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 נספח א'

 
 תנאים כלליים

 

 

 מהות ותנאי העבודה והדגשים מיוחדים:
 

 וריבוד כבישים פיתוח וסלילה .העבודה כוללת ביצוע עבודות1

 

סעיפי  מחירי החפירה ו/או הפריצה כוללים כל הפירוקים וההעתקות שמעל השטח החפור או הפרוץ.. 2

 הפירוקים מתייחסים למקומות שאין בהן חפירה ו/או פריצה.

 

ממנה עד כדי ביטול  ת היקף העבודה או סעיפים . המזמין שומר לעצמו הזכות להגדיל או להקטין א3

 אין לעבור ממבנה אחד לאחר רק לאחר קבלת אישור בכתב ע"י מהנדס המועצה. .הסעיף 

 

. לפני תחילת העבודה על הקבלן לתאם יחד עם המזמין שלבי העבודה ומהות העבודה ובמיוחד לחשב 4

ויות לביצוע ולאשר אותם לפני תחילת העבודה במידה ויש צורך להגדיל או לצמצם היקף ביצוע הכמ

 העבודה.

 

ובהתאם  20%עם הנחה של . הקבלן יבצע כל עבודה חריגה מכתב הכמויות לפי מחירון משרד השיכון 5

 למפרט הכללי והמיוחד ולפי הוראות ואישור המזמין.

 כתב כמויותיש לקרוא מפרט מיוחד זה יחד עם 

 

. לפני תחילת העבודה בכל  כביש וכביש הקבלן יבצע חפירות גישוש בכביש קיים בתיאום עם המפקח 6

בשטח ויעביר את הנתונים למתכנן לבדיקת ועדכון מבנה הכביש המתוכנן כמוכן לעדכון תוכנית תאום  

 המערכות, מחיר החפירות האלה כלול מחירי החוזה ולא ישולם בנפרד.

 

 60. מחירי היחידה כוללים החזרת המצב לקדמתו, ומילוי מחומר נברר ושכבת מצעים סוג א' בעובי 7

 הניקוז. ס"מ מעל לצינורות

 

 . יצוין שלרשות  קיים חוזה סטנדרטי לתנאי תשלום וכד' שהינו החוזה המחייב.8

 

 ובמשטרה.  מועצה ב ןשר אותביצוע ויאההקבלן יכין על חשבונו תוכניות להסדרי תנועה זמניים לשלבי . 9 

העליות כלולות במחירי  שאר וכל , תאורה זמניתהבטיחות תמרור, מעקותהסימון וההסדרי התנועה, 

 היחידה ולא ישולמו בנפרד.

 

. הקבלן יצמיד לפרויקט מהנדס ביצוע שיפעל מול המפקח , מודד מוסמך צמוד, ומנהל עבודה  רשום על 11

יקט. עלויות כל הנ"ל יכללו בסעיפה היחידה של החוזה ולא יהיה תוספת שם הפרויקט ויהיה צמוד לפרו

 תשלום עבורם.

 



 'בנספח 

 

 
 תנאים מיוחדים לחוזה

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מס'

 
 'בבנספח תחולת הסעיפים המפורטים 

 
' בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור ב נספחמוסכם ומוצהר בזה כי 

י התאמה בין האמור בכל מקרה שתיוצר סתירה ו/או א טופס החוזה ותנאיו לבצוע העבודה. -במסמך ב'
 יחולו הוראות מסמך זה.-במסמך זה לבין האמור במסמך ב'

      
   
   

 חתימת הקבלן  
   

 המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .א

 הגשת חשבונות .ב

 העתקים. 4כל חשבון יוגש במקור +  .1.1

ת המפקח, את דפי כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש לבדיק .1.2
 המדידה והכמויות בשני העתקים.

 בכל חשבון יצוינו: .1.3

 מספר החוזה .1.3.1

 שם העבודה .1.3.2

 ערך החוזה .1.3.3

 תאריך התחלת העבודה .1.3.4

 תאריך סיום העבודה .1.3.5

 המדד הבסיסי .1.3.6

את הכמויות שבכתב -במקביל לטור הכמויות שבוצעו-כל חשבון יכלול טור נוסף .1.4
 הכמויות המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .1.5

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  .1.6
 חריגות.

והחזרי מקדמות, יבוצעו בדף נפרד בצורה טבולרית מצטברת  תכל חישובי ההתייקרויו .1.7
 החל מן החשבון הראשון.
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 ובפרט פרקים: ומע"צ הביטחון, משרד השיכוןהמפרט הכללי לעב' בנין בהוצאת משרד 

 
     וקדמותמ – 00
  עבודות עפר – 01

 יצוק באתרעבודות בטון  – 02

     מתקני חשמל – 08
    פיתוח האתר – 40

                       סלילת כבישים ורחבות – 51

    יעול תוי וק – 57
  

 שבפרקים דלעיל, או במפרט המיוחד. ועפ"י הפניות ,וכן כל פרק נוסף בהתאם לצורך
 
 

 :הערה
 

המיוחדת  בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה
 ולצה"ל. הביטחוןאו בהוצאת ועדות משותפות למשרד  השיכוןומשרד הבינוי ו חוןהביטבהשתתפות משרד 

בהוצאה לאור  המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה
 .29 ראליעזהביטחון, רח' דוד של משרד 

 
 
 

המפרטים הטכניים הכלליים הנזכרים הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים  הצהרת הקבלן:
ומתחייב  במכרז/חוזה זה, קרא והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים שביקש לדעת

נספח  לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהן. הצהרה זו מהווה
 למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 במהדורתם המעודכנת ביותר
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 מוקדמות - 00 פרק

כל ההוראות והדרישות נועד להגדיר ולפרט את בא להשלים ולהוסיף ו ,מפרט טכני מיוחד זהפרק מוקדמות ו
יות אין הכרח שכל העבודות המפורטות בכתב הכמו .הטכניות המיוחדות לביצוע של מרכיבי העבודה השונים

ין במפרט הטכני המיוחד, ויש לראות את המפרט הטכני המיוחד כהשלמה בפרקים השונים יקבלו את ביטו
השתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי המיוחדת ב שבהוצאת הוועדהלאסופת המפרטים הטכניים הכלליים 

  ולצה"ל. והשיכון או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחון

 אור העבודהית 00.1

 תותשתישל הקמת קווי ומערכות  , מדרכותבניית  ,חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות עפר, סלילה /מכרז
 תאורה, העתקת תחנות אוטובוס וכו' במסגרת שלב א'.

ילת ביצוע העבודות תחהמשך ו,  2 -שלב א' -ו 1-שלב א' :שלביםשלב א' למכרז/ חוזה זה מחולק לשני 
 המועצה בכתב.היה לאחר אישור י 2-לשלב א'

 
 העבודות כוללות בין היתר:

 בודות הכנה ופירוקע .1

 עבודות עפר .2

 עבודות מצעים .3

 עבודות ריצופים ואבני שפה. .4

  עבודות אספלט .5

 ביסוס עמודי תאורה. -עבודות בטונים .6

 עבודות חשמל ותאורה .7

 עבודות סימון ותמרור .8

 היקף המפרט 00.2

ההכרח  יש לראות את המפרט המיוחד כהשלמה למפרט הכללי, לתכניות ולכתב הכמויות ועל כן אין מן
 שכל עבודה המתוארת בתכניות ובכתב הכמויות תמצא את ביטויה במפרט המיוחד.

 ןבדיקת התנאים ע"י הקבל 00.3

רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה 
 המנהלהיכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י 

 כל תביעה הנובעת מאי לימוד החומר או הערכה בלתי נכונה של תנאי המקום ע"י הקבלן.

 התאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויות 00.4

על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת התכניות ומסמכי המכרז את כל המידות, הנתונים והאינפורמציה 
הכמויות,  המובאים בהם. בכל מקרה שתמצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט הטכני ובכתב

 עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
 ורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמוערע

התחלת עבודה. החלטת המפקח בנדון לאחר צו  םשבועייביומן העבודה. את הערעורים יש להגיש תוך 
 לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי התאמות.תהיה סופית. 

 עבודה, ציוד וחומרים 00.5

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל 
רשות מוסמכת,  לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של



 

ידו אישור בכתב ימציא ל תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן
מתחייב להמציא אישור כזה, באם  על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן

 יידרש.

 אישור דגימות 00.6

במאומה מאחריותו  אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע
אותן דגימות, כפי שטיב  המסופקים במתכונתוהבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים המלאה 

 במפרט ו/או בתקנים.זה מוגדר 

 בדיקת דגימות 00.7

שים במסגרת מפרט זה רטיבות, הנדר-דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפות
ללו עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ויכ

 במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.
 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י 

 אספקת מים 00.8

, את המים בכמויות ובטיב הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר
ת מים קיימים.  הספקת המים ע"י לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקורוהדרושים 

הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם 
 לדרישות לוח הזמנים.
כלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי על הקבלן לדאוג למ

 ההובלה.
בלבד, את כל הצינורות, החיבורים, האביזרים והמתקנים בגמר העבודות יפרק הקבלן על חשבונו 

 הזמניים אשר שמשו כעזר לביצוע העבודות.
אספקת המים, כולל מחיר המים, ההובלה, הפיזור והמתקנים, יהיו על חשבון הקבלן בלבד ויכללו 

ל במחירי היחידה של העבודות השונות.  הקבלן ישיג את כל האישורים הדרושים על מנת להתחבר א
 מקור מים קיים או חדש.

 קרקעיים ועמודי חשמל-, מתקנים תתתצינורו 00.9

בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעיים. הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של 
 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. 

 ות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומםחפירות לגילוי הצינורות, הכבלים והשוח
 וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום

 המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.שלמותם של 
ללא  חול על הקבלןעל הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש לקיום שלמותם ת

 תשלום נוסף.
 עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקדם ובפקוח צמוד

 של מהנדס הרשת בחב' "בזק". כל התשלומים בגין הנ"ל יחולו על הקבלן.
 אותו דין קיים גם עבור ביצוע עבודות בקרבת עמודי ומתקני חשמל/תאורה. 

 דרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום נוסף.יור על שלמותם וכל הוצאה שתעל הקבלן לשמ
 העבודות תבוצענה באישור מוקדם ובפיקוח חברת חשמל וכל האישורים והתשלומים בגין הנ"ל יחולו
 על הקבלן. קבלת האישורים וביצוע התאומים הנדרשים לפני ובזמן בצוע עבודות בקרבת המערכות

 יותו ועל חשבונו של הקבלן.הנ"ל, הם באחר
 לא יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו. המנהל



 

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.10

הכביש גלל מטרדים שונים המצויים לאורך על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה ב
אחרים. הקבלן לא ידרוש כתוצאה או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן או בעתיד ע"י גורמים 

 מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.
"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ

 כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבודות הנדרשות.רק  

 מהנדס באתר 00.11

 בנוסף ומבלי לפגוע בנאמר  במפרט הכללי על הקבלן למלא אחר ההוראות הבאות:
בא כוחו המוסמך של הקבלן יהיה "מהנדס האתר" שהוא מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

עבודות מהסוג  מספיק, לדעת המנהל בביצוע ןניסיו)חמש( שנים לפחות ובעל  5עם ותק מקצועי של 
 בחוזה זה. הנדרש

 אחריות הקבלן 00.12

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מכיר את התכניות, המפרטים, רשימת  
הכמויות, סוגי החומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתנאי העבודה  
 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 
כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  לפיכך רואים את הקבלן 
 להפנות את תשומת לבו של המפקח לכל פרט בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות  וכו', אשר 
 עלולים לגרום לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כן, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו 
 ספית והאחרת.לשאת בכל האחריות הכ 

 מניעת הפרעות 00.13

 רבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהליםיב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מהקבלן מתחי
 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

 ו ציוד בצורה שיש בהכמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח על פני השטח חומרים ו/א
קיימים.  כדי להפריע לתנועתם החופשית של כלי רכב מכל סוג שהוא, לחסום דרכים או לפגוע במתקנים
 הקבלן ידאג לבטיחות התנועה ע"י שילוט ,תמרור ,צביעה, דגלים, פנסים, הצבת עובדים וכו'.

 ישולם עבורם בנפרד. הבטחת תנועה כנ"ל לרבות ביצוע דרכים עוקפות כלול במחירי היחידה ולא
ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר  באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה

 .ערערהמקומית מועצה הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של 
 לוי תנאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השוניםיכל ההוצאות הנוספות הכרוכות במ

 בנפרד.ולא ישולם עבורן 
 כמו כן לא יוכרו כל תביעות של הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב נקיטת כל האמצעים למניעת פרעות.

הקבלן מצהיר שהוא מכיר את תנאי השטח , בדק את המצב הקיים ולמד את המצב המתוכנן. כמו כן 
המצב מצהיר הקבלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין 

 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

 תנועה על פני כבישים קיימים 00.14

כל תנועה הן לצרכי העברת ציוד וחומרים והן לכל מטרה אחרת תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב 
 . יש לוודא שגלגלי הרכב הם נקיים ושהחומר המועמס על כלי הרכבםפניאומאטייבגלגלים  מצוידים

 אינו מתפזר בזמן הנסיעה.



 

 אמצעי זהירות 00.15

 הקבלן אחראי לבטיחות העבודה והעובדים ובנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים למניעת .א
חומרים, , הובלת תצינורותאונות עבודה, לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחת קווי 

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

העבודה  להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצועהקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות 
אלו. הקבלן  םבענייניויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות 

את הציבור  יתקין פגומים, מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר
ורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות חומרים של ב םהימצאותבשל  םלהיגרמתאונות העלולות 

ומכשולים אחרים באתר. מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל 
הבורות והחפירות, ליישר את הערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר כתוצאה 

 מהעבודה.
אמצעי  אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטתהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי 

זאת שומר  זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת
התובע או התובעים  יכוח ביןוהמזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לו

או חלוקי הדעות  הסכסוךלבין הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב 
עקב תאונת  םעפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצוייבהסכמת שני הצדדים או בוררות 

כל שהוא שנפגע באתר  טלאובייקעבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים 
ין נושא גשא באחריות כלשהי ביוהמזמין לא יהעבודה, תכוסה ע"י הקבלן בפוליסת בטוח מתאימה 

 זה.

 00.9צביעה וכו' )כמופיע בסעיף  תמרור,כל אמצעי הבטיחות הנדרשים בזמן הביצוע כולל שילוט,  .ב
 בנפרד.( יהיו ע"ח הקבלן ולא ישולם עבורם שלעיל

 התקנת זרועות ופנסים על עמודי רשת חברת החשמל המחוברת למתח: .ג

 בכל עם זאת, על הקבלן לנקוטל. יחד העבודה הנ"ל תבוצע בתאום ובאישור נציגי חברת החשמ

להקפיד על  שת בזמן ביצוע עבודותיו, ועליוהאמצעים והזהירות למניעת חיבור המתח בעמודי הר
החשמל מועדים  ך. על הקבלן יהיה לתאם עם חברתקיום כל התקנות וההוראות הקשורות בכ

 להפסקת המתח.
אמצעי  לחיי אדם, עקב אי נקיטתכוש או הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לר

 זהירות כנדרש.

, הפירוק והחפירה יסההקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההר .ד
 ם מכל סוג שהוא.יבשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעי

 הגנה על העבודה וסידורי התנקזות זמניים 00.16

כדי להגן על הכביש הקיים והקטעים שבוצעו במשך  הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים
, רוח, שמש תשיטפונוכל תקופת הביצוע ועד למסירתו למפקח, מנזק העלול להיגרם ע"י מפולות אדמה, 

וכו'. ובמיוחד ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים 
מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים,  גשמים או מפני כלמפני  להגנת האתר

 החזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים וסתימתם לפני מסירת העבודה.
 כל עבודות העזר להתנקזות זמנית לא תימדדנה לתשלום ותהיינה על חשבון הקבלן.

תים והן אם לא עשה כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ"ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאו
 כן, יתוקן ע"י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

 סמכויות המפקח 00.17

 האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעיפי המפרט והחוזה. .א
 



 

הטכני וכתב הכמויות את התכניות, המפרט  המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש .ב
הפוסק הבלעדי קח הוא הירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפב-התאמה ביניהם ו/או איוכל אי 

 בשטח בנושא זה.

רם וכן עבודות שבוצעו או צריכות המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים ומקו .ג
 להתבצע. 

אין  העבודה, כולה או חלקה, לקבלני משנה.הקבלן חייב באישור המפקח אם בכוונתו למסור את  .ד
של קבלני אה של הקבלן לפעולות או מחדלים באישור זה של המפקח כדי להסיר את אחריותו המל

 המשנה.

 המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים, ללא תוספת מחיר לקבלן. .ה

או עדיפות של איזו עבודה  תו לקבועהמפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלט
העדיפות ייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה ח

 שנקבע ע"י המפקח.

החוזה א אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי .ו
עבודה כדי למנוע נזק לחלקי  י המקצוע,ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כלל

לעבודה כולה אינו משחרר את הקבלן מאחריותו  שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן
 ולנזק כלשהו, הכל לפי תנאי החוזה.

של תכניות מאושרות לביצוע ושל  המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים .ז
המפקח חתומות המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י 

יחולו כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות  ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות
 .על הקבלן

 כניותת 00.18

ימסרו לפני הבצוע חותמת "למכרז בלבד". התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות ב
ת שינויים והשלמות ביחס לתכניות שאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיויתכניות אשר י

 מסיבות כל שהן.למכרז 
 או שנוי במחירי היחידה עקב עדכונים אלה. םפיצויילקבלן לא תהיה זכות לדרוש או לקבל שום 

 תכניות "לאחר בצוע" 00.19

( בתוכניות וכן בקבצים. תכניות אלו AS MADE, תכניות "לאחר ביצוע" )על הקבלן להכין על חשבונו

ם, ע"פ החלטת המפקח. יש יסופקו למפקח בשלבים שונים של העבודה לפחות אחת לשלושה חודשי

ם ואספלט הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת "בשלב מצעים, אגו AS-MADEכניות להנפיק ת

את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם  ראנהיהעבודה ע"י המפקח. התכניות ת
במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות שבהם נמסר גובה מתוכנן וכן הנקודות 

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.   תהצינורואת המפלסים ומיקומם הסופי של כל המערכות, 
מת פירוט( שנכללו בתוכניות ובקבצים לביצוע ומפלסים כניות אלה יכללו את כל הנתונים )ובאותה רת

 באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
 תכניות אלה תהינה חתומות ומאושרות ע"י מודד מוסמך .

( גם כקובץ אלפא נומרי ממוחשב על  AS MADEבסיום העבודה הקבלן ימסור תכניות לאחר ביצוע )

 . REG DISגבי דיסקט הכולל קובץ אוטוקאד וכן קבצי 

ת ו/או רשות מקומי הבינוי והשיכוןמשרד  של GIS -ה בשכבות העונות על דרישות מערכתהקבצים יהיו 

 וע"י המפרט מצ"ב.ו/או המזמין 
 כל העבודה בסעיף זה תהיה על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורה בנפרד.

 



 

 ואשורים תרישיונו 00.20 

והאישורים  תהרישיונולפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל 
לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  
ת . הקבלן מתחייב לשלם לרשויות אהנ"ל תהרישיונותכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת  

ם אלה יהיו על חשבונו ולא ישולם . תשלומיתהרישיונווהערבויות הדרושות לצורך קבלת כל ההוצאות 
 לו עבורם.

י ממשלה, חברת חשמל, משרד     , משרדערערהמועצה מקומית כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: 
רשויות ורות, ל כל מחלקותיהם, משטרה, מקהתקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות ע

 הניקוז רשות העתיקות וכו'.

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.21

ימים ממועד התחלת העבודה, על הקבלן להמציא לאישור המפקח לוח זמנים מפורט לביצוע  7תוך 
למפקח העבודה בהתאם למועדי הביצוע הנקובים בחוזה. הקבלן מתחייב לסיים את העבודות ולמסרן 

מיום קבלת צו  מועד המצוין במסמכי החוזהמהלא יאוחר ו .מסודרו נקי כשהן מושלמות, כשהאתר
 התחלת העבודה.

 סדרי עדיפויות 00.22

שומר לעצמו את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לבצוע לגבי סוגי העבודות, הקטעים בו  המנהל
 יבוצעו וכו'. 

 שהיא. כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה או לתוספת כל

 מדידות 00.23

הקבלן מדידת הכמויות, אלא אם כן ערער הגבהים הקיימים המופיעים בתכניות ישמשו כבסיס ל .א
 יום מצו התחלת עבודה. 14על הנתונים תוך 

של  תקואורדינאטועם רשימת  P.Iלקשירת הרומים, נקודות . M.Bלקבלן יימסרו בשטח נקודות . .ב

 תות ורדיוסים.נקודות אלה, פרטי התווית כבישים, קש

    .כל הסימונים שיימסרו לקבלן יהיו ברמת דיוק התואמת את תקנות המדידה

הקבלן חייב לסמן את צירי הכבישים. כל זאת יבוצע בהתאם לתכניות ולרשימות שיקבל ותוך  .ג
הקמת אבטחות לנקודות הנ"ל בצורה שתשביע את רצון המפקח. כל העבודות הנ"ל הן על חשבונו 

 ולות במחירי היחידה של הקבלן.של הקבלן וכל

נזק או ות שסימן בשטח, יחדשן במקרה של נקודות הקבע הנ"ל וכל הנקוד לשלמותהקבלן אחראי  .ד
 , על חשבונו הוא, עד למסירת העבודה הגמורה וקבלתה ע"י המפקח.שלמותןאומדן וישמור על 

 התקן כל שגיאה, סטיייא מוחלטת והוא יאחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום כנ"ל ה .ה
ולשביעות רצונו ומיקום כנ"ל, ללא תשלום נוסף,  ובעת מתוך מדידה, סימוןנהתאמה, אשר -או אי

עבודות שלא לפי התכנית, או אי התאמה כנ"ל תבוצענה  הסטיישל המפקח. אם כתוצאה משגיאה, 
 חשבון הקבלן.התיקון תהיה על ת המפקח ולשביעות רצונו, עבודת יתקן אותן הקבלן לפי דריש

ביקורות אי. מטרתם של קווים אלה, לאפשר על הקבלן למדוד ולסמן קווים מקבילים לצירי התוו .ו
ר בצד הצישינוי בסימון. קו ההבטחה יסומן על נכונות העבודות ולאפשר שיחזור, חידוש ו/או 

 שיקבע על ידי המפקח.ובמקביל לו, במרחק 

מרחקים קבילה על קו ההבטחה, הן מבחינת ה מלכל נקודה שסומנה על הציר יש להתאים נקוד .ז
שונה מהאמור להציע למפקח אופן הבטחת צירים  והן מבחינת מספור היתדות. הקבלן יהיה רשאי

יהיה טעון אישור (. בכל מקרה, אופן הבטחת צירים לעיל )המשכת הציר אל מעבר לתוואי וכיו"ב
 המפקח.

היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק . כל תוויזאת נקודות הסימון יש לסמן בעזרת יתדות ברזל  .ח
 ובצורה ברורה.



 

נוסף למדידות הנ"ל, לשם חישוב כמויות של עבודות עפר נמדדות, יהיה הקבלן חייב למדוד על  .ט
 חשבונו ולסמן חתכים לרוחב או מדידות וסימונים אחרים לצורך חישוב כמויות לתשלום.

על ידי ר שבדיקת המדידה הסופית שנערכה חהמפקח יערוך מדידת ביקורת לקבלת העבודה רק לא .י
ולרומים יל שהעבודה בוצעה בהתאם למידות הקבלן תוגש בצורת רשימה למפקח ותראה בעל

 המתוכננים.   

באמצעות דה זו וכל עבודות מדידה אחרות, על הקבלן להעסיק באתר "מודד מוסמך" שיבצע עבו .יא
דיוק הסימון ודד יאשר בחתימתו את ומט". המטאופטי "דיס-ציוד מתאים כולל ציוד אלקטרו

הנדרשת עפ"י תקנות הנתונה וזאת בהתאם לרמת הדיוק  התואם את רמת הדיוק של הפרצלציה
 המדידה.

אלה, ( הוא יחדש וינעץ נקודות P.Iאם פגע הקבלן במהלך עבודתו בנקודות שנמסרו לו )נקודות . .יב

 ע"י מודד מוסמך. על חשבונו,

 כנדרש בסעיף ט' שלעיל. תזוויכל הנקודות שתחודשנה ע"י הקבלן תהיינה מברזלי 

 כל העבודות האמורות לא ישולמו בנפרד והן כלולות במחירי היחידה של הקבלן. .יג

 קבלת העבודה 00.24

מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח 
נקיים בהחלט מפסולת ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות למקום והאתר יהיו 

 שיבחר על ידי המפקח באתר.
 ניקוי סופי יעשה על ידי הקבלן על חשבונו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

חתימת המפקח למסירת העבודה תהווה אסמכתא לגמר הביצוע של העבודה. מובא בזאת לידיעת 
 חב' מקורות ת בצוע העבודה יהיה באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", הקבלן, שבע

תנו באמצעות המפקח אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ני בשום מקרה. אולם, המועצה ו
     הלים המקובלים. מטעם החברה בנ

 מחייבות את הקבלן. המנהלרק הוראות המפקח מטעם 
, מותנית המנהלבלת העבודה ע"י צהר בזאת, שמתן תעודת סיום/גמר בעת קלמען הסר כל ספק, מו

על מחלקותיה, חב' "בזק",  מקומיתמועצה בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה:  
 חב' חשמל וכו'.

 קבלני משנה 00.25

יאשר  העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם
עדי עבור עבודות כל קבלני המשנה שאר הקבלן אחראי בליהמפקח העסקת קבלני משנה, גם אז י 

 והתיאום ביניהם.
, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה

תעשה למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר 
 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.

 כמויות 00.26

 כל הכמויות ניתנו באומדנא.
כל שינוי בכמות שתתקבל במדידה הסופית לאחר הביצוע ביחס לכמויות המכרז לא תשפיע ולא תגרום 

 לשינוי במחירי היחידה.

 תאום עם גורמים אחרים 00.27

, מובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי של המפרט הכללי פרק מוקדמות 00.04.07ף בנוסף לאמור בסעי
 .ששיידרבמהלך עבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל 



 

עיל במינימום הפרעות, כולל על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת ל
על הקבלן להביא כל  ת על חשבונו וכו'.כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפוהשגת  

מתחייב לציית והוא  גורמים אלה, זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם
יהיה בזה כדי כר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תו

 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.

 התארגנות באתר 00.28

 רד שדהמש

 ושני חלונותמ', עם דלת  2.20מ' ובגובה  X 4.00 4.00על הקבלן לספק ולהציב מבנה בנוי במידות כלליות 

המפקח בנוסף למפורט י מים ורוח, ולציידו לפי דרישת במתקני סגירה נאותים ואטומים בפנ שיצוידו
 להלן.

 
 

 הריהוט יכלול:

 2  160שולחנות משרדיים בגודל X 80 במנעולים ומפתחות. ס"מ עם מגירות מצוידות 

 6 כיסאות 

 2 .מתלים לתכניות 

 1  במנעול ומפתח. מצוידארון פלדה 

 .המבנה יוצב במקום שיקבע המפקח לפני תחילת הביצוע 

  מפוצל מזגן  י ולתאורתו בחשמל, להתקנתיומ-היום וולניקיונהקבלן יהיה אחראי לשמירת המבנה
 וכל זאת על חשבון הקבלן.אינטרנט כ"ס, טלפון ו/או טלפון אלחוטי,  2.5

 
רכוש הקבלן ועליו לפרקו ולסלקו מאתר כ ריישאכל האמור בסעיף זה יהיה על חשבון הקבלן. המבנה 

 העבודה על השלמתה ובאישורו של המפקח.

 חישוב כמויות ע"י מחשב 00.29

אשר  בון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת מומחיםהקבלן יכין את חישובי הכמויות לחש
שם החברה שתכין את העיבוד יוגש לאשור המפקח לא  זו ע"י המפקח, תוך תאום אתו.יאושרו למטרה 

 התחלת העבודה. יאוחר מאשר תוך שבועיים מיום קבלת צו
שור בכתב מאת ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח, ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אי

 המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות, בנוסף על הקלט שיוגש
 העתקים. -3ב

 , שלומיםשיידרכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב, לרבות הדרכה ויעוץ של מומחים, אם 
 חולו על הקבלן.י -בעד עיבוד במחשב, עדכון, תיקונים וכו' 

 
   

 
 
 
 

   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 
 
 



 

 כתב כמויות 

 הערות והנחיות

 
 . הערות והנחיות אלה מתייחסים לכתב הכמויות המצורף, לצורך הבהרה והנחיה למילוי המחירים.1
 
. בעמודה יחידות הכוונה ליחידת המידה על פיה יחושבו הכמויות של העבודה או/ו הפריטים המתוארים 2

 תאור העבודה או/ו הפריטים לאספקה.בעמודה 
 היחידות האפשריות הן:

 יח' כלומר יחידות. (א

 מ"א כלומר מטר אורך. (ב

 קומפ' כלומר קומפלט. (ג

 מ"ק כלומר מטר מעוקב.  (ד

 ש"ע כלומר שעות עבודה. (ה

 

. יש לקרוא בפרוטרוט את המפרט המיוחד המצורף לרשימת הכמויות על כל נספחיו כולל סט התוכניות, לפני 3
 י המחירים.מילו

 
 
. התיאור ברשימת הכמויות הינו תמציתי בלבד ואינו גורע מהמופיע במפרט המיוחד או/ו בנספחיו או/ו 4

 בתוכניות.
 
5. 
מחובתו של הקבלן להתייחס לכל סעיף ולמלא את המחיר המבוקש, אי מילוי מחיר לסעיף מסוים, יחשב  (א 

כאילו המחיר עבורו כלול במחירי היחידה של שאר הסעיפים שמולאו, גם אם לאחר ביצוע העבודה כולה התברר 
שומה בכתב הכמויות, שהכמות של הסעיפים שלא מולאו על ידי הקבלן גדלה באופן משמעותי מעל הכמות הר

לא ישלום לקבלן שום פיצוי כספי עבור סעיפים אלה, על הקבלן לקחת זאת בחשבון בעת מילוי המחירים, לא 
 תוכר שום תביעה כספית שהיא מצד הקבלן לגבי סעיפים אלה.

 
שהיא באה מובהר לקבלן שלשם נוחיות המזמין מחולק כתב הכמויות לפרקים שונים, ושתכולת העבודה כפי ( ב 

לידי ביטוי בסעיפים השונים ובפרקים השונים כתב הכמויות מהווה מכלול שלם המתאר את מרכיבי העבודה 
לשלביה השונים והמזמין רשאי בכל עת ובכל שלב של העבודה להשתמש כמרכיב לביצוע ותשלום לפי איזה 

 סעיף שימצא לנכון מתוך כתב הכמויות ללא שיוך לפרק כלשהו.
ן שלשם נוחיות המזמין חלק מהסעיפים שבכתב הכמויות הם בעלי תוכן זהה מבחינת ביצוע מובהר לקבל

העבודה ונמצאים בפרקים שונים אולם המזמין ישלם לקבלן לפי המחיר הנמוך ביותר של אותם סעיפים במידה 
 וייתן הקבלן מחיר שונה לסעיפים זהים כמפורט לעיל.

 
 
 
 
 . תנאים כלליים:6

לספק חומר או/ו ציוד לביצוע העבודה )עמודים, פנסים, זרועות וכו'( ולבטל כל סעיף ו/או  א( המועצה רשאית
לשנות את הכמות של כל סעיף שבכתב הכמויות. במידה ויהיו שינויים כמפורט לעיל, לא ישתנו מחירי היחידה 

 של כל סעיפי החוזה.
 

צגת המחירים את כל התנאים והדרישות ב( בחתימת הקבלן על החוזה, רואים את הקבלן שלקח בחשבון עם ה
המפורטות והמתוארות בחוזה, ו/או בתוכניות ו/או במפרטים הטכניים ו/או במפרטים המיוחדים על כל 

 נספחיהם ו/או באופני המדידה והתשלום.
המחירים המוצעים על ידי הקבלן יחשבו ככוללים את ערך כל העבודה וההוצאות הכרוכות במילוי התנאים 

 ם באותם מסמכים על כל פרטיהם.הנזכרי



 

 
ג( אי הבנת תנאי כלשהו או אי התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת לשינוי המחיר הנקוב בכתב 

 הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.
 

ן ד( העבודה כוללת את כל העבודות, החומרים, האביזרים, הציוד וההוצאות הדרושים לשם חיבור מתק
 סמכי החוזה.קינה, בהתאם לדרישות המפורטות במהתאורה לרשת החשמל והפעלת הת

 
 
 
 

 שם הקבלן:__________________________
 חתימה וחותמת הקבלן:__________________________

 תאריך:__________________________
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 -מסמך ג'

 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 2מסמך ג' 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה מספר

 אופני מדידה ומחירים
 כללי

 
של עבודות  אופני מדידה -במפרט הכללי  40.00ופרק  08.00, 57.00,  02.00, 51.00, 00.00יש לראות את פרק 

 .2 -כמקובל באם לא נאמר אחרת במסמך ג' , עבודות בטונים ומתקני חשמלפיתוח וסלילת כבישים ורחבות
 

 התחשבות בתנאי החוזה .1

על כל מסמכיו.  רואים את הקבלן כאילו התחשב בהצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה
ל ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים המוזכרים מחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את כ

שהו או אי התחשבות בו מצד הקבלן, לא תשמש הבנת תנאי כל-במסמכים הנ"ל, על כל פרטיהם. אי
תימדדנה סיבה לשינוי המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף כלשהו. כל העבודות 

 בכפיפות להוראות ולתנאים הכלולים במפרט הכללי להורות שבסעיפים דלהלן. 
 

 בכל מקרה של סתירה יקבעו הסעיפים דלהלן:
 

 מחיר היחידה .2

 ים את ערך:כתב הכמויות דלהלן ייחשבו ככולל המחירים המוצגים בסעיפי
   

נכללים ושאינם כל החומרים )ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה  .1
 בה( הפחת שלהם.

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה. .2

 מוש בכלי העבודה, מכשירים, פיגומים, דרכים זמניות וכד'.יהש .3

ג' דלעיל אל -והובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א'  .4
 העובדים למקום העבודה וממנו.כלל זה העמסתם ופירקתם וכן הובלת מקום העבודה וב

 אחסנת החומרים, הכלים, המכונות וכו' ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו. .5

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'. .6

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו. .7

 , החזקתן במשך תקופת הביצוע וביטולם עם גמר העבודה.סדור דרכים זמניות .8

תקופת הביצוע, של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום  כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה .9
 כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. ןותיקובמצב תקין 

הוצאותיו המוקדמות הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה ההוצאות הכלליות של הקבלן ) .10
 קריות.והמ

אותן ובכל עבודה  םמחייביההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר תנאי החוזה  .11
 אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.

 הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדה. .12



 

בשכר וכל הנדרש י תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים , הסדרטבשילוההוצאות הכרוכות  .13
 תנאי בטיחות.להעברת התנועה ב

  רווחי הקבלן. .14
 
 

, במידה ותידרשנה לצורך הסברה ו/או השלמה ואשר המפקח רשאי להורות על הוכן תוכניות אשר תתווספנ
 ביצועם במסגרת תפקידו.

 
   
   

 חתימה וחותמת הקבלן  תאריך
 



 
 
 

 ערערהמועצה מקומית 
 

 

 
 מכרז/חוזה מס' ________________

 
 

 וסימון כבישים התקני בטיחות 

 עארה ערערה

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 כתב כמויות  -'ד מסמך
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 לאפרי

  



18/04/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 תוחיטב ינקתה - הרערע הראע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

ח ו ת י פ  - ת ו ג ר ד מ ו  ם י פ ו צ י ר  04 ק ר פ       
      
ת כ ת מ  ת ו ד ו ב ע  80.04 ק ר פ  ת ת       
      
תורדג" תרצותמ תכתממ תוחיטב הקעמ     40.08.0008
וא "ידנלוה" וא "אישנ" וא "תרנכ" םגד "ילרוא      
עובצו םח ץבאב ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש      

 11,550.00   330.00    35.00 רונתב הקבאב רטמ   
      
םיירוביצ םינגל םוסחמו הכרדמל הכלוה הקעמ     40.08.0026
וא "לופכ" םגדמ "ילרוא תורדג" תרצותמ      
ןוולוגמ 'מ 01.1 הבוגב  ע"ש וא "םי-תירק"      

 12,000.00   300.00    40.00 רונתב עובצו םח ץבאב רטמ   
 23,550.00 תכתמ תודובע 80.04 כ"הס  
 23,550.00 חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 כ"הס  

      
ח ו ת י פ  - ם י ש י ב כ  15 ק ר פ       
      
ק ו ר י פ ו  ה נ כ ה  ת ו ד ו ב ע  10.15 ק ר פ  ת ת       
      

  1,600.00    40.00    40.00 תורוניצמ תוחיטב הקעמ קוליסו קוריפ רטמ  51.01.0018
  1,600.00 קוריפו הנכה תודובע 10.15 כ"הס  

      
ט ל פ ס א  ת ו ד ו ב ע  40.15 ק ר פ  ת ת       
      
יבועב קד טלפסאמ 'מ 4 בחורב הטאה יספ     51.04.0427
לכ "לותח יניע" תוברל מ"ס 21 דע הנתשמ      
דרשמ יטרפו תויחנה י"פע לכה ,העיבצו 'מ 5.0      

 17,280.00   180.00    96.00 הרובחתה ר"מ   
 17,280.00 טלפסא תודובע 40.15 כ"הס  

      
י ר ז י ב א ו  ה ע י ב צ  ,ם י ר ו ר מ ת  90.15 ק ר פ  ת ת       
ך ר ד       
      
לכב( דומע תוברל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת     51.09.0002

  4,200.00   280.00    15.00 )הבוג 'חי   
      

  1,500.00   100.00    15.00 דומע אלל ינוריע גוסמ ךרד ירורמת 'חי  51.09.0003
      
,מ"ס 03 בחורב הכרדה וא הדרפה יווק תעיבצ     51.09.0020

  9,900.00     3.00 3,300.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל רטמ   
      
,םירחא וא הריצע וק ,היצח ירבעמ תעיבצ     51.09.0029

  5,400.00    15.00   360.00 אלמ םותכ/בוהצ/ןבל ר"מ   
      

 19,800.00     3.00 6,600.00 הפש ינבא תעיבצ רטמ  51.09.0036
      
      
      
      

 40,800.00 90.15 קרפ תתב הרבעהל
00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג

 
קובץ: 46180   .../002 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



18/04/2021
דף מס':     002 תוחיטב ינקתה - הרערע הראע

      
לכה ךס ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס

 40,800.00 מהעברה      
      
      
םע 2N המרל הדלפמ עובק תוחיטב הקעמ     51.09.0083
הדעוה י"ע רשואמ ,4W ליעפ בחור      
תוחיטבו העונת ינקתהל תידרשמ-ןיבה      
תוחיטבה ירזיבא לכ ללוכ ,)הנורחא האצוה(      

  9,600.00   160.00    60.00 ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .הציטנמלא תוברל רטמ   
      
עובק תוחיטב הקעמל תינחלס הצק תדיחי     51.09.0107
ןחבמ תמרל הדרפמל / ךרדה ידיצל הדלפמ      
    3-LT )ןחבמ( ש"מק 001 תוריהמ / )יאקירמא  

 13,000.00 13,000.00     1.00 'פמוק 4P ןרצי יטרפמ י"פע הנקתה .)יאפוריא  
 63,400.00 ךרד ירזיבאו העיבצ ,םירורמת 90.15 כ"הס  
 82,280.00 חותיפ - םישיבכ 15 כ"הס  
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קובץ: 46180   .../003 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



18/04/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     003 תוחיטב ינקתה - הרערע הראע

  
קרפ ךס  
    23,550.00 חותיפ - תוגרדמו םיפוציר 04 קרפ  

  
    82,280.00 חותיפ - םישיבכ 15 קרפ  

 
  

לכה ךס  
   105,830.00  יללכ כ"הס  

     17,991.10 מ"עמ %71  
    123,821.10 מ"עמ ללוכ כ"הס  

00404 הבייט 85 .ד.ת   מ"עב הרובחתו העונת תיחרזא הסדנה .ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: 46180 4434889-40 )1.71.40(  ןנעב תיראנב  תועצמאב קפוה



                 
 

                           
 לכבוד

 ערערה מועצה מקומית

 כסיפה

 

 אדונים נכבדים,

 

אני/אנו מגיש/ים בזה הצעתי/נו לבצוע העבודה הנדונה, אותה אני/אנו מתחייב/ים לבצע תמורת הסך 

 של:

 

 ₪ 00.830,105לפי אומדן המועצה:         1מבנה א.   סה"כ מחיר 

  ₪ 10.991,17             (:     %0.17ב.   מס ערך מוסף )בשיעור של 

 ₪ 10.821,123      חיר העבודה )אומדן(, כולל מע"מ  ג.    סה"כ מ

 .   אנו מבקשים להעניק הנחה של _______ אחוזים על מחיר אומדן המועצה.ד

 ה.   סה"כ הצעתנו לאחר ההנחה: ______________ כולל מע"מ.

 

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אחוז )%( ההנחה יחול על כל הסעיפים המופיעים בכתב הכמויות 

 בהתאמה ועל כל תוספת לכמויות שתהיה בפועל.

 

 _____________תאריך ההצעה: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 השם המלא של המציע/ים, יחיד/ שותפות / רשומה / חברה / תאגיד:

 

 

 

 ______________________מס' זהות  יחיד/ שותפות / רשומה / חברה / תאגיד:  ___________

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת המציע/ים:   _________________________________________________

 

 


