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  מפרט טכני מיוחד  -  2מסמך ג' 

  כלליות הוראות .1
 דמותלמוקוכל העבודות יבוצעו בהתאם לדרישות המהדורה העדכנית של המפרטים הכלליים   1.1

שבהוצאת הועדה הבין משרדית המיוחדת, בהשתתפות משרד הביטחון, משרד ) 00 פרק(
הבינוי והשיכון ומחלקת עבודות ציבוריות, במהדורתם האחרונה, שיכונו להלן בשם "המפרט 

הכללי", ובהתאם להנחיות המדריך של האגודה האמריקאית של מהנדסי חימום, קירור ומיזוג 
 . (ASHRAE)אוויר 

 כתבי הישראליים התקנים, לראות את המפרט דלהלן כהשלמה לדרישות המפרט הכללי יש  1.2
 . זה את זה כמשלימים והתכניות הכמויות

/  המפקח מאת ובכתב מוקדם אישור ללא שתעשינה כלשהן נוספות עבודות עבור ישולם לא  1.3
 המזמין

 בו הכמויות תבכ וסעיפי המפרט,  הנספחים,  החוזה במסמכי מקום בכל – ערך שווה מוצר  1.4
 לאישור ערך שווה מוצר להציע הקבלן רשאי, מוצר/  יצרן/  ספק - אפשרות לשווה ערך ב  מוזכר

  בלעדי. דעת למזמין שיקול מקרה בכל כי מובהר ספק הסר למען. המזמין
  הקבלן מתחייב לבצע כל עבודות החשמל בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו  1.5
מעבירות רעש בלתי רצוי למבנה, לחללים שבתוכו  הקבלן יוודא שכל המערכות שהתקין אינן  1.6

 . על כל חלקיו1004ולידו, המערכות יעמדו במגבלות הרעש כנדרש בתקנות ובתקן ישראל 
הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, וזאת על   1.7

ום העבודה. פעולת מנת שלא להפריע למהלך התקין של העבודה והחיים השוטפים במק
המתקנים הקיימים לא תופסק, אלא לביצוע שינויים והתחברות למערכות האספקה ובתאום 

  מוקדם. 
 48במידה והקבלן צופה פגיעה אפשרית במבנה או במתקן, או בציוד אחר, עליו להודיע למפקח 

  שעות לפני ביצוע העבודה על מנת לקבל הנחיות להמשך ביצוע העבודה.
  . 1001יזוג האוויר יבוצעו בכפיפות לדרישות תקן ישראלי כל עבודות מ  1.8

  לבדיקת התאמה מכון התקנים המזמין ישמורה האפשרות להזמין על חשבונו את עם סיום העבודה 
 הקבלן יהיה אחראי (ללא דרישה כספית) לתקן את כל הליקוייםתקן הלדרישות  החדשה המערכות 

  
 

  הצהרת הקבלן  .2
סמכי החוזה והתוכניות הגשת הצעת מחיר מהווה את הסכמתו לביצוע הקבלן מצהיר שראה את מ

  העבודות לפי דרישות החוזה, הקבלן מצהיר שלא יבצע שינויים בעבודה ללא אישור מהיועץ ! ! ! 
הקבלן מצהיר בהגשת הצעת מחיר לעבודה זו שהינו בעל הרישיונות התואמים את העבודה הנ"ל 

  על כל חלקיו. 1001ושיעמוד בתנאי החוזה לרבות תקן 
  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה, והינה חלק בלתי נפרד ממנו. 

  
המפרטים הכלליים המצוינים  לעיל, ניתנים  לאיתור באינטרנט, אתר משרד הביטחון :  הערה 

http://www.online.mod.gov.il   מפרטי בינוי). –י בינו –( מידע לקבלן  
    

  _________________  חתימת הקבלן   תאריך  :  ____________  
  חותמת הקבלן  : ________________  שם הנציג : ___________  
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  תנאים כלליים  .3
 חשמל ומים  3.1

, ללא תשלום, מנקודת המזמיןהחשמל והמים הנדרשים לביצוע העבודה יסופקו לקבלן ע"י 
המפקח. ההתחברות לנקודת המים והחשמל והבאתם למקום  התחברות אשר תקבע על ידי

 העבודה תעשה על ידי הקבלן ועל חשבונו.

 ומניעת הפרעות ניקיון  3.2
הקבלן יקפיד על ניקיון אתר העבודה ועל סביבת העבודה , לרבות מקומות ההתארגנות,   .א

כל הסעודה והמנוחה של עובדיו. הקבלן ינקה את הפסולת והלכלוך ויפנה מידי יום את 
 הפסולת לנקודת איסוף פסולת בהתאם להנחיות המפקח.

היה ופעולות הניקיון לא ישביעו את רצון המפקח, רשאי המפקח לבצע פעולות אלה באמצעות   .ב
 עובדים אחרים ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות שייגרמו כתוצאה מכך.

ראש מהמפקח הקבלן ימנע מחסימת מעברים ודרכי גישה, אלא אם קיבל היתר מתאים לכך מ  .ג
בשום פעולה שהיא וישמע להוראות  ועובדיהמקום או לא יסכן את  הקבלן ו/או עובדיו באתר.

 בכל הקשור בכללי בטיחות בעבודהמטעם המזמין אנשי הבטיחות י הפיקוח או המזמין או נציג
ולאפשר בו  הפועליםהמקום  פעיל ויש להתחשב בעובדימודגש שהעבודות מבוצעות במבנה   .ד

גרת עבודה במקום, לכל הפרעה יש לקבל את אישור המפקח שההפרעה תואמה עם המשך שי
 אנשי המקום והם מודעים לעבודות שיבוצעו 

 .אחרים רמיםעם גו תאוםביטוח ו  3.3
ושאר הגורמים הקשורים לעבודה במטרה  מנהל הפרויקטהקבלן לתאם את עבודותיו עם  על  .א

 .השגרתית באתרהפרעות לפעילות  למנוע
הקיימים, לדרכים ולציוד, לקווי חשמל, טלפון, מים,  םכל נזק למתקנים ולבנייני עהקבלן ימנ  .ב

ביוב וכו' ולבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה והתאמה מלאה עם מנהל הפרויקט המפקח 
 והקבלנים האחרים העובדים באתר. 

מקצוע ידי בעלי  על במקרה של גרימת נזק כלשהו, מתחייב הקבלן לתקנו מיד, על חשבונו,  .ג
היה ולא יבוצע התיקון תוך שבועיים לשביעות רצון . מנהל הפרויקטמתאימים ולשביעות רצון 

 מנהל הפרויקט רשאי מנהל הפרויקט לבצע את התיקון באמצעות קבלן אחר על חשבון הקבלן.
הקבלן מתחייב לבטח את עובדיו ועובדי קבלני המשנה הפועלים מטעמו באתר מפני כל נזק   .ד

 ם מעבודתם באתר. העלול להיגר

 תנועה באתר הבניה  3.4
באתר העבודה (כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו עם  –נתיבי תנועה 

  המפקח.
לא תותר תנועת כלי רכב וכלי ציוד מכני הנדסי מחוץ לתחומים אשר יותרו ויאושרו ע"י מנהל 

תופרע עבודת הקבלנים האחרים  שבילים, מדרכות, אבני שפה וכו' ולבל והפרויקט, לבל יינזק
  המבצעים עבודות אחרות באתר.

 ציוד הרמה ופיגומים  3.5
הקבלן יספק על חשבונו את כל המנופים ציוד ההרמה הפיגומים והסולמות הנדרשים לביצוע 

עבודתו. הציוד יענה על כל דרישות ותקנות הבטיחות של הרשויות והמוסדות לבטיחות לרבות 
  נדס בודק. אישורים תקופתיים של מה

 ק"ג. 300מעל משקל חריגה / על הקבלן לקבל אישור מוקדם של המפקח לביצוע כל הרמה 
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 בטיחות  3.6
הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות של המזמין על כל פרטיהן וכן תקנות   .א

בטיחות של משרד העבודה. הקבלן מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך 
 ו ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות במסמכים אלה.שעובדי

המפקח יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות לנושא הבטיחות כולל   .ב
דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות הנקוטים ע"י הקבלן. ציין המפקח הערות כאמור ביומן 

"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דחוי וההערות הנ
 מתנאי החוזה.

המפקח יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודת הקבלן בכל מקרה של אי קיום תנאי   .ג
בטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצון המפקח. הפסקת עבודת הקבלן לא 

 לו התחייב. תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית וכן מבחינת לוח הזמנים אשר
האחריות למצב הציוד והשימוש הנכון בציוד בטיחות כגון: כבלים, כובעי מגן, פיגומים, חגורת   .ד

 בטיחות וכו' שיהיו בשימוש בקשר עם ביצוע העבודה חלה במלואה על הקבלן.
כל פיגום תלוי או מוקם צריך לקבל אישור מהמפקח. בעבודה על גגות ו/או באזורים מסוכנים   .ה

בחגורות בטיחות ובכבלי הצלה. כן יש להשתמש רק בסולמות תקינים ותקניים. יש להשתמש 
בידי המפקח הזכות לפסול ציוד של הקבלן כגון כלי הרמה, פיגומים, חגורות בטיחות, חבלים 
וכו' אם אינם עונים לדרישות הבטיחות או מצבם פגום. במקרה זה חייב הקבלן להחליף ללא 

 שנפסל בציוד מתאים אחר.דיחוי וללא תמורה את הציוד 
וקסדות מגן בכל מקרה ועליו האחריות שעובדיו  לפי הצורךעל הקבלן לספק לעובדיו ביגוד מגן   .ו

 אמנם ישתמש בציוד כראוי.
המפקח רשאי להפסיק עבודה המתבצעת בניגוד להוראות וכן רשאי לפסול ציוד מגן, סולמות,   .ז

 לדעתו חיי אדם או מתקנים. פיגומים, כלי עבודה ואף שיטות עבודה אשר מסכנים
 המפקח רשאי לסלק כל אדם אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות והנחיות המפקח.  .ח
הקבלן יוודא שהוא עצמו, עובדיו,  קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר שבא בשמו או מטעמו,   .ט

אם יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות ולפי כל אמצעי הזהירות המתחייבים לפי הנסיבות ובהת
 להוראות, החוקים, תקנות העזר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע.

הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות והנהלים הנוגעים בדבר לפני הגשת הצעתו   .י
וכמובן לפני ביצוע כל עבודה. בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני, מאשר הקבלן גם 

 תמצאותו בתקנות ובנהלים הנ"ל.ידיעתו וה
  .האוניברסיטה  על הקבלן ללמוד ולהכיר את כללי הבטיחות הנהוגים בקרית  .יא

ולקבל את כל  אוניברסיטהלפני תחילת עבודתו על הקבלן להיפגש עם ממונת הבטיחות של ה
  הנחיות הבטיחות לביצוע העבודה.

מות, השחזות וכד') ללא אישור אין לבצע כל עבודה מיוחדת (עבודה בגובה, הנפה, עבודות ח
  .אוניברסיטההבטיחות של ה הממונ

 או אחר הגנה מפגעי מזג אוויר  3.7
ע"י תופעות מזג האוויר  ועל הקבלן להגן על העבודות, על הציוד ועל המערכות כך שלא יינזק  .א

  ומתופעות לוואי הנלוות לנ"ל כמו חדירת מים, אבק, קורוזיה, רוח וכיו"ב.
ישא הקבלן באחריות מלאה ובלעדית לזאת והוא מתחייב לתקן את  במקרה של גרימת נזק,

הנזקים על חשבונו הוא, לפי הוראות מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו המלאה של מנהל 
. ההוצאות בקשר עם האמור לעיל כלולות במחיר הצעתו ולא תוכרנה שום תביעות פרויקטה

 בגין זאת.
מנוע  לכלוך ומכתמי טייח סיד ובצע עקב עבודות הקבלן יכסה את הציוד והחומרים על מנת ל  .ב

 מזמין ללא כל תשלום על ידי השיגרם  נזק שהוא ויתקן כל של אחרים.

 לעבודות מיזוג אוויר תנאי סף  3.8
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 .1קבוצה ב' סיווג  170הקבלן יהיה קבלן רשום  ברשם הקבלנים בענף   .ג
 10ליו להוכיח שביצע לפחות שנים לפחות, וע 5ניסיון: הקבלן צריך להיות בעל ניסיון מוכח של   .ד

טון קירור. עליו לצרף רשימה  15בתפוקה שעולה על  VRFמערכות פרויקטים של מתקן עם 
 עם שמות ממליצים ורשימת פרויקטים.

על הקבלן להציג תעודות של המתקינים המעידות על סיום קורס טכנאי מיזוג אוויר וכן תעודות   .ה
 .2חשמלאי סוג 

להצעתו את המסמכים המעידים על הנ"ל ולקבל את אישור המזמין מסמכים: על הקבלן לצרף   .ו
למזמין תהיה הזכות לדרוש  לצוות הפרויקט של הקבלן. הצוות חייב להציג תעודות מתאימות.

 מהקבלן החלפת צוות העבודה.
אישור ובדיקת המסמכים: המזמין ו/או המפקח רשאים לבדוק את המסמכים ולאשר או לפסול   .ז

 לפי שיקול דעתם.
 .מטעם ספק הציוד VRFמערכות אישור הסמכה להתקנת   .ח

  העבודהתיאור  .4
 VRFאספקה והתקנה של מעבים מסוג   4.1

 אספקה והתקנה של סוללות קירור והחלפת סוללות קיימות  4.2

 אספקה והתקנה של לוח חשמל כוח ופיקוד והחלפת לוח קיים.  4.3

  או סמסונג. CMV, LG ,, פוג'טסומערכת מתוצרת דייקין VRFמסוג  מעביםמערכת המיזוג כוללת   4.4
 מסגרת העבודה  4.5

 עבודת הקבלן תכלול, בין השאר, אספקת והתקנת ציוד וביצוע עבודות כדלהלן : 
 .קרר בספיקה משתנה  אספקה והתקנה של יחידות עיבוי עם  .א
 פרוק סוללות מים ביחידות, ביצוע התאמות ואספקת סוללות חדשות   .ב
 .צנרת קרר מבודדת   .ג
 רה.עבודות חשמל, פיקוד ובק  .ד
 פרוק לוח חשמל קיים ואספקה והתקנה של לוח חשמל חדש  .ה
 בדיקות, הפעלה ראשונית, הרצה וויסותים.  .ו
 ספר מתקן.  .ז
 שירות ואחריות.  .ח

 היקף העבודות .5
הקבלן אחראי לביצוע המתואר בתוכניות ובכתב הכמויות למעט החלקים הבאים שיבוצעו עבורו ע"י 

  אחרים:
ההתחברות הסופית היא /או לוחות חשמל ומיזוג אויר למקום שנדרש להזנת יחידות הזנת חשמל   5.1

  ע"י הקבלן. 
  של השקעים ולוחיות ההפעלה עם קבלן החשמל הרצוייםהקבלן לתאם את המיקומים  באחריות  5.2
( הקבלן מ"א יספק קו גמיש באורך  צנרת ניקוז אלא אם סומן אחרתמיזוג אויר זקפי ניקוז ליח'   5.3

  אחרים )לחיבור לקו ניקוז שיוכן ע"י  מתאים
  ! ! !  ביצוע סיפון באחריות קבלן מ"א

  רמוסטטים תלחיבור  16כף - ביצוע צינור מרי  5.4
  באחריות הקבלן לתאם לוודא שקבלן החשמל יבצע ההכנות הנדרשות , 

  או התיקונים הנדרשים יהיו ע"ח קבלן מ"א ! ! !ו/אחרת הביצוע 
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להכין תוכנית עבור קבלן הבניין ולתאם  לציוד, באחריות הקבלן) בסיסי בטון יסודות יצוקים (ביצוע   5.5
 מיקומים ופרטי הבסיסים וכל הנדרש לקבלת הבסיסים הנדרשים לציודים

ע"י קבלן יבצעו מיזוג אוויר מערכת עבור  }שרוולים ומעברים (קירות ורצפות){פתחים בבטונים,   5.6
נדרש לרבות ל. קבלן המיזוג  ידאג שהפתחים  השרוולים והמעברים יבוצעו בהתאם מיזוג אוויר

 .המזמיןבקירות ותקרות קיימים יסמן קבלן המיזוג את הפתחים בשטח עבור ביצוע סימונים 
פתיחת פתחים בקירות בלוקים וקירות גבס תעשה ע"י קבלן מיזוג אוויר ללא תוספת מחיר. הקבלן   5.7

פתחים יקפיד על פתיחה במידות מינימליות, פתחים בקירות גבס ע"י סכין או קידוח במקדח כוס, 
  בקירות בלוקים ע"י חיתוך בדיסק או מקדח כוס.

  נציג הקבלן .6
  בנוסף לאמור בחוזה:

, על חשבונו, צוות ניהולי אשר יכלול לפחות את העובדים (בהתאם לצורך) הקבלן יחזיק באתר  6.1
 הבאים:
  .מנהל עבודה מוסמך בעל ידע וניסיון מקצועי המתאים לסוג כזה של עבודה  
 הל הפרויקט.מהנדס ביצוע שישמש כמנ  

על הקבלן להבטיח הימצאותם של מחליפים במקרה של מחלה/מילואים/חופשה וכו' של אחד מבעלי   6.2
  המקצוע דלעיל.

המזמין רשאי לפי שיקול דעתו לדרוש החלפת המהנדס מטעם הקבלן ו/או מנהלי העבודה, באם   6.3
  נמצאו בלתי מתאימים לדעתו מכל סיבה שהיא. 

 ת ה מהנדס או מנה"ע ללא תאום עם המזמין .הקבלן לא יהיה רשאי להחליף א
מנוע לל הקבלן לתאם את עבודותיו עם המפקח ושאר הגורמים הקשורים לעבודה במטרה ע  6.4

  הפרעות לקבלנים אחרים ולמניעת הפרעות מיותרות לשגרת החיים בסמוך לאתר.

  תנאי תכנון  .7
במקום כמפורט להלן.  המתקנים יותאמו לעבודה ללא תקלה ובתפוקתם המתוכננת בתנאי האקלים  7.1

 בתנאי קיצון יפעל הציוד ללא תקלה אך בתפוקה מופחתת.
 

  תנאי תכנון פנים וחוץ :  7.2
 

  מדחום יבש תנאי תכנון
 C0 

  מדחום לח
 C0 

 25.5 35 תנאי חוץ קיץ
  26.2  42  תנאי חוץ קיצון

 16 23 תנאי פנים 
סטייה אפשרית 

  תנאי פניםמכסימלית ב
  לא מבוקר  ± 2

  2 י חוץתנא חורף
   - 2  תנאי חוץ קיצון

  20 תנאי פנים משרדים
סטייה אפשרית 

  תנאי פניםמכסימלית ב
  לא מבוקר  ± 2
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 רטוטי יצור שתכניות עבודה ו ,הגשת חומר לאישור .8
 במפרט הכללי: רבנוסף לאמו

. על הקבלן לוודא התאמת המידות הסידור הכללי של הציודהתוכניות הנלוות מראות את   8.1
  מציאות בבניין ולפרטי הציוד שבכוונתו לספק ולהתקין.לות בתוכני

תכניות המצורפות הן תכניות למכרז. הקבלן יבצע את העבודה רק ע"פ תוכניות חתומות ה
 .ע"י המפקח והמתכנן"מאושרות לביצוע" 

 עם קבלת צו התחלת עבודה יגיש הקבלן לאישור המתכנן את פרטי הציוד שבכוונתו לספק  8.2
ניות עבודה מפורטות, שיתבססו על מדידות שיבצע הקבלן באתר ועל מידות הציוד הקבלן יכין תכ

  שיאושר ויסופק הלכה למעשה. לאחר אישורן ע"י המתכנן,  תבוצע העבודה לפי תכניות אלה.
את שרטוטי היצור. הקבלן יתאים את מידות הציוד  יכללו ישור המתכנןהתוכניות שיוגשו לא

 תחילת העבודה לפני להכנסתו והצבתו באתר.
בצרוף כל  ).AUTOCADהשרטוטים יוגשו בשלושה עותקים וכן על גבי מדיה מגנטית (קבצי   8.3

  .קבצי העזר בהם נעשה שימוש (גופנים, הגדרות פלוטר וכו')
 תכניות העבודה ושרטוטי היצור יכללו, בין השאר:

יוד שיאושר רטוטי העמדת ציוד שיתבססו על מדידות שיערוך הקבלן באתר ועל מידות הצש  .א
 יסופק.ו

 תכניות יצור מפורטות של יחידות ציוד ופרטי התקנתם.  .ב
 וכנית בסיסים להצבת הציוד אם ידרשו.ת  .ג
פים קטלוגים הכוללים את כל הנתונים הרלוונטיים לגבי כל רכיבי הציוד, לרבות מכונות ד  .ד

  וציוד הבקרה.
 המוצע. בדפים קטלוגיים הכוללים יותר מדגם אחד יסומן בבירור דגם הציוד

 תכניות חשמל ופיקוד כולל מראה פני לוחות, עם פרוט יצרני הציוד המוצע.  .ה
א יוזמן, יירכש או יותקן כל ציוד לפני קבלת אישור המתכנן. אישור הציוד אינו משחרר את ל  8.4

 אחריותו לטיב הציוד ולהתאמתו לדרישות המפרט.מהקבלן 
  ט והתכניות, יאושרו רק פרטי ציוד העונים במלואם על דרישות המפר  8.5

אלא אם צוין זאת במפורש  המזמין שומר לעצמו זכות שלא לאשר שימוש במוצרים שווי ערך
 .במפרט.

  מהפעלה עד מסירה .9
 במפרט הכללי: רבנוסף לאמו
  הרצה, בדיקה וויסות  .א

עם השלמת כל עבודות היצור וההרכבה תופעל המערכת בנוכחות המפקח ותיקבע 
פה זו תיבדק פעולת המערכת ויוכן כל הנדרש למסירת ימים, בתקו 10תקופת ניסיון  של 

  המתקן.
הקבלן יבצע את כל הבדיקות והויסותים של הציוד והמתקנים הדרושים לשם קבלת 

 התפוקה והתפעול בהתאם למכרז, עליו להמציא תוצאות בדיקות שנעשו בכתב למפקח.
פועלת בהתאם  הקבלן יבצע סימולציה של גילוי אש במבנה על מנת לוודא כי המערכת

 לנדרש. הקבלן ויצרף דו"ח על ביצוע הסימולציה בתיק מתקן.
 רישיונות ואישורים  .ב

על הקבלן לשלם את כל האגרות ולספק את כל הרישיונות הדרושים לעבודה במכרז זה 
 מסמכיםאת כל הגיש וכן להסדיר את כל הביקורות הדרושות ע"י הרשויות המוסמכות ולה

 .בוצעה בהתאם לתקנות כהוכחה שעבודתו יםהדרוש
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  בדיקת מתקני החשמל  .ג
על הקבלן לספק מתקן מאושר ובטוח לשימוש. בדיקת מתקני החשמל תעשה ע"י מהנדס 
בעל רשיון "מהנדס בודק" אשר יבדוק את כל המתקן ויאשר חיבורו למתח. שכר המהנדס 

  הבודק יהיה על חשבון הקבלן והוא כלול במחירי היחידה.
קנים ויתקן כל הליקויים לפני הזמנת הבודק ולאחר מכן עד לאישור הקבלן יבדוק את המת

  הסופי. כל זאת ללא חיוב נוסף.
 ספר המתקן  .ד

לפני מסירת המתקן ימסור הקבלן למפקח העתק מודפס וכרוך של ספר המתקן, שיכלול, 
 בין השאר:

  .הסבר כללי של המתקן  
  .תיאור פעולה ובקרה  
 תקופתיים םטיפוליל הנחיותבין השאר  הוראות הפעלה והחזקה מונעת שיכללו 

  לציוד.
  .דפים קטלוגיים של הציוד והאביזרים  
  תכניות מעודכנות כמבוצע(AS MADE) הן בעותק קשיח והן על גבי מדיה מגנטית ,

  ).AUTOCADשל תוכנת  DWG(קבצי 
 .(זרם נומינלי, זרם מדוד וכיול הגנת זרם יתר) רשימת זרמים במנועים  

  ות . רשימת כיול הגנו
  . תיאור תקלות אפשריות ואופן תיקונן  
 .רשימת חלקי חילוף מומלצים עם שמות ספקים וכתובתם 
  לאחר תיקון הספר בהתאם להנחיות המפקח יגיש הקבלן ארבעה עותקים מושלמים

 למפקח או נציג המזמין  של ספר המתקן
 הדרכה  .ה

  .במפרט הכללי  : בהמשך לנאמר
ילי המתקן את כל הנדרש להפעלה ואחזקה תקינה של הקבלן ידריך וילמד את צוות מפע

המתקן, תקופת ההדרכה תהיה בת שבוע עבודה מלא לפחות, והיא תבוצע עם גמר 
  העבודה 

והפעלת המתקן. פעולות ההדרכה כלולות במחירי הקבלן ולא תשולם בעבורן תוספת 
  מחיר.

 מסירה  .ו

תאם הקבלן עם מנהל י לקראת סיום עבודת הקבלן, כולל הרצת המערכת וימי המבחן,
, נציגי המזמין והמתכנן. בעת פרויקטקט בדיקות מסירה, שבהן יהיו נוכחים מנהל ההפרוי

ותפקוד  רמת הביצוע והגימורהמסירה ייבדקו, בין השאר, התאמה לתכניות הביצוע, 
  . המתקן
  . סיכום הבדיקותירשמו בדו"ח צוות הבדיקה יהערות 

  תקופת האחריות. תקבע תקופת תיקונים שבסופה תחל
  עותקים של חוברת האחזקה והפעלה של המתקן.  4בעת המסירה ימסור הקבלן 

 
  הליך  מסירת המתקן למערך התפעול    .ז

  למען האחידות להלן השלבים בקבלת מתקן ע"י מערך התפעול 
 לאחר שלב זה כל פעולות האחזקה ושירות יהיו מול מערך התפעול .

 להלן פירוט השלבים 
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 דות ההתקנה וקבלת אישור המפקח לסיומםהשלמת עבו  .א
 סיום הבדיקות והפעלות והרצות כנדרש  .ב
 ביצוע סיור ראשוני בנכחות המפקח ונציג מחלקת בינוי מיזוג אויר  .ג
 מסירת תיקי מתקן כמפורט   .ד
 סיום שלב ההדרכה מול מערך התפעול   .ה
   ביצוע סיור מסירה בנכחות גורמי המכון פיקוח, מתכנן, בינוי, תפעול  וכו'  .ו

 ותחילת תקופת האחריות לפי החוזה    

 שרות ואחריות .10
 במפרט הכללי  :בהמשך לנאמר 

ע"י המתכנן). אחריותו חלה  המתקן (מיום קבלת בחוזההמוגדר הקבלן אחראי למתקן למשך   10.1
 לפעולה תקינה של כל המערכת וכל חלקי הציוד שסופקו על ידו. 

 ים בציוד ובחלקים במשך תקופה זו. הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את התיקונים הדרוש  10.2
שעות מזמן קבלת ההודעה על  12יב להיענות לקריאה תוך ובמשך תקופת האחריות הקבלן מח  10.3

הקבלן לא יענה תוך פרק הזמן הנ"ל לקריאה, למזמין הזכות היה ותקלה במערכת מיזוג האוויר. 
אות של התיקונים להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן את התקלה בעצמו ולתבוע את ההוצ

 מהקבלן. 

 לפרויקט שילוט וסימון .11
  הקבלן יתקין שלטי זיהוי לכל הציוד שיתקין.  11.1

  השילוט יבוצע לפי הנחיות המפקח, בהתאם לסטנדרדים הנהוגים במפעל.
 גודל השלטים, צבעי השלטים, צבעי הכיתוב וגודל האותיות יהיו בהתאם להנחיות אלה.

כיתוב חרוט, שיכלול את סימול הציוד כפי שמופיע בתכניות,  השלטים יהיו מסנדביץ' פלסטיק, עם  11.2
  תפקידו, הספק המנוע ומידות הרצועות.

  השילוט יחובר לציוד באמצעות מסמרות.
  מ"מ לפחות, 50x100בהיעדר הנחיה אחרת יהיו השלטים במידות 

 במקרה של קלקול, פגם או פעולה בלתי תקינה של המתקן כולו או חלק ממנו רשאי המפקח  11.3
להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממנו לפי שיקולו למשך שנה נוספת 

 מיום הקבלה מחדש של המתקן או החלק שהוחלף או תוקן.
הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים ממנו, גם אם המתקן לא התקבל   11.4

 מסיבה כל שהיא.
ות האחזקה, לרבות הטיפולים התקופתיים בהתאם יבצע הקבלן את כל פעול האחריותבתקופת   11.5

להוראות ההפעלה והאחזקה שבספר המתקן. וכן מתן שרות מונע לכל חלקי המתקן כולל שימון 
 וגירוז, ביקורת וכיול.

הקבלן ינהל ספר רישום פעולות אחזקה וטיפולים. הספר יהיה ברשות אנשי האחזקה של המזמין. 
  תאריך הביצוע, שם המבצע וחתימתו.הרישום יכלול את מהות הטיפול, 

 VRF/VRVמערכות  .12
 כללי  12.1

תוצרת   הקבלן יספק ויתקין מערכות מיזוג אויר מטיפוס ספיקת קרר משתנה הפועלות  .א
CMV, DAIKIN ,LG.פוגיטסו או סמסונג , 

והסמכה מטעם יבואן  VRV/Fשנים לפחות במערכות  חמשלקבלן ניסיון מוכח  של   .ב
  .לפני תחילת העבודות תעודות הסמכה  ח ימסור למפקהמערכות. הקבלן 

   (קירור או חימום) Heat Pump מטיפוס המערכות יהיו לקירור וחימום  .ג
הקבלן יתמחר את הצעתו על פי החברות לעיל. בכל מקרה הקבלן נדרש לערוך תכנון 
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מפורט למערכות המוצעות, החומר שיוגש יכלול  טבלאות השוואה מפורטות עם נתוני 
 עות בהשוואה ליחידות המתוכננות. היחידות המוצ

תוכנית עבודה מפורטות כולל מהלכי צנרת ויתמחר את הציוד  הקבלן יערוך באמצעות ספק  .ד
  כל מרכיבי המערכת, צנרת הסתעפויות כבילה, מערכות בקרה חומרי עזר ואביזרים.

  וביצוע.  תכנוןהכוללות  -VRV/VRFעבודות הקבלן בנושא מערכות ה
כמתואר בכתב הכמויות , מחיר יחידות, מכלול צנרת מושלמת  ומכלול  אופן התשלום יהיה

עבודות חשמל פיקוד ובקרה , בסעיפים הנ"ל יכללו כל הוצאות ועבודות הקבלן עד 
 להספקת מערכת מושלמת הפועלת לשביעות רצון המפקח והמזמין . 

 המערכות יכללו, בין השאר :  .ה

 ות וחיצוניות וחיבור להזנות  חשמל .צנרת גז מבודדת, תקשורת בין יחידות פנימי 

 .צינורות ניקוז ממאיידים והתחברות לנק' ניקוז 

 .מערכות חשמל ופיקוד אוטומטי לכל מתקני מיזוג האוויר 
 מערכות הלקבלת  תנאי סף  .ו

  הבאים : םהמערכות יעמדו , כתנאי הכרחי לאישורן, בתנאי
 לספק הציוד יש מלאי חלקי חילוף של המערכת   .1
היחידות יתאימו לפעולה  עיבוי תכלול לפחות מדחס אחד מטיפוס אינוורטר.כל יחידת  .2

 (מינוס) בחימום. –C°15בקירור ו    C°45בטמפ' חוץ עד 
 אישורים בשלבים הבאים : בארץ מספק הציודכל מערכת תקבל  .3

  בדיקת הציוד לפני הזמנה ואישור התאמת הציוד לתוכניות, דרישות היצרן  
 ואישורי המתכנן. 

 קת צנרת הגז בדי 
  הפעלה ראשונית ע"י נציג היצרן ואישור בכתב כי המערכת הותקנה והופעלה

 ע"פ נהלי הספקונמצאה תקינה 
. השרות התקופה המוגדרת בחוזהספק המערכות יהיה אחראי לפעולתן התקינה במשך  .4

 או באי כוחו  אך האחריות תהיה של הקבלן יינתן ע"י הקבלן
ותוכנה למערכת בקרת מבנה שתאפשר הדלקה וכיבוי  מערכת תסופק עם מתאמיםהכל  .5

היחידות, ניתור טמפרטורה ,קריאת קודי תקלה ומצב פעולת היחידות כלול במחיר יחידות 
 האיוד.

 ) VRV VRF( סטנדרטיים  מאיידים  12.2
 כל הציוד שיותקן יהיה תקני , מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.  .א
יסוי דקורטיבי או במבנה סמוי  כשהיחידה יחידות פנימיות תהיינה במבנה גלוי עם כ  .ב

  תהיה בנויה מפחים מגולוונים חלקים מכופפים עם חיזוקים.
 היחידה תבודד באמצעות בידוד פולימרי שאינו סופח מים.  .ג
לחץ ביחס לסביבה כך שלא יידרש אלמנט איזון לתת - אגן ניקוז מי העיבוי יהיה בעל  .ד

לפחות.   1קוטר פיית הניקוז יהיה בקוטר "לחץ בחיבור צנרת ניקוז מי עיבוי (סיפון). 
 האגן יהיה  מבודד מכל צידיו החיצוניים, למניעת עיבוי מים.

 לוח החשמל של  היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש, למניעת התפשטות אש בעת קצר.  .ה
היחידה תסופק עם לוחית הפעלה מותקנת על הקיר בסמוך למפסק התאורה בחדר.   .ו

מסנן האוויר יהיה עשוי   הקיר כלול במחיר היחידה.ההתקנה תהיה שקועה או על 
 סיבים סינטטיים לא ארוגים הניתנים לרחיצה ובעלי אורך חיים גדול.
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מפוח המאייד יהיה עם מאיץ בעל כפות נטויות קדימה, בהנעה ישירה. כניסת האוויר   .ז
  למפוח תבוצע באמצעות מעבר פעמון.

  .)3(  מהירות מלוחית ההפעלה אפשרות בחירתתהיה ט"ק  5ביחידות בתפוקה עד 
מהירויות בסיס  3פסקל תהיה אפשרות לבחור  5ביחידות המפתחות לחץ חיצוני מעל 

 או כיוון לחץ .
ביחידות מתועלות ללחץ סטטי חיצוני בינוני וגבוה מצויד המפוח במנוע אינוורטר שבו   .ח

 ניתן לשנות את מפל הלחץ בפועל ע"י לוחית ההפעלה.
   בקרת תפוקה  .ט

ידה תצויד בשסתום התפשטות אלקטרוני פרופורציונאלי ליניארי בעל יכולת ויסות כל יח
  מדויקת.

מ"צ בלבד ליד רגש  1המערכת תקיים טמפרטורה קבועה בחלל המטופל, בתחום 
 הטמפרטורה. 

 לבין זקף הניקוז יהיה מבודד . הניקוזהצינור הגמיש המחבר בין יציאת   .י
החשמל ביחידה יוגנו באמצעות טבעות גומי או חדירת כבלים בדפנות היחידה או לוח   .יא

 פלסטיק.
 יחידות מאייד יהיו חד פאזיות.   .יב

  
 ) VRV VRF( עיבוי/  חיצוניות יחידות  12.3

יחידות העיבוי יהיו מקוררות אוויר, בתפוקת קירור/חימום משתנה באופן רציף לחלוטין.   .א
 היחידה תספק קרר בספיקה משתנה ורציפה אל המאיידים. . 

ה יהיה מפח מגלוון עם צביעה אלקטרו סטטית. תא המדחסים ביחידה יהיה מבנה היחיד  .ב
סגור הרמטית מכל הכיוונים באמצעות פנלי מתכת מבודדים אקוסטית. חלקי הפלסטיק 

 יהיו עמידים בפני קרינת השמש.
צלעות לאינץ'. הסוללה תכלול הגנה  12הסוללה תבחר לצפיפות צלעות שלא תעלה על   .ג

 מפני קורוזיה.
   חסים יהיו מטיפוס סקרול הרמטי  ויצוידו במעטפת אקוסטית.המד  .ד

  ללא מברשות.   D.C)המדחסים יהיו מדחסי בעלי מנועי זרם ישר (
  פעולה רציפה בתפוקה משתנה.  לאפשרהמדחסים יהיו מטיפוס אינוורטר 

 המדחסים יכללו הגנת לחץ ראש גבוה, הגנה מפני התחממות יתר, הגנה מפני זרם גבוה.
מהירות למנועי המדחסים יתאימו לפעולת המדחס ויכללו הגנות זרם גבוה והגנת משני   .ה

 טמפרטורת יתר.
דרגות פעולה. כונס בעל שינוי מנוע ומפוח היחידה החיצונית יהיה צירי, שקט במיוחד,   .ו

האוויר יהיה בצורת פעמון .מנוע המפוח יהיה בעל מהירות משתנה פרופורציונאלית 
מנועי המפוחים יתאימו לעמד הנובע מארובות במקרה הצורך  בהתאם לדרישת העיבוי .

 פליטה.
 מנועי המפוחים יהיו עם הגנת זרם יתר,הגנה עומס יתר,  .ז
  היחידה תכלול ספר הוראות פעולה והתקנה.  .ח
לוח החשמל של היחידה יהיה מוגן מפני גשם ובעל מעטפת מתכתית להגנה מפני   .ט

מל יכלול הגנה אינטגראלית כנגד התפשטות שרפה בעת קצר חשמלי בלוח. לוח החש
 התחממות יתר.

מעגל הגז יכלול מעקף גז חם , שסתום משאבת חום, מפריד שמן בקו הדחיסה,   .י
לשיפור ביצועי  sub cooling)אקומולאטור לקרר עודף. המעגל יכלול מעגל קירור יתר (

 .flesh gasהמערכת ולמניעת 
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  VRV/ VRFיחידות ל צנרת קרר  12.4
 צע בהתאם להנחיות ספק המערכות ובפיקוחו.צנרת הקירור תבו  .א
 .ופרטי התפצלויות  הקבלן יגיש לאישור סכמות צנרת ותכניות תוואי הצנרת  .ב
מפצלי הצנרת יהיו אביזרים מוכנים מקוריים מתוצרת יצרן המערכות. קשתות יהיו בעלי   .ג

 . כל הפיצולים יהיו במישור אופקי.  (long radius)רדיוס ארוך 
 99.99%צעו תוך כדי הזרמת חנקן יבש בצינור.( ניקיון החנקן יהיה כל ההלחמות יבו  .ד

 לפחות).
 אחסון המוטות יהיה עם קצוות אטומים יהיו במוטות. 3/4צנרת בקטרים מעל "  .ה
הצנרת תונח באלומה שתכלול צינור גז מבודד, צינור נוזל מבודד וצינור מריכף שבתוכו   .ו

בכבל התקשורת אין צורך -הוראות היצרן.גידי מסוכך בקוטר ע"פ -מושחל כבל תקשורת דו
 להקפיד על פולאריות.

 ראה הוראות יצרן.-עובי דופן בידוד הצנרת יהיה ע"פ קוטר הצינור ומיקומו  .ז
 בדיקות לחץ וואקום יבוצעו בהתאם להנחיות יצרן המערכות ובנוכחות נציגו.   .ח
ים בפקקים בכל צנרת שהובאה לאתר תונח במקום מוגן מפני פגיעות וקצותיה  יהיו אטומ  .ט

 מהלך האחסון לקראת שימוש.
 בידוד צנרת קרר  .י

 עובי הבידוד (מ"מ)ו הבידוד יבוצע באמצעות תרמילי גומי ספוגי ענביד או ארמאפלקס.
 :כמפורט 

 "1/8_2 "15/8– "11/8  7/8÷ " 3/4"  5/8÷ " 1/4"  קוטר הצינור                 

  19  19  13  13  ממוזגעובי בידוד באזור 

  24  13  13  13  לא ממוזגידוד באזור עובי ב

עטיפת הבידוד תבוצע  עם חיזוק בתחבושת גזה. בשתי שכבותבידוד צנרת ייעטף בסילפס 
  .PVCגם לצנרת שתותקן בתעלות פח או צינור 

  
   (Test)בדיקת לחץ לצנרת:   12.5

  . psi 600בלחץ  N2בסיום התקנת הצנרת הקבלן יבצע בדיקת לחץ ע"י חנקן יבש   .א
  יבור צנרת ונקודות הלחמה לפני סיום מוצלח של בדיקת הלחץ.אין לבודד ח  .ב
  בזמן בדיקתה לחץ יש להקפיד לסגור ברזי ניתוק של היחידות החיצוניות והפנימיות.  .ג
  שעות. במהלך הבדיקה אסור שתתגלה נפילת לחץ כלשהי. 24הבדיקה במשך   .ד
הציוד היה המפקח יאשר בכתב הצלחת הבדיקה בתנאי ולא התגלתה כל נפילת לחץ וכל   .ה

  מחובר בזמן הבדיקה.
 ביצוע הבדיקה כלול במחיר הצנרת.  .ו
לפי הנחיות רק לאחר סיום ביצוע בדיקת הלחץ ואישור המפקח תבוצע למערכת וואקום   .ז

 היצרן ולפחות בשני שלבים (וואקום, המתנה, שבירת וואקום ע"י חנקן, וואקום סופי )
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 VVRלמערכות  הואינסטלציעבודות חשמל   12.6
וג אחראי לתאם עם קבלן החשמל את מיקום של הזנות החשמל ואת גודל וסוג קבלן המיז  .א

   החיבור החשמלי הנדרש בפרויקט.
 תאם עם קבלן החשמל את מיקום השרוולים בין המאיידים לתרמוסטט חדר.יקבלן המיזוג 

  בהתאם להוראות היצרןתקשורת בין כל היחידות  הקבלן יתקין כבלי  .ב
האינסטלציה למיקום המדויק של נקודות הניקוז. הקבלן יוודא קבלן המיזוג ינחה את קבלן   .ג

  ס"מ לצורך חיבור חופשי של צינורית הניקוז למערכת. 10הכנה של זקף אנכי בגובה 
  קבלן המיזוג יתחבר למערכת הניקוז דרך סיפון.

 תפעול מערכת  12.7
, VRF/בקר של מערכת ת מיזוג של אולם כדורסל תבוצע דרך פנל הפעלהוהפעלת מערכ  .א

 שיותקן בחדר ציוד (במקום פנל קיים). 
 ם פקודת הפעל/הפסק למפוח של היטאות.אינדיקציה מהבקר תעבור ללוח חשמל י.ט.א. ע  .ב

  אופני מדידה .13
   תנאים כלליים:  13.1

סעיפי כתב הכמויות כוללים תיאור תמציתי. הקבלן יבדוק את התיאורים המלאים כפי שהם   .א
תירה בין סעיף בכתב הכמויות לבין סעיף מובאים במפרט ובשאר מסמכי החוזה. נתגלתה ס

 באחד משאר מסמכי החוזה יתקבל התיאור והמחיר מכתב הכמויות. 
אופני המדידה יהיו כמפורט במפרט הכללי ולהלן. יש לראות את האמור להלן כהשלמה   .ב

  לאופני המדידה שבמפרט הכללי.
   מחיר מוצר "שווה ערך"  13.2

צרן פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב המונח "שווה ערך" בתיאור ציוד או בשם י
למוצר הנקוב לביצועיו ולגדליו הפיסיים. טיבו, איכותו, סוגו ומחירו של מוצר "שווה ערך" טעונים 

  למעט במקרים של שיקול אחידות בציוד מטעם המזמין .אישור של המתכנן. 
  עבודות שלא ימדדו   13.3

ביצוע הפרויקט אינן מופיעות בכתב הכמויות . על הקבלן עבודות כלליות המבוצעות תוך תקופת 
לכלול את הוצאותיהם במחירי היחידה המוצגים בכתב הכמויות. בין עבודות אלה תאום עם הגורמים 
הפעילים בשטח, מבני עזר זמניים, ניקוז זמני של האתר, הובלה, אחסנה, שמירה, סילוק פסולת וכן 

  מתנאי החוזה.  כל שאר העבודות הכלליות המחויבות
  כללי - מחירי היחידה  13.4

  מחירי היחידה בכתב הכמויות, כוללים את כל המרכיבים כדלהלן:  
 כל מרכיבי הציוד, החומרים והפחת שלהם, ובכלל זה חומרי עזר.   .א
כל עבודה הדרושה לשם ביצוע מושלם של הסעיף בהתאם לתנאי החוזה כולל עבודות לוואי   .ב

שכר עבודה לעובדים ולקבלני המשנה לרבות הטבות  ועבודות עזר הנזכרות במפרטים.
 סוציאליות והפרשות לקרנות. 

 הוצאות עבור מכונות, מכשירים, כלי עבודה, כלי רכב וכל ציוד אחר.   .ג
הובלת החומרים והציוד כאמור למקום העבודה, לרבות פירוק, העמסה, עבודת מנוף, פריקה   .ד

 דה. וכן החזרת הציוד והחומרים הנותרים בגמר העבו
 הסעת עובדים למקום העבודה וממנו.   .ה
 אחסנת החומרים והציוד ושמירתם.   .ו
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 דמי ביטוח למיניהם, ערבויות ומסים.   .ז
 דמי בדיקות כולל בדיקת חברת חשמל, ובודקים מוסמכים אחרים.   .ח
הוצאות ישירות או עקיפות שתנאי החוזה מחייבים אותן ו/או קשורות אתם ו/או נובעות מהן.   .ט

 יפול ביבוא, בדיקות ואישור הציוד וכו' כגון הוצאות ט
  כמויות   13.5

המפקח רשאי לשנות את היקף העבודה, בכל סעיף שהוא ובכל כמות שהיא, בכמויות שונות מאלה 
  שבכתב הכמויות, תוספת ו/או הפחתה, ללא שינוי במחירי היחידה. 

  לא תוכר כל תביעה בגין שינוי היקף העבודה.
ע"י הכפלת הכמות שאושרה ע"י המפקח במחיר היחידה המופיע מחירי העבודה לכל סעיף יקבעו 

  בחוזה עבור אותו סעיף..
  עבודות נוספות   13.6

במקרה של עבודה נוספת או שינויים החלים בציוד ובעבודות הכלולים בכתב הכמויות, יחולו על 
ל פרטים אלה המחירים המופיעים בכתב הכמויות. עבור פרטים שאינם כלולים בכתב הכמויות תחו

 כמתואר בחוזה מדידה ות שיט
   תמיכות ומתלים  13.7

כל התמיכות והמתלים הנדרשים במסגרת עבודות מיזוג האוויר, בהתאם לנדרש במפרט, כלולים 
  במחירי התעלות והציוד.

  פתיחת פתחים   13.8
הקבלן יבצע פתחים בקירות לצרכיו. פתחים בקירות בטון יבוצעו, על פי הצורך, בכלים מתאימים כגון 

מכנים מיוחדים או מקדחי יהלום בלבד. פתחים בקירות בלוקים יחצבו ובקירות פח כגון מסורים 
איסכורית יפתחו ע"י דיסק מתאים. כל פתח ייאטם לאחר השלמת העברת התעלה או הצנרת ותותקן 

  רוזטה מחומר התעלה. 
  שיטות המדידה    13.9

  יחידות 
ר בכתב הכמויות, מחירי היחידה יחידות מיזוג אוויר וציוד אחר ימדדו במחירי יחידה כמתוא

כוללים את כל הנדרש במפרט בתכניות ובכתב הכמויות כדוגמת מבדדי רעידות, מחברים 
  גמישים, מנתקי ביטחון וכו' הכל מושלם ויימסר כיחידה עובדת. 

מערכות המסופקות ובפרט אלה המיובאות יותאמו לדרישות המפרט ולתקנים   .א
  המקובלים בארץ ללא תוספת במחיר.

יחידה מותקנת כוללת את כל הנדרש להפעלתה ומסירתה במצב עובד כולל מילוי גז   .ב
 ושמן. 

 מחיר היחידות כולל טרמוסטט קירי או שלט רחוק לבחירת המזמין   .ג
 סיפון ניקוז המותקן עם יחידה כלול במחירה.   .ד
מחירי יחידות כוללים את מערכות ההפעלה והפיקוד. ראה הרחבה בסעיפי המפרט   .ה

 .השייכים
 בסיסי מתכת מגולוונים וצבועים  כנדרש במפרט כלולים במחיר מעבי מזגנים ומפוחים.   .ו
מחיר היחידה כולל, בין השאר, את כל הרכיבים המתוארים לעיל, לרבות לוח החשמל   .ז

ומערכות החשמל, הפיקוד והבקרה, וכן שינוע היחידה למקום המיועד לה, הצבתה על 
לניקוז ולמערכות החשמל הפיקוד והבקרה, צנרת גבי מבדדי רעידות, חיבור היחידה 

הגז מבודדת מושלמת, חיבור היחידה לתעלות באמצעות מחברים גמישים, הפעלה, 
הרצה וויסותים וכן כל שאר הרכיבים, העבודות, החומרים וחומרי העזר הדרושים 

  למסירתה כשהיא פועלת ברציפות וללא תקלות.
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  מערכת חשמל ובקרה 
  והבקרה נמדדות ומשולמות כמפורט להלן: מערכות החשמל    

לוחות החשמל ישולמו על פי סעיפי כתב הכמויות. מחיר כל לוח כולל את המבנה, כל   .א
הציוד החשמלי , חומרי עזר, ההתחברות והעבודה הקשורה אליו וכן את החיווט 

 החשמלי בלוח. 
יכלול את כל  ת הבקרה ישולמו על פי סעיפי כתב הכמויות. המחיר עבור המערכתומערכ  .ב

הציוד, בקרים, רגשים, וסתים, שסתומים, הגנות וציוד עזר, כולם  כשהם מותקנים 
  במקומם. 

חיווט חשמלי נמדד כקומפקט ומשולם לפי סעיפי כתב הכמויות המחיר כולל את החיווט   .ג
החשמלי המחבר בין אביזרי המערכת השונים בין אם בלוחות החשמל ובין אם מחוצה 

 ל עבודות הארקה של ציוד ותעלות כנדרש בתקנים. לו. החיווט כול
חיווט פיקוד בין לוחות יחידות טיפול באוויר ויחידות מפוח נחשון לבין מערכות הבקרה   .ד

 וההפעלה שלהן ולציוד הקצה של הבקרה, כלול במחירי הציוד.
 מס קניה 

 הציוד המסופקכלול במחיר  מידה ויש ב מס הקניה
  תיחת פתחים פ

טון יבוצעו בבלוקים כלולים במחיר הצנרת והתעלות. פריצת פתחים בקירות  תחים בקירותפ
ע"י קבלן הבניין, בפיקוח קבלן מיזוג האוויר, שיוודא כי קבלן הבניין מכין את כל הפתחים 

  הדרושים עבור מערכות מיזוג האוויר. 
ו בקירות מסגרות עץ למעבר תעלות בקירות יסופקו ע"י הקבלן, כלול במחיר התעלות, יותקנ

  ובתקרות ע"י קבלן הבניין, בפיקוח קבלן מיזוג האוויר כנ"ל.
  

 ===============  
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  לי.ט.א. מגרשציוד מיזוג אוויר 
  

  כדוגמת דגם  תפוקה  ציוד
 196KW  CMV-D1960W/ZR1-B  מעבה חימום/קירור

שורות  4מ"ר עם  3.09סוללה שטח 
צנרת  "10/1צפיפות צלעות  עומק

"5/8  

 203KWתפוקה כוללת 
 130KWתפוקה מורגשת 

 מידות לפי מידות הי.ט.א.

 25400m³/hאוויר חוזר 
 1800m³/hאוויר חוץ 

  

  
  ציוד מיזוג אוויר לי.ט.א. מושבים

  

  כדוגמת דגם  תפוקה  ציוד
 101KW  CMV-D1010W/ZR1-B  מעבה חימום/קירור

שורות  6מ"ר עם  1.85סוללה שטח 
צנרת  "10/1עומק צפיפות צלעות 

"5/8  

  107KWתפוקה כוללת 
 62KWתפוקה מורגשת 

  

 
  

  לוח חשמל
  

  כמות  הספק  ציוד

 196KWמעבה לתפוקת קירור 
15KW  2 'יח 

8KW 2 'יח  

  101KWמעבה לתפוקת קירור 
17KW  1 'יח 

8KW  1 'יח  
 יח' 16000CFM 10HP 1מנוע י.ט.א. 
 יח' 9000CFM 7.5HP 1מנוע י.ט.א. 

   78KW  הספק כללי ללוח
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  כתב כמויות
  הערות :

הבין משרדי המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע חלקים  במפרטבניגוד לנאמר  .1
בלבד מסעיפי החוזה  או להגדיל את הכמויות לפי הצורך הכול לפי החלטתו 

  !  !  ! .  והנדרש בזמן הביצוע וללא תוספת למחיר היחידה
עבודות הנוספות המפורטות בסעיפי כתב הכמויות משולמות לפי הסעיף כל ה .2

   המתאים.
הפעלה ויסות והרצה מחושבות כקומפ' לפי סעיפי כתב הכמויות כולל בדיקה 

ואישור הרשויות, הכנת דו"ח מסירה כנדרש במפרט הטכני, מעקב אחר תפקוד 
  המערכת ותיקון כל הנדרש. 


