנו את כל האמור במסמכי ההזמנה  
אנו מסכימים לכל האמור ולא נציג תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו  

 מוותרים מראש על טענו כאמור.
אנו מצהירים, כי הצעתנו זו עונה על כל הדרישות הטכניות הנדרשות וכי אנו מקבלים על עצמנו את   .2

, וכי אין כל  אגף הפיתוחונו המלא של  והשירות לשביעות רצ חסן מסנן דההתחייבות לספק את ה
 מניעה חוקית במתן השירותים על ידנו. 

אנו מצהירים בזה, כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים וכי הצעתנו   .3
 הינה הצעה סופית ולא נהיה רשאים לדרוש תוספת מחירים כלשהי מעבר להצעתנו. 

נת לביטול ו/או לשינוי ותהא תקפה עד לסוף השנה מהמועד  א בלתי חוזרת ואינה ניתהצעתנו זו הי .4
האחרון להגשת ההצעות או לתקופה נוספת בהתאם להארכת המועד להגשת הצעות, בהתאם  

 לסמכות המועצה. 
אנו מסכימים, כי הצעתנו היא בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת   .5

גיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם  נו רשאים לחתום בשם התאההצעה, כי א
 לחתימתנו על הצעה זו. 

ם להצעתנו וברור לנו כי  יאנו מצרפים להצעתנו את כל המסמכים והאישורים הנדרשים הרלוונטי .6
 הצעתנו. ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יהיה בכך כדי לפסול את 

רבים במשמע ולהיפך, ולשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהיפך,   בהצהרה זו לשון יחיד גם לשון .7
 . הכל לפי המקרה

 

, המפרטים ומסמכי  המחירוןאני הח"מ__________________ מאשר בזאת כי קראתי, עיינתי ובדקתי את  
 .החוזה על כל חלקיו ונספחיו 

 

 הצעתי היא כדלקמן:

 

 אחוזים   _________________________________ ובמילים___ אחוזים  ___ ___ בשיעור______הנחה 

   .(7)נספח ג'  ףהמצור  במחירוןעל המחירים המצוינים 

 

 על הסף.  צעתו תיפסלהמציע אשר יציע תוספת,  •

 .ואינה כוללת התייקרויות כלשהןמובהר כי הצעת המחיר הינה סופית  •

 

               ________________ ._______________             _______________ 

 שם המציע                            חתימת המציע                   ת"ז/מס' חברה בע"מ/           

 מס' שותפות רשומה                                                                                                     

 כתובת המציע:____________________ 

 _____________________ טלפון המציע:

 תאריך:_________________________ 


