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המיוחדת  בכל מקום בו מופיעה ההגדרה "המפרט הכללי" הכוונה היא למפרטים הכלליים שבהוצאת הוועדה
 בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחוןבהשתתפות משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון או 

 ולצה"ל.המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן ניתנים לרכישה
 .29 ראליעזבהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' דוד 

 
 
 

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

נספח  לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהן. הצהרה זו מהווה
 למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 מוקדמות - 00פרק
 שלו. במפרט הכללי, או פרקים רלבנטיים אחרים 00מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרק 

 תאור העבודה 00.1
 .קיר אקוסטי במגרש כדורסל בבית ספר שלהבתמכרז חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות 

 
 עבודה זו כוללת:

 עבודות הכנה ופירוק .1

 מסגרותעבודות  .2

 .         עבודות הרכבה      3

 היקף המפרט 00.2
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. ההכרח

 בדיקת התנאים ע"י הקבלן 00.3
רואים בקבלן כאילו ביקר במקום העבודה לפני הגשת הצעתו ובדק באופן יסודי את כל תנאי העבודה 
היכולים להשפיע על עבודתו וביסס את הצעתו בהתחשב בכל התנאים החורגים. לא תוכר ע"י 

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

 תאמת התכניות, המפרטים וכתב הכמויותה 00.4

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

 הכמויות, עליו להודיע על כך מיד למפקח ולבקש הוראות בכתב.
רים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניות יובאו מיד ע"י הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ערעו

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

 בודה, ציוד וחומריםע 00.5
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים הנ"ל 
לשביעות רצונו של המפקח. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות וכד' של רשות מוסמכת, 

דו אישור תבוצענה בהתאם לאותן דרישות, תקנות וכד'. המפקח ראשי לדרוש שהקבלן ימציא לי

בכתב על התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו' של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור 
 כזה, באם יידרש.

 
 
 



 אישור דגימות 00.6
אישור דגימות של חומרים ו/או מוצרים ע"י המהנדס/המפקח באתר אינו גורע במאומה מאחריותו 

המסופקים במתכונת אותן דגימות, כפי  המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב החומרים והמוצרים
 שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקנים.

 

 בדיקת דגימות 00.7
רטיבות, הנדרשים במסגרת מפרט זה -דמי בדיקת כל הדגימות והבדיקות, כולל בדיקות קרקע צפיפות

יכללו עבור כל העבודות מכל סוג שהוא אשר תבוצענה ע"י הקבלן יהיו על חשבונו הבלעדי של הקבלן ו
 במסגרת מחירי היחידה של העבודות השונות.

 .המפקח בלבדכל הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת אשר תאושר מראש ע"י 

 אספקת מים 00.8
הקבלן יספק על חשבונו, במועד שיקבע ע"י המהנדס/המפקח באתר, את המים בכמויות ובטיב 

רות מים קיימים.  הספקת המים ע"י הדרושים לביצוע נאות של כל העבודות, כולל התחברות אל מקו
הקבלן תהיה סדירה ובכמות מספקת וזאת בכל שיטה שתאושר ע"י המהנדס/המפקח באתר ובהתאם 

 לדרישות לוח הזמנים.
על הקבלן לדאוג למיכלים, לכלי הובלה ופיזור מתאימים, ללחץ מים ומתקנים לפיזור המים בכלי 

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

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

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

 קרקעיים ועמודי חשמל-, מתקנים תתתצינורו 00.9
הקבלן יבדוק ויוודא את מיקומם של   ,בשטח העבודה קיימים צינורות ומתקנים תת קרקעייםיתכן ו

 כל הכבלים והצינורות הנמצאים בתחום עבודתו על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם.
, הכבלים והשוחות למיניהן, השימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם חפירות לגילוי הצינורות

וגילויים, איסוף אינפורמציה ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לקיום 
 שלמותם של המתקנים הנ"ל, חלים על הקבלן ללא תשלום נוסף.

לקיום שלמותם תחול על הקבלן על הקבלן לשמור על שלמות המתקנים הנ"ל וכן הוצאה שתידרש 
 ללא 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.
על הקבלן לשמור על שלמותם וכל הוצאה שתידרש לקיום שלמותם תחול על הקבלן ללא תשלום 

 נוסף.
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

 הנ"ל, הם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.
 החברה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו.

 
 

 
 
 
 
 



 

 עבודה בשלבים ובהפסקות 00.10
על הקבלן לקחת בחשבון כי יתכנו הפסקות ברצף העבודה בגלל מטרדים שונים המצויים לאורך 

או בעתיד ע"י גורמים אחרים. הקבלן לא ידרוש הכביש או בגלל עבודות אחרות שיתבצעו באותו זמן 
 כתוצאה מזה כל תוספת למחירים שבהצעתו ורואים את המחירים כאילו נלקח דבר זה בחשבון.

באזורים בהם נמצאים המטרדים הנ"ל או בהן תבוצענה העבודות הנ"ל ניתן יהיה להמשיך בעבודות 
 ות הנדרשות.רק כשיושלם הטיפול המטרדים או כאשר תסתיימנה העבוד 

 
 

 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. 
לפיכך רואים את הקבלן כאחראי לפעולה התקינה ולשלמותם של המתקנים המבוצעים על ידו ועליו  
 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 
 לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת. 

 מניעת הפרעות 00.13
הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מירבית בצרכי החיים והתנועה הסדירה המתנהלים 

 באתר במשך כל העבודה ולעשות כמיטב יכולתנו למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא.

ל פני השטח חומרים ו/או ציוד בצורה שיש בה כמו כן מתחייב הקבלן שלא לבצע עבודות או להניח ע
 הולכי רגלכדי להפריע לתנועתם החופשית של 

באחריות הקבלן להבטיח בכל שלב של הביצוע אפשרות לתנועה ממונעת ולתנועה רגלית בכל האתר 
 הנ"ל באחריות הקבלן ובאישורה של הרשות המקומית או בא כוחה.

נאי זה תכללנה במחירי היחידה של סעיפי התשלום השונים כל ההוצאות הנוספות הכרוכות במילוי ת
 ולא ישולם עבורן בנפרד.

 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 

בלן שלקח בחשבון את כל העבודות הנוספות שיש לבצע בין המצב הקיים לבין המצב מצהיר הק
 המתוכנן ולא תהיה לו כל תביעה בגין עבודות אלה.

 
 
 
 

 אמצעי זהירות 00.15

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

 הפעלת ציוד כבד וכו'.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להבטחת רכוש וחיי אדם באתר או בסביבתו בעת בצוע 
אלו.  םהעבודה ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות העירוניות והממשלתיות בענייני

ת זמניות, אורות ושלטי אזהרה כנדרש כדי להזהיר את הקבלן יתקין פגומים, מעקות, גדרו
של בורות, ערמות עפר, פגומים, ערמות  םבשל הימצאות םהציבור מתאונות העלולות להיגר

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

 כתוצאה מהעבודה.
 



הקבלן יהיה אחראי יחידי לכל נזק שייגרם לרכוש או לחיי אדם ובעלי חיים עקב אי נקיטת 
אמצעי זהירות כנדרש והמזמין לא יכיר בשום תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו. לעומת זאת 
שומר המזמין לעצמו זכות לעכב תשלום אותם הסכומים אשר יהוו נושא לויכוח בין התובע או 

הקבלן. את הסכומים הנ"ל ישחרר המזמין רק לאחר יישוב הסכסוך או חלוקי  התובעים לבין
עקב  םהדעות בהסכמת שני הצדדים או בוררות עפ"י מסמך אחר בר סמכא. כל תביעה לפיצויי

כל שהוא שנפגע  טתאונת עבודה לעובד של הקבלן או לאדם אחר, או תביעת פיצויים לאובייק
פוליסת בטוח מתאימה והמזמין לא ישא באחריות כלשהי באתר העבודה, תכוסה ע"י הקבלן ב

 בגין נושא זה.

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

 

אמצעי  , עקב אי נקיטתהקבלן יהיה אחראי יחידי לכל פגיעה או נזק שיגרם לרכוש או לחיי אדם
 זהירות כנדרש.

הקבלן יקבל את אישור המפקח ביחס לכלים בהם ישתמש לצרכי ההריסה, הפירוק והחפירה  .ג
 בשטחים בהם נמצאים מתקנים תת קרקעיים מכל סוג שהוא.

 סמכויות המפקח 00.17 0

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

המפקח הוא נציגו בשטח של המזמין והוא רשאי לפרש את התכניות, המפרט הטכני וכתב  .ב
בהירות לפי מיטב הבנתו. בכל מקרה המפקח הוא -הכמויות וכל אי התאמה ביניהם ו/או אי

 הפוסק הבלעדי בשטח בנושא זה.

 

 

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

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

 שנה.קבלני המ

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

המפקח רשאי להודיע לקבלן מעת לעת ומזמן לזמן על החלטתו לקבוע עדיפות של איזו עבודה או 
חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפות 

 שנקבע ע"י המפקח.

קח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהיא אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות המפ .ו

החוזה ו/או המפרט או אם לדעתו נחוץ הסדר, לפי מיטב כללי המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי 
עבודה שכבר בוצעו. מילוי הוראות המפקח ע"י הקבלן אינו משחרר את הקבלן מאחריותו 

 כל לפי תנאי החוזה.לעבודה כולה ולנזק כלשהו, ה

המפקח ימסור לקבלן, טרם תחילת העבודה שני העתקים של תכניות מאושרות לביצוע ושל  .ז
המפרט הטכני. לצרכי ביצוע מחייבות אך ורק התכניות שנמסרו לקבלן ע"י המפקח חתומות 
ומאושרות לביצוע. כל עבודה שתבוצע לא לפי התכניות כנ"ל לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו 

 .על הקבלן

 תוכניות 00.17

התכניות המצורפות בזה הן תכניות למכרז בלבד ומסומנות בחותמת "למכרז בלבד". לפני הבצוע 
ימסרו תכניות אשר ישאו את החותמת "לבצוע" אשר בהן עשויים להיות שינויים והשלמות ביחס 

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



 תוכניות "לאחר בצוע" 00.19

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

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

הגשת תכניות אלה הינה תנאי לקבלת העבודה ע"י המפקח. התכניות  ,AS-MADE להנפיק תוכניות

תיראנה את המיקום והמפלסים המדודים לאחר ביצוע בכל אותם הנקודות שבהם נמסר גובה מתוכנן 
וכן במקומות נוספים כפי שידרוש המפקח. כמו כן יכללו התכניות את המפלסים ומיקומם הסופי של 

 וכו' הכל לשביעות רצון המפקח.   תוכל המערכות, הצינור
תוכניות אלה יכללו את כל הנתונים )ובאותה רמת פירוט( שנכללו בתוכניות ובקבצים לביצוע 

 ומפלסים באותם הנקודות שניתנו בתוכניות
 

 

 ואשורים תרישיונו 00.20 
אישורים וה תלפני תחילת בצוע העבודה ימציא הקבלן לפי הצורך למנהל ולמפקח את כל הרישיונו

לבצוע העבודה לפי התכניות. לצורך זה מתחייב המזמין לספק לקבלן לפי דרישתו מספר מספיק של  
הנ"ל. הקבלן מתחייב לשלם לרשויות  תתכניות והקבלן מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונו 

ונו ולא . תשלומים אלה יהיו על חשבתאת כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצורך קבלת הרישיונו
 ישולם לו עבורם.

 
כוונת המלה רשויות בסעיף זה הינה: רשות מקומית שוהם, משרדי ממשלה, חברת חשמל, משרד     

התקשורת, חב' "בזק", רשויות אזוריות ומקומיות על כל מחלקותיהם, משטרה, מקורות, רשויות 

 הניקוז רשות העתיקות וכו'.

 לוח זמנים ותקופת ביצוע 00.21
יום מיום מתן צו התחלת העבודה להיות מאורגן באתר לתחילת ביצוע  7ייב תוך הקבלן מתח

 יום. 60העבודה. תקופת הביצוע של כל הפרויקט הינה:  

 קבלת העבודה 00.24
מסירת השטח והעבודה על ידי הקבלן לידי המזמין לאחר גמר העבודות, תבוצע רק לאחר שכל השטח 

ולכלוך מכל סוג שהוא, אשר יוצאו אל מחוץ לשטח העבודות והאתר יהיו נקיים בהחלט מפסולת 
 למקום 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 

באתר פיקוח עליון של חב' החשמל, חב' "בזק", חב' מקורות  הקבלן, שבעת בצוע העבודה יהיה 
אין הוראותיהם מחייבות את הקבלן, אלא באם ניתנו באמצעות  בשום מקרהוהמועצה. אולם, 

 המפקח מטעם החברה בנוהלים המקובלים. 
 רק הוראות המפקח מטעם החברה מחייבות את הקבלן.

ום/גמר בעת קבלת העבודה ע"י החברה, מותנית למען הסר כל ספק, מוצהר בזאת, שמתן תעודת סי
בקבלת העבודה גם ע"י הרשות הציבורית המתאימה:  מועצת שוהם על מחלקותיה, חב' "בזק", חב' 

 חשמל וכו'.
 

 קבלני משנה 00.25
העסקת קבלני משנה על ידי הקבלן תבוצע רק על פי אישור המפקח מראש ובכתב אולם גם אם יאשר 

משנה, גם אז ישאר הקבלן אחראי בלעדי עבור עבודות כל קבלני המשנה  המפקח העסקת קבלני 
 והתיאום ביניהם.

 
המפקח רשאי לדרוש הרחקתו משטח העבודה של כל קבלן משנה, או כל פועל של הקבלן, אשר לפי 
ראות עיניו אינו מתאים לתפקידו, ועל הקבלן להחליפו באחר למען ביצוע העבודה. ההחלפה הנ"ל 

 באחריותו ועל חשבונו של הקבלן.תעשה 



 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
יתכן ובא בזה לתשומת לב הקבלן, כי , משל המפרט הכללי פרק מוקדמות 0048בנוסף לאמור בסעיף 

 )כגון חברת מקורות וכו'(. שבמהלך עבודתו יפעלו בשטח גורמים אחרים ככל שיידרו
על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת הפעילות הנזכרת לעיל במינימום הפרעות, כולל 

ו וכו'. על הקבלן להביא השגת כל האישורים הדרושים על פי החוק, סלילת דרכים עוקפות על חשבונ 
מתחייב לציית  כל זאת בחשבון. הקבלן יבצע עבודתו תוך שיתוף פעולה מלא עם גורמים אלה, והוא 

להוראות המפקח בכל הקשור לתאום זה. לא תוכר כל תביעה חריגה של הקבלן ולא יהיה בזה כדי 
 לגרום לפגיעה כלשהי בטיב העבודה.

 

 חישוב כמויות ע"י מחשב 00.28
אשר  בלן יכין את חישובי הכמויות לחשבון הסופי ולחשבונות חלקיים ע"י מחשב ובעזרת מומחיםהק

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

ונתוני הקלט ימסרו להרצה לאחר אישור בכתב מאת ההכנה לעיבוד תעשה בתיאום עם המפקח, 
המפקח. הקבלן יגיש למפקח דו"ח מלא שיכלול את כל נתוני הקלט וההגהות, בנוסף על הקלט 

 העתקים. -3שיוגשב

, שיידרכל ההוצאות הכרוכות בהכנת הכמויות במחשב, לרבות הדרכה ויעוץ של מומחים, אם 
 יחולו על הקבלן. -נים וכו' בעד עיבוד במחשב, עדכון, תיקו שלומיםת
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 2 -מסמך ג
 
 

 אופני מדידה מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז / חוזה
 

 
 
 

 
 
 

 התחשבות בתנאי החוזה .1

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

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

 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
   



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

 כל העבודה הדרושה לשם ביצועה בהתאם לתנאי החוזה. .ב

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

ג' -הובלה ואספקת כל החומרים, כלי העבודה וכו' המפורטים בסעיפים א' ו .ד
העובדים קתם וכן הובלת כלל זה העמסתם ופירדלעיל אל מקום העבודה וב

 למקום העבודה וממנו.

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

 המיסים הסוציאליים, הוצאות בטוח וכד'. .ו

 עבודות המדידה והסימון וכל חומרי העזר שידרשו. .ז

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

של חלקי המבנה שהושלמו לפני תום  כל העבודה הדרושה לצרכי אחזקה .ט
 כל נזק שייגרם להם תוך תקופת הביצוע. ןתקופת הביצוע, במצב תקין ותיקו

הוצאותיו הן הישירות והן העקיפות( בכלל זה ההוצאות הכלליות של הקבלן ) .י
 המוקדמות והמקריות.

אותן ובכל  םתנאי החוזה מחייבי ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, כאשר .יא

 עבודה אחרת אשר המפרט מחייב את ביצועה והיא אינה נמדדת בנפרד.

 הוצאות לבדיקות תקן ובדיקות מעבדה. .יב

בשכר י תנועה זמניים, תמרורים, שוטרים , הסדרטההוצאות הכרוכות בשילו .יג
 וכל הנדרש להעברת התנועה בתנאי בטיחות.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 מסמך ד

 

 כתב כמויות
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 מסמך ה
 

 רשימת תוכניות

 
 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

 
 
 
 
 

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

 תנאים מיוחדים
 

 המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז/חוזה

 
 
 

 
 תחולת הסעיפים המפורטים במסמך )ו(

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

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

      

   
   

 חתימת הקבלן  
   

 המחירים הנקובים במכרז/חוזה זה אינם כוללים מס ערך מוסף. .3

 הגשת חשבונות .4

 העתקים. 4כל חשבון יוגש במקור +  .4.1

כל חשבון ילווה בדפי מדידה וכמויות. על הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה  .4.2
 והכמויות בשני העתקים.

 בכל חשבון יצוינו: .4.3

 מספר החוזה .4.3.1

 שם העבודה .4.3.2

 ערך החוזה .4.3.3

 התחלת העבודהתאריך  .4.3.4

 תאריך סיום העבודה .4.3.4

 המדד הבסיסי .4.3.6

את הכמויות שבכתב הכמויות -במקביל לטור הכמויות שבוצעו-כל חשבון יכלול טור נוסף .4.4
 המקורי.

 כל חשבון יהיה חשבון מצטבר. .4.4



 

 

בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או  .4.6
 חריגות.

, יבוצעו בדף נפרד בצורה טבולרית מצטברת החל והחזרי מקדמות תיוכל חישובי ההתייקרו .4.7
 החשבון הראשון.מן 
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