מסמך א' - 4מפרט טכני
 .1כללי:
כתנאי לכניסה לעבודה על הקבלן לקבל הזמנת עבודה .הזמנת העבודה מחייבת אותו לעמוד בלוחות
הזמנים הבאים:
 .1.1זמני ביצוע באספקת מתקנים:
א.

מוצרים יסופקו ויותקנו בתוך  21ימי עבודה ממועד הדרישה.

 1.2כתנאי לתחילת העבודה ,על הקבלן למסור לרשות תוך  48שעות מיום הוצאת הזמנת
העבודה את המסמכים הבאים:
א .אישור תיק מוצר/אב טיפוס/התקנה מטעם מכון התקנים.
.2

דרישות בטיחות:
א .הקבלן מתחייב לגדר את האתר בצורה תקנית במשך תקופת הביצוע ועד למסירת המתקן לרשות .כל
נזק שייגרם לאדם ו/או רכוש בגין אי ביצוע גידור ושמירת כללי הבטיחות בעבודה כנדרש ,יחולו אך
ורק על הקבלן.
ב.

ג.
ד.

ה.

ו.

ז.
ח.

דגם הגדר המאושר לשימוש הוא גדר רשת מרותכת קשיחה על תושבות כובד בלבד או מעוגנת
לרצפה דגם חברת "אאוטדור" או ש"ע .לא יתאפשר יותר השימוש בגדר רשת שאינה גדר רשת
מרותכת קשיחה או איסכורית לגידור האתר .גובה הגדר לא יפחת מ  2מטר גובה.
לא תבוצע עבודה ,ללא ביצוע סקר סיכונים על ידי ממונה בטיחות בעבודה שלפי הנחיותיו החתומות
שהעתקן יועבר לרשות לפני תחילת ביצוע העבודה.
כל פגיעה בסביבה כגון :עצים ,מדרכות ,ספסלים ,ברזיות ,מתקני משחק אחרים ,מצע בולם ההולם
וכו׳ תהיה באחריות הקבלן והנזק יתוקן במלואו על ידיו לשביעות רצון העירייה כתנאי לאישור
החשבון.
כל מתקן שיותקן על ידי הקבלן יגודר באמצעים שלא ניתנים לפירוק ללא שימוש בכלי עבודה וכן
יסומן בשלטי אזהרה בולטים בגודל אות של לפחות  5ס״מ בשלט לבן עם אותיות בצבע אדום בשלוש
שפות.
כל מתקן או אתר לא יעבור לידי הרשות עד לקבלת אישור יצרן או אישור מכון התקנים הכול לפי
דרישת הרשות .עד למסירתו המסודרת בסיור שיתועד בטופס מסירה ,האחריות על סגירת המתקן
ומניעת השימוש בו תחול על הקבלן בלבד.
שמירה על המתקנים עד למסירה ,כולל בשלב ייבוש הבטון ,תחול על הקבלן בלבד ועל אחריותו.
בסיור המסירה יוגש אישור מת״י עם תעודת האחריות על ידי הקבלן כתנאי לקבלת תשלום.

תכולת מחירים

.3

כל המחירים יכללו את רכיבי המחיר הבאים:
אספקה ,הרכבה במקום ,צביעה לפי הצורך ונקיטת אמצעי זהירות בפני הנזקים בזמן ההרכבה.
יסודות בטון:1
 .1יסודות הבטון ואמצעי החיבור לכל מתקן יתוכננו ע"י מהנדס קונסטרוקטור על חשבון הקבלן.
 .2כל המתקנים יעוגנו ביסודות בטון ב ( 30 -לפי  350ק"ג מלט למ"ק בטון מוכן) עם סולמות ממוטות
פלדה מצולעת בקוטר  12מ"מ כל  25ס"מ ,לעיגון ברגים לצורך חיבור של המתקנים ליסודות
הבטון.
 .3כל היסודות למתקנים יוקמו על ידי הקבלן שהוגדר כקבלן ראשי ועל חשבונו .מחיר היסודות לכל
המתקנים כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות.
 .4מחיר היסודות לכל המתקנים כלול במחירי היחידה בכתב הכמויות.

 1בטון:
מתקנים יותקנו על בטון רק כאשר:
1
2
3
4
5

קבלן המתקנים בעצמו היה הגורם שהכין את הבטון בהתאם לדרישות תיק המוצר.
עובי הבטון אינו פחות מ  10ס״מ עם רשת ברזל.
קבלן אחר הכין את הבטון עבור מתקני המשחק זאת בצירוף אישור קונסט׳ מטעם קבלן המתקנים
שהביצוע בפועל תואם את דרישות תיק המוצר.
על כל סוג בטון אחר לא יותקנו מתקני משחק.
בשום מקרה לא יותקנו על בטון נדנדות ו/או מתקנים אלא בהטמנת היסודות בקרקע וביטונם.

