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 ו מסמך

 

 עיריית מעלה אדומים    

   08/2022 מכרז פומבי מס' 

 תיקון פרצים ברשת מים וביוב

 הבהרות לכתב כמויות

 

 

 הבהרות כלליות 

הכמויות  ס כתב  סעיף  עיפי  כל  לראות  יש  בתמצית.  הפעולות  נרשמו  של  המושלם  הביצוע  את  כולל 

 המפרט המיוחד ותנאי ההתקשרות. בתנאי המתוארות 

 

 בקווי מים  ון פרציםתיק -01פרק 

 יח', יח' לתשלום:   01.010-050 – פיםסעי

ר פרץ המים לרבות פירוק אספלט/ריצוף, עבודות עפר, אספקת והרכבת  סעיף כולל גילוי וחישוף מקו

לתיקון   אביזרים/ספחים  ריפוד  כל  לאחר  מהודק  במצע  הבור/תעלה  ומילוי  או  הפרץ  בחול  הצינור 

 סומסום. 

)זמן המתנה לניקוז  ניקוז הבור  הצורך בשימוש במשאבה ל  ,קחת בתמחורל   להסרת כל ספק על המבצע

 הסדרת התנועה. בטיחות ו( ובהעמדת אמצעי הקו

 יח', יח' לתשלום: 01.060סעיף 

כולל פירוק המערכת הקיימת  הסעיף    .כולל טיפול המבצע בפרצים במערכות מדידה בכל קוטרהסעיף  

למעט מד  פעלה מחדש של אספקת המים לצרכנים  והבה  הרכקה והחלפת כל האביזרים/ספחים,  , אספ

 המים שיסופק ע"י המזמין לפי הצורך. 

 יח' :יח' לתשלום 01.065 סעיף

 .מ' 1.0והחלפת קטע צינור עד  כנ"ל אך כולל עב' עפר, סיתות

 מטר :: יח' לתשלום01.070-01.110סעיפים  

'.  מ  1.0יים. מדובר על אורך קו שמעל  אספקה והנחת צינורות לפי הקוטר הק   עפר,  הסעיף כולל עבודות

 . )תיקון פרץ( 01.010-050מ' ישולם לפי סעיפים   1.0להסרת כל ספק הקו עד  

 : יח' לתשלום: יח'01.120-01.130סעיפים  

כולל    קיים בחדש ולפי הצורך גם אספקת והרכבת מתקן שבירה  הידרנטהסעיף כולל אספקת והחלפת  

 . בות, אוגנים, אטמים וברגיםפירוקים, אספקת אביזרים חדשים לר
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 ביוב שברתיקון   -02פרק 

 02.010סעיף 

 מה של קווי ביוב בכל קוטר שהוא באמצעות ביובית. הסעיף כולל פתיחת סתי

  0.030-0.020 סעיפים

 גילוי וחישוף מקור פרץ הביוב לרבות פירוק אספלט/ריצוף, עבודות עפר, אספקה   הסעיף כולל

 י הבור/תעלה במצע מהודק לאחר הנדרשים לתיקון הפרץ ומילו והרכבת כל האביזרים/ספחים 

 ריפוד הצינור בחוץ או סומסום.

הצורך ל את  בתמחור  לקחת  המבצע  על  ספק  כל  הקו    הסרת  סגירת  הבור,  לניקוז  במשאבה  בשימוש 

 באמצעות פקקים בתאים לפני ואחרי הפרץ ובהעמדת אמצעי בטיחות והסדרת התנועה.

 

 : יח'יח לתשלום 02.040סעיף 

המהסעיף   תיקון  מתאימים,  פקקים  באמצעות  לתא  הביוב  קו  של  ויציאה  כניסה  סגירת  תעל  כולל 

ופ המלט  יבוש  עד  תהליך  והמתנה  לזירוז  בחומרים  השימוש  לרבות  הביוב  קו  של  מחדש  תיחה 

 התקשות. 

 02.050-02.070סעיפים  

הפ פינוי  עפר,  עבודות  אספלט/ריצוף,  פירוק  כולל  לסעיף  היחידה  פסולת  מחיר  שפיכת  לאתר  סולת 

קרה, מסגרת ומכסה חדשים  , כולל תיקון מסגרת ומכסה / באם יהיה צורך, אספקה והרכבת תמאושר

 הכל עפ"י המפורט  בכל סעיף בנפרד.  .טון( 40)עומס 

 יח' לתשלום: יח' -02.080סעיף 

לביצו  הנדרש  כל  אספקת  לרבות  הקיים.  צינור  בתוך  שרוול  חדירת  תהליך  כולל  העבודה.  הסעיף  ע 

 להסרת כל ספק השימוש בביובית לשטיפת הקו ישולם בסעיף נפרד. 

 

 יצוף, גדרותתיקון ר -03פרק 

 מ"ר, יח' לתשלום:  03.010-03.030סעיפים  

פות כל  ק על המבצע לתמחר החללהסרת כל ספ.  הסעיף כולל תיקון ריצוף בכביש/מדרכה לפי הצורך

 שת המפקח. ו או עפ"י דריכתוצאה מעבודת  אבני ריצוף/מדרגות שנפגעו

 מראש להחלפת דגם הריצוף. אחרת עליו לקבל אישור   ים,מדרגות יהיו מאותו סוג של הקיהריצוף/

בקירות/גדרו בטונים  לצורךבתיקון  בהתאם  לתמחר  המבצע  על  הקירביצ  ,ת  דרך  חורים    סיתות   , וע 

ציפוי שנפגעה כתוצאה מעבודתו וכן מילוי בבטון וציפוי באבן בתום עבודתו  הבטון/אבן החלפת אבן  

 והחזרת המצב לקדמותו. 

 

 עבודות אספלט  -04פרק 
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, יח'  –04.010-04.040  סעיפים ר לתשלום: מ"

עפ"י האספלט  תיקון  הכללי    העבודה,  מפרט  במקום   אספלט  קצוות  ניסור  כוללים  הסעיפים 

  10-ובי אספלט הקיים אך לא פחות מס"מ ואספלט בע   20בעובי    100%מהודק    הכולל שימוש באגו"מ

במקרה  .  האספלט בהתאם למפורט במפרט הכלליס"מ במדרכה. כאמור תהליך תיקון    4-ו  ס"מ בכביש

לתיקון המצב, על ה להם אספלט חם  יהיה לספק  ניתן  ביצוע עבודות בזמן שלא  להשתמש    מבצעשל 

ק באספלט  זמני  עלבאופן  בנפרד.  שישולם  יעברו    ר  שלא  כך  להתארגן  להחלפת    3-5המבצע  ימים 

 . האספלט הקר באספלט הסופי

 

 ומגופים תאים  -05פרק 

 , יח' לתשלום: יח' 05.010-05.030  סעיפים

 נושא בניית תאים למגופים אם וכאשר יהיה צורך בכך. הסעיף בא להסדיר 

ה  כל  אספקת  חפירה,  עבודות  כולל  היחידה  ממחיר  לרבות  הנדרשים  לעומס  המתאים  כסה  חומרים 

. תיקון האספלט מסביב לתא  CLSMבבטון  התא  מילוי מסביב  טון(.    12.5טון, מדרכה    40הנדרש )כביש  

 ישולם בנפרד. 

 יח' לתשלום: יח'  ,05.040-05.090סעיפים  

להסד  בא  אהסעיף  מגופים  החלפת  נושא  בכך.יר  צורך  יהיה  וכאשר  אספקה    ם  כולל  היחידה  מחיר 

וגנים, ברגים, אטמים וכל יתר הנדרש להפעלה תקינה של האביזר בתוך מערכת  והתקנת המגוף כולל א

 .PN16, המגופים והאוגנים יהיו בדרג  אספקת המים

 , יח' לתשלום: מ"ק CLSMן בטו -05.100ף סעי

ידרוש המבצע להשתמש במילוי הבור/התעלה בבטון   ויציקתו  CLSMבמקרה הצורך  , אספקת הבטון 

אך   בנפרד  וישלמו  ומחליף את הסומסום  ימדדו  באה  )הבטון  פרצים  לתיקון  יקוזז הסכום מסעיפים 

 . (עפ"י החלטת המפקח / המזמין  והמצעים

 לתשלום: מ"ק חוזרת, יח' חפירה  05.110-יף סע

  , הפעולה חפירהה התעלה/בור וא"כ עליו לפתוח מחדש    אם קורה מצב בו על המבצע נאלץ לכסות את

סעיף זה. מחיר הסעיף כולל חפירה ומילוי חוזר באופן זמני עד  המחיר הנקוב בלפי  אך  תשולם מחדש  

 בצוע העבודה בשלמותה. 

 

 ש"ע   ,יח' תשלום:   עבודות רג' -06פרק 

על סמך ש"ע    םערך התשלואז יי   01-04עפ"י הסעיפים שבפרקים  ניתן למדוד כמויות    במצב בו לא יהיה

 ועפ"י רשימת כלים וכ"א. 

ש עפ"י  תשלום  נושא  כי  לציין  )חשוב  עבודה  יסודרעות  מפקח  ג'(  או  המזמין  בין  מראש  קבלן  ר  לבין 

 המבצע.

 והתארגנות כוננות -07פרק   
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התארגנות, כוננות, יח'    -07.010סעיף  ם: יח' לתשלו

במשך    ON-LINE  24צוות    יחזיק ביממה  שעות  הוא   כי  העובדה  עבור  לקבלן  פיצוי  כולל  זה  סעיף 

וא  365 לצורך  בהתאם  יוקפץ  אשר  בשנה  אחרים  ימים  עבודה  מקומות  לעזוב  עליו  יידרש  הדבר  ם 

 ולהתייצב תוך שעה מרגע הקריאה. 

 אמצעים להסדרת תנועה זמניים, יח' לתשלום: יח' -07.020סעיף 

ופריסת אמצעי בטיחות זמניים לצורך ביצוע העבודה כגון:   הסעיף כולל הוצאות קבלן עבור השכרה 

 …עגלת עץ, מיני גרד, פנסים מהבהבים וכו'


