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כתב כמויות ומפרט טכני עבור מדרשת שדה בוקר.
פרק  7עבודות אינסטלציה:
כללי:
כל העבודה תבוצע עפ"י תקנות התכנון והבנייה והיתר בנייה מס' ________ ,דרישות הוועדה
המקומית על כל אגפיה ,תוכנית אינסטלציה ,המפרט הכללי .מפרטי ת"י  1205 -העדכניים החלים
על הציוד והחומרים הנדרשים ,הנחיות היצרנים ,הוראות התכניות והוראות המתכנן /מפקח.
•

הקבלן יגיש את תוצאות הבדיקה של חב' מכון התקנים מיד עם קבלתם לאישור המפקח.
•

התקנת צנרת מים מהמונה ועד לחדרי האמבטיות.

•

אספקת כל חומרים עבור מערכת האינסטלציה והמים ,להוציא ברזים ואביזרים.

•

המחירים כוללים הרכבת כלים סניטרים וניקוזים קולטנים  "4עם צינור אוורור עד הגג.

העבודה כוללת:
תוכניות עבודה  -קווי ביוב ומים חיצוניים נתונים לפיקוחם של מעבדה מוסמכת לבדיקות  ,מכון
התקנים.
תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי התוכניות עקרוניות ובאות להבהיר את סוג העבודה והיקפה
בכדי לאפשר לקבלן להגיש את הצעתו.
למרות כל האמור לעיל ,לא יהיה בכל השינויים בתוכניות ובעובדה כי תתווספנה תוכניות בכדי לשנות
את מחירי היחידה שהוגשו על ידי הקבלן בהצעתו ומחירי יחידה ,ואלה יחשבו כסופיים.

הוראות כלליות
ביצוע העבודה לפי תוכניות מהנדס אינסטלציה ,בכפוף לתוכניות אדריכליות ,הכול מושלם
א.
כולל מכסי ביקורת (לפי בחירת אדריכל) ,כובעים לצינורות אוורור וכ"ו כולל קווי מים ,כולל חפירות
ומילוי חוזר ,הכנות ביציקות ,ובדיקת לחץ מים ,נוכחות בבדיקת מכון התקנים,כולל ביטון ועיגון צנרת
מים וביוב ,הכל קומפלט,העבודה כוללת את כל החומרים והציוד לביצוע העבודה,אין לחרוץ בטונים
,יש לבצע לפני היציקה הכנות מוקדמות,הכנסת צנרת בקירות חריצה בדיסק בלבד ובאישור מתכנן
השלד אין לעבוד בפטיש חציבה "קונגו" ,המזמין יספק כלים סניטרים ברזי ניל וסיפונים,המחיר כולל
התקנתם ,כמו כן ההרכבה על חשבון הקבלן לפי הנחיות היצרן ,המחיר שיינתן לנקודת מים יכלול
מים חמים קרים ניקוז קופסאות ביקורת מחסומי ריצפה וקולטנים בקטרים  "4-"2לפי התוכנית
ב.

לפני תחילת העבודה הקבלן יברר את נקודות ההתחברות לרשת הביוב ומים .על הקבלן
לתאם עם המפקח בשטח את מועדי בצוע ההתחברות.
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לפני התחלת עבודות הביוב על הקבלן לבצע מדידות מדויקות לגובה ומיקום חיבור לקווי שופכין
ודלוחין .הקבלן יחפור ויחשוף את קו הביוב לפני תחילת העבודות הבנייה
קוויי המים יהיו גבוהים יותר מקווי הביוב בנקודה בה קו המים חוצה את קו הביוב צינור
ג.
המים יהיה גבוה ב  30ס"מ לפחות מעל קו הביוב ובאופן כללי בעומק מינימלי של  50ס"מ.
מכסה יהיה על כל צנרת ביוב מים או קופסאות ביקורת למניעת כניסת בטון ופסולת בניין.

ד.

אין לחצוב חורים או חריצים בתקרות/עמודים ו/או כל אלמנט קונסטרוקטיבי אחר מבלי לקבל
ה.
את אשור המהנדס והמפקח .הקבלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הדרושים לבצוע עבודות
אינסטלציה לאחר קבלת אישור מהנ"ל.
ו.

כל חומר או אביזר יוצג בפני המפקח יחד עם תעודת תו התקן שלו .
ז.

ח.
ט.
י.

כל מיכסי הביוב יהיו מבטון לפי תקן

בתאום מראש כאשר כל מערכת המים והאביזרים גלויים לפני ריצוף וטיח,

הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם הגורמים הנוגעים
בדבר ובכללם עובדי הרשויות ,על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.
העבודה תבוצע תוך תאום מלא עם תוכניות מיזוג אוויר וחשמל ,ובצורה שתבטיח גישה נוחה
לטיפול בצנרת הנ"ל.

במהלך ובגמר העבודות של תשתיות מים ניקוזים ודלוחין יזמין הקבלן את המעבדה
יא
המוסמכת לביקורות שוטפות באתר בתאום עם המפקח (שולם ע"ח מזמין העבודה).
יב.
יג.

בגמר העבודה ימדדו ויספרו כל העבודות וישולמו בהתאם להצעת מחיר.

בגמר העבודה יגיש הקבלן תעודת אחריות על ההתקנה של מערכת האינסטלציה ותעודות
אחריות של חברת צנרת המים וכל שאר התעודות אחריות אם יש.

כלים סניטאריים וברזים
כל הכלים יאושרו על ידי המפקח לפני הרכבתם ,לרבות סוללות אינטרפוצים ברזים אביזרי אמבטיה
וסיפונים.

בדיקות לחץ ושטיפת צנרת
א.

ב.

מערכת הספקת המים תעבור בדיקת לחץ הידראולי של  8אטמ' .הבדיקה תערך לאחר
שחרור כל כיסי האוויר מהרשת וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים טרם הרכבת הכלים.
הבדיקה תיערך  24שעות רצופות ללא כל נפילת לחץ .תום בדיקה לאישור המפקח.
כל הבדיקות תבוצענה לרבות  -בדיקת לחץ ,בדיקת רציפות לפני כיסוי  .במקרה שתתגלה
נזילות או ליקוי בדוד ,יתקן הקבלן את המקומות הפגומים והקווים יבדקו שנית .על הקבלן
לספק על חשבונו את כל החומרים ,המכשירים והכלים הדרושים לביצוע הבדיקות.
ג.

המערכת המים תעבור ניקוי וחיטוי ע"י גורם מוסמך
ואישור יוגש למפקח \ מזמין

הערה חשובה :תכנון אינסטלציה לא כולל תכנון מערכות מים לכיבוי אש מחוסר תוכניות
מיועץ בטיחות.
הערה:

חסר בכתב כמויות התייחסות לאמצעים כיסוי אש דרך צינורות מים

