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לאספקה של  9201/23412מכרז פומבי מס' 
מושבים לאולמות ברחבי קמפוס 

 האוניברסיטה והתקנתם
 

 מפרט טכני -א' נספח 
 

 מוקדמות - 00פרק 
 

  אור העבודהית .0100
לאודיטוריום וכיתות באולמות ברחבי לאספקה והתקנה של מושבים מכרז זה מתייחס  

 הקמפוס כמפורט במסמכי המכרז השונים.
יבצע את העבודות בתיאום עם מנהל פרויקט / רמ"ד מתכת ותחת ניהולו ויהיה כפוף  קבלןה 

 אליו.
 

 המפרט הכללי .2000
 

מפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת הועדה עבודות יבוצעו בהתאם לכל ה א.
בהשתתפות משרד הבטחון ומשרד הבינוי והשיכון או  הבינמשרדית המיוחדת

 בהוצאת ועדות משותפות למשרד הבטחון ולצה"ל.
, בין שהם מצורפים ובין שאינם מכרזכל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי ה 

 מצורפים.
 

לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן  המצויניםהמפרטים הכללים  ב.
 באתר האינטרנט:לצפייה ניתנים 

 WWW.ONLINE.MOD.GOV.IL .מידע לספק < מפרטי בינוי > 
 הכניסה לאתר חופשית לכולם. 

 
 

 תנועה בשטח המזמינה ומגבלות 00.03
על הקבלן לקחת בחשבון כי קיימת אפשרות שימצא קבלן ראשי באתר ויש לתאם מולו את  

 כל הפעולות.
 
 

 שמירה על איכות הסביבה .0400
ט, על חשבונו, בכל האמצעים שנקבעו ע"י הרשויות המוסמכות ו/או ייקבעו ע"י הקבלן ינקו 

כמוגדר בתקנות הרלוונטיות מנהל הפרויקט, כדי למנוע זיהום הסביבה ומטרדי רעש, 
 לשביעות רצון מנהל הפרויקט. ובמפרט הכללי, 

 
 עבודה בשעות היום בימי חול .0500

כל עבודת קבע בשעות הלילה, בשבת, במועדי  בכפוף לכל הוראה אחרת בהסכם, לא תיעשה 
ישראל, או בימי שבתון אחרים, ללא היתר בכתב מאת נציג המזמינה, מלבד אם העבודה 

במקרה כזה, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט  .היא בלתי נמנעת או הכרחית בהחלט
מים מטעם ים מתאיאישורכמו כן, ידאג הקבלן לקבלת ועליו לקבל את אישורו המוקדם. 

 הרשות המקומית, משרד העבודה ו/או רשויות רלוונטיות אחרות.
 

 תיאום עם מנהל הפרויקט .0600
אין להתחיל בביצוע  .כל העבודות תבוצענה בתיאום מלא ובשיתוף פעולה עם מנהל הפרויקט 

 עבודה כלשהי ללא תיאום מוקדם עם מנהל הפרויקט.
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פיזור )אם יידרש ויאושר( ומועד ההתקנה יתואמו מועד ההובלה לאתר, מיקום איחסון לפני  
 ./ מנהל הפרויקט מראש עם המפקח

 
 כוח אדם .7000
 

את כל העובדים הדרושים לביצוע העבודות, את  ,על חשבונו ,הקבלן מתחייב לספק א.
ההשגחה והפיקוח עליהם, אמצעי תחבורה, ניהול האתר וכל דבר אחר הכרוך 

, מרותו והשגחתו במישרין או באמצעות באי כוחו בעבודתם כשהם נתונים לפיקוחו
המוסמכים. הקבלן ינקוט בכל הצעדים האפשריים כולל העסקתם של פועלים זרים 
מחו"ל ובלבד שלא יגרם שום פיגור בקצב התקדמות העבודה בהתאם ללוח הזמנים 

 ושלבי הביניים של לוח הזמנים. הפרויקטשל 
 

הפועלים השונים לא תתקבל כעילה לעיכובים שום בעיה הכרוכה בהעסקתם של  ב.
 ולפיגור בקצב העבודה ו/או כוח עליון וכד'.

 
את פרטי  מדור בטחון של האוניברסיטה ולמנהל הפרויקטעל הקבלן יהיה להגיש ל ג.

שעות לפני תחילת עבודתם באתר. האישור לעובד מסוים  48עובדיו ופועליו לאישור 
מכוניות הקבלן,  לשהעבודה. הכניסה והיציאה הינו זמני ועלול להתבטל במהלך 

מדור בטחון של תהיה באופן שיסוכם מראש עם  םלצורך אספקת ציוד וחומרי
 מנהל הפרויקט.האוניברסיטה ו

 
 באתר, באופן קבוע לצורכי תיאום, ניהול ופיקוח על ביצוע העבודה, יעסיק הקבלן ד.

ם את עבודתו עם נציגי ל עבודה ראשי אשר יתאהנמ, במשך כל תקופת הביצועו
 הקבלן הראשי ומנהל הפרויקט.

 
 בקורת העבודה .0800
 

הקבלן יעמיד, על חשבונו, לרשות מנהל הפרויקט את כל הפועלים הכלים  א.
והמכשירים הנחוצים בשביל בחינת העבודות. למנהל הפרויקט תהיה תמיד הרשות 

הקבלן, או למקומות עבודה אחרים, בהם נעשית עבודה פעל להיכנס למבנה, או למ
 .עבור הפרויקט

 
מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה, אשר לא  ב.

בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו והקבלן חייב לבצע את הוראות מנהל 
 , על חשבונו.הפרויקט תוך התקופה שתקבע על ידו

 
קט יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מנהל הפרוי ג.

 -מתאימים לעבודה במבנה וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר 
נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים. הקבלן לא ישתמש בחומר שנמסר 

 לבדיקה בלי אישור מנהל הפרויקט.
 

יק את העבודה בכללה, או חלק ממנה, או עבודה מנהל הפרויקט יהיה רשאי להפס ד.
במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות, המפרט הטכני 
או הוראות המהנדס. ההפסקה לא תהיה עילה לתביעה כספית כלשהי או לשינוי 

 במועד מסירת העבודה.
 

רר ביחס לטיב מנהל הפרויקט יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעו ה.
 החומרים, לטיב העבודה ולאופן ביצועה.

 
הקבלן ייתן למנהל הפרויקט הודעה מוקדמת בכתב לפני שהוא עומד לכסות איזו  ו.

עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את אופן הבצוע הנכון 
של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת רשאי מנהל הפרויקט 
להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודה, או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון 

 הקבלן.
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השגחת המזמינה ומנהל הפרויקט על ביצוע העבודה אינה גורעת מאחריותו המלאה  ז.
 .מכרזשל הקבלן לביצוע העבודה לפי כל תנאי ה

 
  אחריות למבנים ומתקנים קיימים .0900

באתר העבודה ובדרכי הגישה במבנה,  ם ומתקנים קיימיםהקבלן יהיה אחראי לשלמות מבני 
אליו ויתקן, על חשבונו, כל נזק שייגרם להם כתוצאה מביצוע העבודה. עם גילוי מתקן תת 

  קרקעי על הקבלן להודיע מיד למנהל הפרויקט ולקבל את הוראותיו על אופן הטיפול בו.
נזק או פגיעה באנשים, במבנים,  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות כדי למנוע 

 באחריות מלאה לכל נזק או פגיעה כאמור. וישאבמתקנים ובתכולתם 
 
 תגבור קצב העבודה .0100

יחליט מנהל הפרויקט כי התפוקה אינה מספיקה כדי לעמוד בלוח הזמנים, הוא יוכל ע"י  
 הוראה בכתב להורות לקבלן להגביר קצב ביצוע העבודה ע"י:

 נוסף בכמות וסוגים לפי קביעת מנהל הפרויקט.הבאת ציוד  -
 הגדלת כמות העובדים לסוגיהם השונים. -
, ולעשות כל דבר שהתנאים לעיל 00.07, כפוף לסעיף עבודה בלילות וימי מנוחה -

 הזמנים המוקצבים.מיחייבו כדי למנוע חריגה 
לעמוד בלוח רואים את הקבלן כמי שלקח בחשבון בעת הגשת הצעתו את כל הדרוש כדי  

הזמנים, לרבות האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בגין: תגבור 
 הציוד, תגבור כוח אדם, עבודת שעות נוספות בלילות ובימי מנוחה וכיו"ב.

לפעול במקרה של צורך בעבודה של שעות נוספות, שעות לילה ובימי מנוחה, יהיה על הקבלן  
 כאמור לעיל.

 
 המוצריםטיב החומרים ו .1100
 

הקבלן חייב להשתמש בחומרים ובמוצרים של מפעלים בעלי תו תקן או סימן  א.
השגחה בלבד. בכל מקרה חייב חומר או מוצר לעמוד בדרישות המפרט באם אלה 

 גבוהות מדרישות תו תקן או סימן ההשגחה המתאים.
 

ביותר וממוצרי יצרן כל החומרים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו מהטיב המשובח  ב.
מוכר. כל החומרים והאביזרים ללא יוצא מן הכלל חייבים לקבל את אישור מנהל 

 הפרויקט.
 
מודגש בזאת שכל החומרים שיסופקו וכל המוצרים המורכבים בפרויקט, ללא יוצא  ג.

מן הכלל, יהיו מוגנים מפני התפשטות אש כחלק מתהליך הייצור של המוצר או 
, ברמה הנדרשת למבנה, 5419המוצר, למשך זמן כנדרש בת"י  בתוספת, בכל צדדי

 וע"פ הנחיות יועץ הבטיחות וכל דרישות הרשויות הרלוונטיות.
על עמידות כל רכיבי המושבים בתקני להמציא אישור מעבדה מאושרת  בלןעל הק 

התנהגות באש ודרישות כיבוי אש. האישורים יוגשו לפני תחילת הביצוע, ואם יהיו 
 ים, גם בסיומה, בהתאמה.שינוי

 
 כליכין הקבלן, על חשבונו, תערוכה שתוצג במבנה הפיקוח של  תחילת הביצוע,עם  ד.

וכל , ללא יוצא מהכלל לאישור וכו'(בדים )פרזולים, אביזרים, חלקי המושבים 
הדוגמאות  חומר שיסופק לאחר מכן ע"י הקבלן יתאים לדוגמאות המאושרות.

 רד מנהל הפרויקט.תישמרנה בארון נעול במש
 רק לאחר אישור האדריכל בכתב על הדוגמאות יתחיל הקבלן בביצוע העבודה. 

 
 בדיקת דגימות ואישורן .2100
 

מעבדה בבדיקות חומרים אשר יאושרו ע"י מנהל הפרויקט כמפורט לעיל יעברו  א.
חל בשום אופן בביצוע העבודה תוך שימוש בחומרים ו. לא יתקבע ע"י המזמינהש

ציוד אחר בטרם הושלמו הבדיקות המוקדמות המתאימות ואושרו לביצוע ע"י או 
 מנהל הפרויקט והמתכננים.
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חומרים והמוצרים אשר יספק הקבלן יהיו לאחר שיתאימו מכל הבחינות ה 
 לדגימות שאושרו.

 
של החומר  כל סטייה בטיב החומר תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי ב.

הפסול מהאתר. הפסקת העבודה תימשך עד שהקבלן יביא למקום חומרים אחרים 
 בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת מנהל הפרויקט.

 
 בנוסף, יבצע הקבלן גם בדיקות מעבדה מוסמכת לאחר התקנת המושבים. ג.
 

ים אישור החומרים והמוצרים או מקורם ע"י מנהל הפרויקט לא יפטור בשום פנ ד.
את הקבלן מאחריות מלאה ובלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך 

 .או לעמידותם בדרישות כיבוי אש שימוש בהם
 

 העברת חומרים וציוד 300.1
על הקבלן לבדוק את דרכי הגישה שבהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום  

לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת ידרשו זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק 
הציוד למקום המיועד. כל הציוד שיובא יוגן בעטיפת ברזנט או פלסטיק להגנה בפני לכלוך 

 כתוצאה מהעבודות. 
-הקבלן יהיה אחראי לניקיון מוחלט לציוד במשך כל תקופת ההתקנה ועד קבלת המתקן על 

טרם שנבדק במקום היצור. לא יועבר  ידי מנהל הפרויקט. לא יועבר ציוד למקום ההתקנה
ציוד למקום ההתקנה אשר איננו מכוסה וכל פתחיו סגורים ואטומים בפני חדירת אבק, 

-לכלוך וכדומה. לא יועבר ציוד מאושר למקום ההרכבה טרם שנתקבל אישור להעברתו על
 ידי מנהל הפרויקט. הקבלן יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת ציודו

טרם שיועבר הציוד למקומו המיועד. במידת הצורך יועבר הציוד כשהוא מפורק לחלקיו 
 ויורכב במקום הצבתו.

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן ו/או כל חלק ממנו כנגד פגיעות  
ידי -ידי הקבלן ועל-אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על

ידי הקבלן -ם. במידה שיגרם נזק כלשהו למרות אמצעי ההגנה, הנזק יתוקן עלגורמים אחרי
 ללא כל תשלום מצד המזמינה. 

 
 ניקיון .1400

הקבלן יבצע בכל יום ובסיום העבודה פינוי כל הפסולת והאריזות כתוצאה מעבודתו. 
 מחוץ לקמפוס למקום שפך מאושר ע"י הרשויות.הפסולת תפונה 

 אמורות לעיל יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו ולא ישולמו בנפרד.כל עבודות הניקיון ה
 

 בדק תיקונים ואחריות 500.1
 במסגרת הצעתו במכרז תיכלל אחריות של הקבלן הזוכה, כדלקמן :  

 
 תקופת הבדק והאחריות תהיה כהגדרתם בהסכם. א.
 

הבדק והאחריות כאמור תכלול התחייבות של הקבלן לתיקון, על חשבונו, של כל  ב.
נזק או פגם או קלקול או ליקוי )למעט כאלו שייגרמו בגין שימוש לא סביר( בכל 
חלק או מרכיב של הכיסא )מושב, משענת, משטח כתיבה, צירים, בסיס, קפיצים, 

 מנגנוני הרמה, חלקי חיבור, מסעדים וכו'(. 
 
נוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסגרת אחריותו יהיה הקבלן חייב להחליף, על ב ג.

חשבונו, במהלך כל תקופות האחריות, את הכיסאות שיימצא על ידי המזמין כי הם 
פגומים במראה או לא ניתנים לשימוש בשל אי התאמה לדרישות שבמסמכי המכרז 

 וגם את ההרכבה. או בשל פגמים בביצועם. האחריות תכסה גם חומרים 
 

בנוסף לאחריות הספק כאמור תינתן על ידי הספק אחריות לאיכות החומרים מהם  ד.
עשוי הכיסא, לעמידות הכסא על כל מרכיביו בפני קורוזיה, להעדר שינוי צבע בכל 
אחד ממרכיבי הכסא, להמשך פעילות תקינה של מנגנון הצירים המאפשר 

כיפופים, שקעים או כשל אחר במושב ו/או התקפלות אוטומטית, ולהיעדר סדקים, 
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בגב הכיסא ו/או משטח הכתיבה. במקרה של נזק כאמור יתקן הספק את הנזק או 
 יחליף את הכיסא בו אירע הנזק כאמור, והכל על חשבונו בלבד. 

 
האחריות כמפורט בסעיפים שלעיל תכלול התחייבות של הקבלן הזוכה לתקן כל  ה.

ימי עבודה  4י שהוא אחראי לתיקונם כאמור לעיל בתוך נזק, פגם, קלקול או ליקו
 מקבלת ההודעה על קיומם.  

 
במסגרת האחריות והבדק הקבלן יהיה הקבלן חייב להחליף, על חשבונו, כל כיסא  ו.

או חלק של כיסא אשר במהלך תקופת האחריות התברר כי הוא אינו עמיד בקרינת 
UV כרז.  כפי שהציג הקבלן במסגרת הגשת הצעתו במ 

 
במסגרת האחריות והבדק הקבלן יהיה הקבלן חייב להחליף, על חשבונו, כל כיסא  ז.

או חלק של כיסא, אשר במהלך תקופת האחריות התברר כי יש בו כשל בצבע או 
 זה ייחשבו ככשל הדברים הבאים:  ןולענייבציפוי הגמר, 

 -ל כפי שנבדק בהתאם Eיחידות של דלתא  5דהיית צבע של יותר מ  .1
ASTM D 2244 . 

ברמה גבוהה יותר  (chalkingהיווצרות משקעים או כתמים בהירים ) ) .2
 . ASTM D 4214כאשר נבדק בהתאם  8מאשר מס' 

 .סדיקה או קילוף של צבע או פגיעה בהדבקות של צבע למתכת .3
  

האחריות והבדק כמפורט בסעיפים שלעיל כלולה בתשלום שישולם לקבלן עבור  ח.
 ת ולא תשולם בגינה כל תוספת. הכיסאו

 
אחריות הקבלן לא תחול אם הנזק או הליקוי נגרמו כתוצאה משימוש בלתי סביר  ט.

בכסא אשר לא היה בשליטת הקבלן. במקרה של מחלוקת לגבי סיבת הנזק יכריע 
 מנהל הפרויקט מטעם המזמין והחלטתו תהא סופית ומחייבת.  

 
 מחירי היחידה 600.1

 
ידה שירשמו לכל סעיף יהוו מחיר מלא וכולל לאותו סעיף במצבו הסופי. מחירי היח א.

המחיר יכלול כל אלמנט הדרוש להשלמת העבודה במסגרת אותו סעיף, אף אם לא 
פורט פריט משני זה או אחר במפורש, כל עוד הוא נדרש בהשלמת העבודה במסגרת 

ריט הנדון בהוצאות הסעיף העיקרי. מחיר היחידה יכלול גם את חלקו היחסי של הפ
הכלליות הכרוכות בעמידה בכל תנאי מסמכי החוזה וכל אלמנט אחר בעל ערך כספי 

 העשוי להיות כרוך בהשלמת הנדרש.
 

 תכולת המחירים ב.
שגם כל האמור בתנאים המיוחדים ובמפרט המיוחד, לרבות כל פרט  מודגש בזאת 

ו/או הוראה המצוינים במסמכים הנ"ל ושלא נמדדו בסעיף נפרד בכתב הכמויות, 
כלול במחירי היחידה שבכתב הכמויות ולא תשולם תוספת עבור ביצוע כמפורט 

 במסמכים הנ"ל.
 ב הכמויות.עבודות שלגביהם מופיע סעיף נפרד בכת אך ורקימדדו  

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי מחירי היחידה יכללו כל מס החל על  ג.

הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, למעט מס ערך מוסף. כל פטור ממס לו 
עשוי המזמין להיות זכאי, הנו מענינו הבלעדי של המזמין ואין לכך כל השלכה על 

חירי היחידה כוללים אספקה, התקנה, אחריות למען הסר ספק, ממחירי היחידה. 
 ובדק, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 
 

 חלפים וחלקי חילוף 00.17
שנים מסיום  10יחזיק במלאי חלפים, חלקי חילוף ומושבים חליפיים לתקופה של  קבלןה

 האספקה וההתקנה של המושבים.
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 ןבבנייריהוט וציוד מורכב  - 30 פרק

 
 הנחיות כלליות 30.01

 
 כללי .01.130

וכן  יתאימו בכל לתכניות, למפרטים ולדרישות התקניםכסאות פרטי ה א.
 . לדוגמא שתוצע ע"י הקבלן בשלב הגשת ההצעות

 . באולמות מדורגים או שטוחיםהמושבים יהיו מורכבים  ב.
מושבים יהיו ניתנים לפירוק מהיר על מנת לאפשר למקם כיסאות   שלושה 

 נכים במקומם.
של  1:1בקנה מידה וממוחשבות על הקבלן להגיש תכניות עבודה מפורטות  ג.

כולל חתכים אופקיים ואנכיים, צורת חיבור למבנה,  חלקי המושב,כל 
, וזאת בנוסף לתוכנית סידור נים, כנפיים, גמר ליד קירות ופרטי פרזולמלב

 .הכסאות לאחר ביצוע המדידה באתר
בטרם קיבל את אישור  שבלא יחל הקבלן ביצור כל חלק שהוא מן המו 

לאחר בעותק אחדו במדיה מגנטית, האדריכל לתכניות. התכניות יוגשו 
חשבון את משך זמן אישור קחת בשיאושרו בכתב ע"י המפקח. על הקבלן ל

 התוכניות ולא יוכל לקבל כל תוספת שהיא עקב עיכוב בקבלת האישורים.
על התכניות שהוגשו ע"י היצרן יחייב את היצרן לייצר  מפקחאשור ה 

 היחידות לפי התכניות המאושרות ואין לסטות מהן.
ע"י המפקח ומעבדה מוסמכת  על הקבלן לאשר את כל חלקי הכסא ד.

 לעיל. 00כמפורט בפרק 
 חיזוקים וחיבורים ה.

כל החיזוקים והחיבורים שידרשו יתוכננו ויבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו.  
כל כסא יעמוד לחוד ולא יהיו קורות מקשרות. הכסאות יורכבו על גבי 

 תותבים שישתלו בעת יציקת ההשלמה של הריצוף.
 בכתב הכמויות( 30.05סעיף  ןיילענ) מערכת חשמל ו.

כל מערכת החשמל לאורך המושבים תבוצע ע"י הקבלן באמצעות חשמלאי  
מוסמך לכך ובסיומה יציג תעודת בדיקה ע"י בודק מוסמך, על חשבון 

 הקבלן. 
חיבור מערכת המושבים, בכל קצה שורה, תחובר ע"י אחרים להזנת חשמל  

 ., רק לאחר קבלת התעודה הנ"לןהבניישל 
 כמות ומיקום השקעים תיקבע ע"י המזמין. 
 כמו כן הקבלן יבצע הכנות להארקות לכסאות. 
  

 חלקי מתכת 30.01.2
כל חלקי המתכת ייוצרו מחומרים חדשים, בעלי תו תקן, בכל מקרה בו  א.

 קיים תקן כזה.
כל חלקי מתכת יעברו ניקוי כימי או בהתזת חול להסרה מלאה של לכלוך,  ב.

 ושמן, לפני צביעה או לפני ציפוי אלקטרוליטי.חלודה 
כל ההלחמות והריתוכים יבוצעו במלוא ההיקף ולפי כללי המקצוע.  ג.

 ההלחמות תהיינה שלמות, מלאות, ללא נקבוביות או שלקה. 
חלקי מתכת שאינם מולחמים או מרותכים יובטחו ע"י שני ברגים או שתי  ד.

 מסמרות לפחות. 
ויים לעין יהיו מוגנים ע"י צבע או ע"י ציפוי מתכתי, חלקים מתכתיים גל ה.

( (CORROSIONהכל לפי ההזמנה. חלקים אחרים יהיו עמידים בשיתוך )
 או מוגנים מפניו ע"י ציפוי. 

 כל הפרזולים יהיו מצופים.  ו.

 כל הברגים והמסמרות והקשיחים האחרים יהיו מצופים.  ז.
וט, מעורגל, עם הרפיה, מתוח פח מתכת יהיה מסוג מעולה מותאם לריה ח.

 ומיושר. 
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 גימור 30.01.3

 כללי  א.
כל החלקים הנראים לעין וכל החלקים הנגישים יהיו נקיים ומלוטשים  

ופניהם יהיו חלקים, ללא בליטות, גבשושיות, שקעים, שברים, סימני 
 עיבוד, שריטות או סימנים אחרים כלשהם. 

פינות חדות והמקצועות והשפות יהיו מעובדים ולא חדים.  לא יהיו בכסא 
לא יהיו פגמים בחומר או בציפוי. משטחי קטעים מכופפים יהיו חלקים, 

 ללא קמטים וללא סדקים. 
 ציפויים אלקטרוליטיים, צבע, לכה  ב.

 הגוון יהיה טבעי, הברק יהיה מאט משי.  
ם, מקומות לא מצופים, משטח הציפוי יהיה גלוי, אחיד ולא יהיו בו פגמי 

 חספוס הנגרם ע"י פעולת הציפוי, או מקומות שהציפוי בהם מתקלף. 
 המוצר יהיה נקי ולא יהיו בו סימנים של נזק כל שהוא.  

 
 דוגמאות 30.01.4

הקבלן יגיש דגמים ואישורי תו תקן של כל מוצרים והאביזרים שבהם  א.
 עיל.ל 00ברצונו להשתמש לאישור המפקח כמפורט בפרק 

בנוסף, לאחר התקנת כיסא אחד, יזמין הקבלן את המפקח, האדריכל  ב.
 ונציגי המזמין לבדיקה של הכסא.

 הדוגמא תכלול גם את רכיבי החשמל )אם הוזמן(. 
רק לאחר קבלת כל האישורים יוכל הקבלן להמשיך בייצור והתקנת כל  

 יתר הכיסאות.
 

 אריזה ומשלוח 30.01.5
כך שיהיו מוגנים, לא יפגעו ולא יגרם נזק בעת המשלוח עד  הכסאות יארזו למשלוח 

 להרכבתם.
 בנוסף לכך, חלקים מרופדים יעטפו ביריעות פלסטיק, להגנה מפני הכתמה ולכלוך.  
 המשלוח ליעד המזמין יעשה ברכב מתאים סגור המיועד להובלת ריהוט. 

  בגין הובלה.תוספת ולא תשולם מחירי היחידה יכללו את עלות ההובלה     
 

 מפרט טכני 30.02
ס"מ מינימום, מותאם לאורך כל  52( של משענת יד ציר-מידות המושב: רוחב )ציר .א

ס"מ מינימום, גובה  47שורת כיסאות )עד המדרגות( כפי שמצוין בנספח א', עומק 
 ס"מ מינימום.  91

מסוג  5419מושב מרופד מתרומם + גב מרופד בבד חסין אש על פי תקן ישראלי  .ב
"Chateau plus" של חברת "Camira Fabrics  ,או ש"ע, עמיד לשחיקה ולדהייה "

  בגוון לבחירת האדריכל.

לוונים והמושב מורכב על שתי רגלי פלדה הרתומים לרצפה. כל חלקי הפלדה מג .ג
 בגוון לבחירת האדריכל.  powder coatingוצבועים בשיטת 

חופה פורמייקה לפי בחירת האדריכל מ"מ מ 16משטח כתיבה גדול מלוח עץ בעובי  .ד
פניק כך שהמשטח יתקפל מאליו בעת -עם מנגנון אנטי "laptop 15"בגודל התואם  

 .ונשלף שוב בקלות קימה ויאוחסן מתחת למשענת היד מבלי לבלוט לתחום המעבר

גוון לבחירת  דופן המושב בקצה כל שורה מצופה לוח עץ לבוד בגמר פורניר בוק. .ה
אפשרות להזמנת פורניר מגוון בהתאמה לגוון תקרת העץ שתותקן  אדריכל )תינתן

 באולם(

גוון לבחירת אדריכל. )תינתן אפשרות גמר משענות היד מעץ בוק גושני מעוצב.  .ו
 להזמנת פורניר מגוון בהתאמה לגוון תקרת העץ שתותקן באולם(

. ריכל.ונדלית בגוון לבחירת האד-קליפת פלסטיק אנטיבד כנ"ל או גמר גב הכיסא מ .ז
גב הכיסאות יהיה מעץ בגמר פורניר שיבחר ע"י האדריכל )תינתן אפשרות להזמנת 

 פורניר מגוון בהתאמה לגוון תקרת העץ שתותקן באולם(

  ונדלית לבחירת האדריכל.-גמר תחתית המושב מבד כנ"ל או קליפת פלסטיק אנטי .ח
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 העץ יהיה מסוג שיבחר על ידי האדריכל. העץ לא יהיה מחורר. .ט
 755 931 921עץ במושב יעמוד בתקני הבטיחות הרלוונטיים , ויעמוד בתקנים כל ה .י

. גוון לבחירת אדריכל )תינתן אפשרות להזמנת פורניר מגוון בהתאמה לגוון תקרת 
 העץ שתותקן באולם(

 ס"מ מהיקף הכרית . 2העץ האחורי יהיה בולט  .יא
 לפי בחירת האדריכל. -חלק מהמושבים הם "שמאליים"  .יב

 
 מדהתכנון הע .יג
, ויציג תכנית העמדה וכיתה הקבלן יבצע מדידה מסודרת עם מודד מוסמך לכל האודיטוריום .יד

 לפי דרישות האדריכל, הבטיחות וכדומה.
לפי  -( או אחר  Staggeredהתכנון ייקח בחשבון כי הכסאות יעמדו בהזזה זה מזה כל שורה )  .טו

 דרישות האדריכלים לאחר קבלת תכניות הייצור.

ובעלי עמידות  5419תקן ת"י  5בדרגה  CRIB5יבוצע מבד חסין אש העומד בתקן  ריפוד הכסא .טז
עליונה  לחיכוך ולכלוך. גוון הבד ייבחר על ידי האדריכל. )תתאפשר הזמנת בד מיוחדת 
והתאמתו לתקני האש( יבחרו כשלושה גווני ריפוד שונים לכיסאות ויסודרו רנדומלית באולם 

 לבחירת האדריכל –
 חסיני אש ויעמדו בתקנים המחמירים ביותר בעמידות בשחיקה , דהייה ופילינג. הבדים יהיו .יז
 .5419הבדים יעמדו בת"י  .יח
 UV (6 +ISO 105 - 199  :2 bo )גוון הבד יהיה יציב לאורך זמן, בעל עמידות גבוהה לקרינת  .יט
 . ISO 105 1995  :12 Xעמידות לשחיקה ובלאי לפי תקן  .כ

 ISO 105+ לפי  4סיבי הבד יעמדו בספיגות נמוכה ובעמידות גבוהה כנגד לכלוך וכתמים :  .כא
1995 :12 X  5ועמידות בדהייה (ISO EN  BS 105  :EO 3 .) 

 
 כרית .כב
הכרית לגב תהיה עם תמיכת גב תחתון. הכרית למושב תהיה בעובי נוח לישיבה ויינתן ניקוד  .כג

 לנוחות לפי החלטת המזמין.
 

 בידית למוש .כד
ס"מ . המזמין יבחן את הנושא סופית עם הצגת  8 -הידית תהיה מעץ . רוחב הידית לא יקטן מ  .כה

גוון לבחירת אדריכל )תינתן אפשרות להזמנת פורניר מגוון בהתאמה  -הכסא. ידיות עץ ישרות
 לגוון תקרת העץ שתותקן באולם ללא תוספת כספית(

 
 סאימנגנון ההחזרה של הכ .כו
 אלא משקולתי. המנגנון לא יהיה מכני .כז
 

 סא למדרגהיחיבור הכ .כח
החיבור יהיה באמצעות תותב זכר שיחובר לבטון , עליו תבוצע יציקת השלמה עד לגובה  .כט

 הריצוף ואליה יחובר הכסא בחיבור זכר נקבה. כל כסא עימוד לחוד ולא תהיה קורה מקשרת.
 

 תקני אש .ל
מושלם כמכלול עומדים בנוסף לכל התקנים לעיל יוודא הקבלן שכל רכיבי הכסא, והכסא ה .לא

 5419,  921, 931,  755בתקנים 
 

 אופני מדידה מיוחדים 30.03
 

מחירי היחידה כוללים את המוצר על כל חלקיו כשהוא מושלם מוגמר ומורכב  30.03.1
 בהתאם לתוכניות, לפרטים ולרשימות השונות. במקומו

 לעיל ולהלן.למען הסר ספק, מחירי היחידה כוללים גם את כל המפורט במפרט  
 

 בנוסף לאמור במפרט הכללי מחירי היחידה כוללים: 30.03.2
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כל החומרים וחומרי העזר לפי בחירתו של האדריכל, כל המלאכות  א.
ומלאכות העזר לסוגיהם, כל ההרכבות וההתקנות במקום בבניין, כולל 

, כך שהאחריות למוצר הסופי המותקן עם הקבלנים האחריםתיאום 
הקבלן של הריהוט. הכל לפי הוראותיהם של האדריכל במקום חלה על 

 והמפקח בשעת ביצוע העבודות ולשביעות רצונם.
ממקום למקום כדי ם העברתכיסאות, ההובלות והסבלות, כולל פיזור ה ב.

למנוע שיבוש בעבודה הסדירה, שמירה על העבודות שבוצעו וטרם נמסרו 
ניקוי השטח מלכלוך למזמין ע"י עטיפתם בפוליאתילן, קרטון וכדו', 

שיתהווה מעבודה בבניין ובכל אתר בשטח הבניין בכל זמן שיידרש ע"י 
 , את כל המסים וההיטלים וכן את רווח הקבלן.כולל שאיבת אבק המפקח

כל זאת בתיאום עם הקבלנים השונים מערכת החשמל כמפורט לעיל,  ג.
 באתר.

ות וכדו' לאישור ביצוע מדידות באתר, הכנת תוכניות ופרטים, דוגמא ד.
 המתכנן.

 כל החיבורים, החיזוקים וכדו' לרבות תכנונם כנדרש. ה.
 "שמאל", בכל כמות שהיא וללא תוספת מחיר.מושבים "ימין" או  ו.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     חתימת וחותמת הקבלן:    תאריך: 
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 כתב כמויות -נספח ב' 
 
 

מחיר ליח'  כמות יח' תיאור סעיף
לא כולל 

 מע"מ

סה"כ לא 
 כולל מע"מ

     עבודות ריהוט - 30פרק  

אספקה והתקנת מושבים כדוגמת דגם  30.01
"ARCADIA של חברת "וקסמן" או דגם "

  ."אקדמיה" של חברת "צרעה" 

  1 יח'
  

  

עבור גמר גב המושב  30.01תוספת לסעיף  30.02
 18מלוח עץ לבוד קמור בעובי מינימלי של 

מ"מ מצופה פורניר בוק במקום גב מבד או 
 קליפת פלסטיק. 

   1 יח'

תחתית עבור גמר  30.01לסעיף  תוספת 30.03
בוק המושב מלוח עץ לבוד מצופה פורניר 

 במקום בד או קליפת פלסטיק.

   1 יח'

עבור ריפוד המושב  30.01לסעיף  תוספת 30.04
" של חברת Sherpa&Shireוהגב בבד מסוג "

"Absecon Mills או ש"ע, עמיד לשחיקה "
 Class)מחזורי חיכוך( ולדהייה ) 250,000)

או לפי בחירת  Shire Lobeliaבגוון  5
 Chateauמסוג "האדריכל, במקום בד 

plus של חברת " 
"Camira Fabrics". 

   1 יח'

האספקה עבור  30.01תוספת לסעיף  30.05
מוגני מערכת שקעי חשמל של וההתקנה 

בחיבורים מהירים ותעלת מים בצבע שחור 
. ימדד פח פריק מותאמות לגוון השלדה

וישולם לפי כמות השקעים המוזמנת/ 
המבוצעת. מחיר התעלות כלול במחיר 

  .השקעים ולא ישולם בניפרד

   1 שקע

בד הנבחר לריפוד הספקת בד כדוגמת ה 30.06
 כסאות האולם )לריפוד כסאות ניידים(

   1 מ"ר

על מחיר  תוספת עבור כסא מיועד לנכים 30.07
 30.01הבסיס בסעיף 

   1 יח'

  סה"כ לא כולל מע"מ

  17%מע"מ 

  סה"כ כולל מע"מ

                                                                                                             

 
 
 

     חתימת וחותמת הקבלן:    תאריך: 
 
 
 
 


