
כ"סהמחירכמותמידה' יחתאורמספר

.ניקוי וצילום קווי ביוב, שאיבה,שטיפה, פתיחת סתימות57.0.000
.ניקוי  וצילום טלוויזיוני,שאיבה,פתיחת סתימות57.1.000
57.1.001

הכוללות , לפי מפה, עבודות לפי קריאה ואופציה לעבודות יזומות
ביצוע כל התאומים , הנדרש בכפוף למפרט הטכני, אספקת כל הציוד

העבודה . הנדרשים עם כל הרשויות ועמידה בכל תנאי הבטיחות
ללא כל , הקבלן יספק. על פי הנדרש, בכל שעות היממה, תתבצע

תוספת מחיר במקרים מיוחדים  כולל בימי שבת וחג צוותים לביצוע 
: אספקה והפעלת צוות מורשה אבטחת תנועה לרבות , העבודות

צ "מע,  של משרד התחבורה25הציוד המפורט בתרשים מספר 
או כל תרשים נוסף שידרש לצורך ביצוע עבודות /ומשטרת ישראל ו

 (גדרות)אספקה והתקנת מעקה , לסגירת כבישים, אבטחה תקניות
שחור רב עוצמה ואו כל / כתום , 100 100/, ואספקה והתקנת שלטים

הערה.ח"לצרכי מל, הצוות והציוד ירותק לשעת חירום. שילוט נוסף
יועבר , בכל זמן נתון, איתורן והמידע/ בכל ביובית יורכב פויטר 57.1.001

הקבלן יציין את הביובית . לתאגיד למעקב למיקום הביובית
הערה.בטרם החתימה על החוזה, שתועסק בשטחי התאגיד

57.1.001

.  שבאמצעותו יצולם מיקום הסתימה, צוות הביובית יחזיק טאבלט
הערה. בתאגיד מי רהטGIS-יועברו למחלקת ה, צילום ומיקום הסתימה

57.1.001

העבודה תכלול בכל זמן נתון שאיבה וטיפול בדליפה שהגיע לוואדי 
כולל הסרת מחסומי בטון ואו כל , ואו לכל ערוץ מכל סיבה שהיא

, מחסום אחר מעל שוחות הביוב והרכבתם לאחר טיפול בקווי הביוב
בנוסף הקבלן ידאג לנגישות כולל דרך גישה לצורך תחזוקת הקו 

על הביוביות יופיעו שלטים בשרות מי רהט כולל לוגו . המאסף
הערה.התאגיד וכל העובדים יופיעו לעבודה עם מדי התאגיד

57.1.001

ניקוי ושאיבת קווי , שטיפה, טיפול במטרדי ביוב, פתיחת סתימות
, כולל כל מרכיבי המערכות בקטע שבו היתה סתימה או מטרד,ביוב

תוך עמידה בזמנים , בהתאם למפורט במפרט לטיפול על פי קריאה 
, ניקוי השוחות, ניקוי הצינורות על ידי שטיפה בלחץ גבוה, שנקבעו

של כל , לפחות אחת לרבעון, שאיבה וניקוי, באמצעות ציוד מתאים
פנוי הפסולת , כולל שאיבה ופינוי תעלות,ש"הבורות הרטובים בת

כוללת פתיחת סתימות פרטיות , העבודה ,למקום שפך מאושר
, חגים)לילה , כוננות אחר הצהריים, ושאיבת בורות במוקדי פזורה

12.00042,000.00504,000.00חודש.על בסיס מחיר חודשי קבוע, כמפורט בחוזה, ב"וכיו (שבתות
57.1.002

העבודה , שטיפת שכונות בהתאם לתכנית עבודה שנתית לשטיפות
תכלול שטיפת הצנרת באמצעות ביובית ללחץ גבוה וניקוי התאים 

השטיפה תתבצע בהתאם להחלטת מנהל , בהתאם למפרטים
1.0007,000.007,000.00'יחהתפעול מראש

עם , ברהט, של מערכת הביוב, תשלום עבור שטיפה יזומה, אופציה57.1.003
בהתאם לתוכנית , (' אטמ250)ביובית נפרדת נוספת לחץ גבוה 

1.0003,500.003,500.00ע"י.עבור הקווים המאספים, באישור בכתב מראש, העבודה
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 160)הכולל ביובית או ביובית לחץ גבוה , אופציה להפעלת צוות57.1.013
מעבר לתשלום החודשי .) אנשים2הצוות יכלול לפחות , (אטמוספרות

1.0002,500.002,500.00ע" י.(באישור בכתב מראש
57.1.015

, קיימים פעילים/ לקווים מאספים חדשים , אופציה לשטיפה וצילום
 CCTVהפעלת ניידת , העבודה כוללת. בכפוף לאישור מראש

דיווח ממוחשב של , לצילום צנרת ביוב בקטרים שונים, ממוחשבת
כמפורט מעבר , כולל דיסקט, חות"תוצאות הבדיקה באתר ודו

הערה.בחוזה. לכמות החודשית באישור בכתב מראש
1.00010.0010.00מטרצילום בוידאו של קווים בקטרים שונים57.1.021
לצורך שאיבה , 6 -"4"בקוטר , תוספת לאספקת משאבה ניידת57.1.022

רציפה למעקפי הצנרת בזמן ביצוע השטיפה ניקוי וצילום של הקו 
1.0004,500.004,500.00ע"י.ש בלבד"המאסף הראשי למט
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.כללי70.0.000
.כללי70.1.000
יהיו ללא כל תשלום ועל , העבודות המפורטות בסעיפים הבאים70.1.001

בכל עבודה שתידרש , הקבלן לכלול אותם במחירי הסעיפים השונים
הערה.י הרשויות"ע

70.1.010
על פי הנחיות , עגלת חץ מואר כולל תמרורים ואביזרי בטיחות   (1

, בכל מקום וכל שעה שיהיה צורך בכך, 3.2.3' משרד התחבורה מס
בא כוחו או מפקח או שיהיה דרוש על פי דין , שיידרש על ידי המנהל

הערה.או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי
70.1.020

לרבות הציוד המפורט בתרשים , צוות מורשה אבטחת תנועה   (2
לצורך ביצוע , צ ומשטרת ישראל"מע, של משרד התחבורה, 25' מס

הצוות והציוד יועסק על .  לסגירת כבישים, עבודות אבטחה תקינות
הערה.פי הוראה בכתב של המפקח

הערה.או מיניגרד( BARRIER TRUTON)מסוג ( גדרות)מעקה    (70.1.0303
70.1.040

פרוק ותיגבור מערך אביזרי בטיחות , תחזוקה, שינוע, אספקה   (4
המחיר כולל צביעת . באתר עבודה יחד בפרויקטים מצוותים

תמרורים ושלטים מעברים , שלטים, סימונים זמניים והסרתם
מעברים , כיסוי זמני של תמרורים ושלטים, גדרות, תמרורים, זמנים
הערה.(למאת מיני גרדות). מחסומים מסוגים שונים, פנסים, זמנים

לצורך ביצוע , על פי הנחית המשטרה, תשלום עבור הצבת שוטרים(70.1.0505
הערה.העבודות

בה יצויין , תועבר תוכנית לידי התאגיד, בסוף כל קטע שטיפה   (70.1.0606
הערה.הקטע הנשטף

שבאמצעותו יצולם מיקום , צוות הביובית יחזיק טאבלט (70.1.0707
 בתאגיד GIS-יועברו למחלקת ה, צילום ומיקום הסתימה.  הסתימה
הערה.מי רהט

.פיצויים מוסכמים מראש80.0.000
.תשלומים וניכויים80.1.000
או פיגור במועד סיום /בהתחלת ביצוע העבודה ו, פיצוי בגין איחור80.1.010

לא לסיכום1.000-500.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)העבודה על פי לוח הזמנים 
עבור קריאה ראשונה , מעל לשעה, בגין איחור, פיצוי מוסכם מראש80.1.020

לא לסיכום1.000-500.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)
מעבר לשעה , עבור כל שעה נוספת, בגין איחור, פיצוי מוסכם מראש80.1.030

לא לסיכום1.000-700.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)לקריאה ראשונה , הראשונה
לא לסיכום1.000-500.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)בחוזה , פיצוי בגין עבודה לקוייה80.1.040
בכל שעות העבודה , באתר יחיד, פיצוי בגין אי ביצוע עבודה ברצף80.1.050

לא לסיכום1.000-500.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)המצויינות ברשיון המשטרה 
או אי ניקוי , בגין אי פינוי פסולת מאתר העבודה, פיצוי מוסכם80.1.070

לא לסיכום1.000-5,000.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)בסוף יום עבודה , השטח
י "עפ, או בכל אמצעי אחר, אי דיווח ביומן עבודה- יומן עבודה 80.1.090

לא לסיכום1.000-300.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)דרישת התאגיד 
מהרשת הציבורית , (ללא מד מים נייד)באופן ישיר , לקיחת מים80.1.100

לא לסיכום1.000-500.00' יח.(מ כחוק"בתוספת מע)
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, או טובת הנאה כלשהיא/בגין קבלת תמורה כספית ו, פיצוי מוסכם80.1.110
או /י הקבלן או צוות הקבלן ו"שבוצעה ע, על עבודה פרטית

לא לסיכום1.000-1,000.00' יח.באמצעות ביובית הקבלן
או מים מכל סוג שהוא /בגין אי פינוי שפכים ו, פיצוי מוסכם80.1.120

שהצטברו בערוץ הואדי ואו בכל מקום שהוא כתוצאה מסתימה ואו 
לא לסיכום1.000-1,000.00' יח.הצפה ואו מעבודה לרשלנית
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