אגף הנדסה

חלק  – 6כתבי הכמויות והמחירים

#215561

 6.0מדידה ומחירים
 6.1תכולת המחירים
 6.1.1אופני המדידה כפי שהינם מפורטים להלן בסעיף זה יחולו על אותן עבודות המתוארות במפרט
הטכני ובתוכניות ,ואשר נכללו בכתב הכמויות המצורף למסמכי החוזה.
 6.1.2בנוסף לאמור בפרקים האחרים של החוזה ,תקיף תכולת המחירים את האמור בסעיף 00.00
– אופני מדידה ותכולת המחירים של פרק המוקדמות מס'  00של המפרט הכללי לעבודות
בניה.
 6.1.3בנוסף לאמור בפרק המוקדמות יכללו המחירים את האמור להלן:
א .התארגנות הקבלן באתר ,כולל אספקת מבנים ארעיים )משרדים לקבלן ,אוכל ומנוחה
לעובדים ,שירותים כימיים ,מחסן חומרים וציוד וכו'(.
ב .כל בדיקות המעבדה הנדרשות לפי חוזה זה ,וכל הבדיקות לבקרת איכות באתר.
ג .סילוק פסולת.
ד .כל עבודות המדידה הדרושות לפי החוזה.
ה .כל האמצעים הבטיחותיים הדרושים כולל לעבודות בגובה ,ובחלל מוקף.
ו .אספקת כל התעודות והאסמכתאות הדרושות להוכחת טיב החומרים להנחת דעתו של
המהנדס.
ז .כלל העבודות הנדרשות להגנת רכבים קריטים באתרי העבודה כגון :עטיפת אביזרי
צנרת,ארנות חשמל,משאבות,מגופים ואלמנטים באתר העבודה לצורך הגנתם מצביעה
ומניקוי חול  .וכן כלל עבודות ההתקנה של רכבים מגנים לאלמנטים אילו כגון לוחות עץ
וכדומה .
ח .החזרת המצב לקדמותו בכל המקומות בהם נעשה שינוי זמני לצורך ביצוע העבודות .כולל
סילוק פסולת וניקוי השטח ,פירוק שלטים והתקנתם מחדש.
ט .כלל הובלות הכלים לאתר והוצאתם מן האתר .
י .מחירי הצביעה מתייחסים לכלל השכבות של הצבע לרבות צבע יסוד .
יא .כלל ההסדרים והתשלומים הנדרשים לאספקת חשמל ,מים ,אוויר ,תשלומי מיסים
ואגרות ,ביטוחים,תשלומים סוציאליים ,פיצויים והטלים אחרים הדרושים למילוי חובות
הקבלן לצורך ביצוע עבדותו ביום התחייבותו ועמידותו באחריות המוטלת עליו ע"פ החוזה
 6.2אופני מדידה
 6.2.1כללי
העבודות ימדדו נטו בהתאם לפרטי התוכניות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן ,ללא כל
תוספת עבור פחת וכו' .ישולמו רק עבודות עבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות ואילו
יתר העבודות ,ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן כפי שהן מוגדרות בתנאי החוזה במפרטים
ובתוכניות ,נחשבות ככלולות במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.
הכמויות תיקבענה לפי התוכניות ו/או לפי ההוראות של המהנדס אשר ניתנו בכתב.
לא תחושב כל תוספת עבור עבודה שנעשתה מחוץ לגבולות שצוינו בתוכניות ו/או בהוראות
המהנדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור עבודה שטיבה עולה על המינימום הנדרש.

רחוב הסדנאות  I 3אזה"ת הרצליה פיתוח  Iת.ד  I 4612002 I 2121אתר החברה www.pei.co.il
טל' I 09-9528551:פקס I 09-9543726:דוא"ל ilan_m@pei.co.il

אגף הנדסה

החברה אינה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות הרשומות בכתב הכמויות תבוצענה
בחלקן ו/או בשלמותן .שינוי או ביטול בסעיפים בודדים לא יוכלו לשמש עילה לקבל תוספת וכל
מחיר ומחיר יחייב בלי קשר לשינוי בכמויות בפועל.
אופני המדידה הם אלה המפורטים בחלק זה של החוזה והכמויות ימדדו ויחושבו בפועל לצורכי
תשלום על פי האמור בסעיפים אלה ובסעיף אופני המדידה אשר בפרקים המתאימים של
המפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון .האמור בחוזה זה עדיף על האמור בפרקי המפרט
הכללי.
 6.2.2תיאורים והגדרות בכתבי הכמויות
התיאורים וההגדרות שבסעיפי כתבי הכמויות ניתנו בקיצור ,אין בהם תיאור מלא של כל
הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל העבודות וההתחייבויות של הקבלן כפי כמתואר
במפרט הטכני ובתוכניות ובמקומות אחרים בחוזה.
מתן תיאורים כלשהם ,חלקיים או נרחבים ,באחד מסעיפי כתבי הכמויות ואי מתן אותו תיאור
בסעיף לעבודה דו
 6.2.3הבהרות מיוחדות
• המחיר של עבודות  :הניקוי ,התקנה ,והצביעה של קונסטרוקצית הפלדה
במבנה כיבוי  J-4יחושבו לפי משקל הפלדה בק"ג נטו ע"פ ההנחיות
הנ"ל :
 .iמשקל פרופלי הפלדה העגולים :משקלם יחושב ע"פ מידת קוטרם ועובי דופן
אחיד של  2.65מ"מ לכלל הפרופלים הקיימים במבנה .
 .iiפרופלי הפלדה הנוספים הקיימים במבנה כגון  L, RHSוכדומה :משקלם
יחושב ע"פ סוגם ומידותהם הגאומטריות הקיימות בשטח .
•
•
•

רכישה,אספקה והתקנה של אביזרים נלווים הנדרשים לגימור הסופי של
עבודת הסיכוך כגון :זווית,פלשונגים ,זווית חיבור ,מרזבים וכו' יהיו כלולים
במחירי היחידה עבור עבודות הסיכוך.
כל העבודת הנדרשות עבור הסדרת הניקוזים ואטימת המבנה לכניסת יונים
ומזקים תהיה כלולה במחירי היחידה עבור עבודת הסיכוך .
עבודות יצירת מעברי הצנרת במעטפת המבנה  :העבודה תתומחר ותמדד
ע"פ מספר המוקדים שהם בוצע פרט מעבר הצנרת  ,ולא ע"פ מספר הצינורות
החוצים את פרט מעבר הצנרת .

 6.3עבודה ביומית
 6.3.1מחירי שעות עבודה

מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה
השונים ,התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי הוראות המהנדס ואישורו.
שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה ,כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך ,חומרי עזר ,דלק ,ניהול
עבודות )מנ״ע( וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם לביצוע העבודה.
 6.4חומרים וציוד
 6.4.1ציוד וחומרים שבאספקת הקבלן
א .הקבלן יספק את כל החומרים והציוד הדרושים לביצוע העבודות ,להוציא חומרים וציוד שנאמר
עליהם במפורש במסמכי החוזה כי יסופקו על ידי המזמין.
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ב .חומרי צביעה  ,דלק ושמנים ,חומרי ניקוי  ,חומרים מתבלים  ,חומרי עזר וכו' ,יסופקו על ידי הקבלן
ותמורתם תחשב ככלולה במחירי העבודות הנקובים בכתב הכמויות .חומרים אלו לא ימדדו ולא
ישולמו בנפרד.
ג .הקבלן יגיש למפקח את המקורות והמפרטים לאספקת החומרים והציוד .כן יגיש הקבלן למפקח
תעודות בדיקה לטיב החומרים ,לפני שליחתם לאתר .ציוד וחומרים שבאספקת הקבלן.
 6.4.2הובלה ,שינוע ,ואחסנה של חומרים
א .מיון  ,סימון  ,אריזה ,הובלה ,בדיקה ושינוע  ,אחסון  ,ביטוח וכו' של ציוד וחומרים שבהספקת
המזמין והקבלן למקומות היצור ולאתר העבודות יבוצעו על ידי הקבלן.
ב .הציוד  ,המתקנים והנהלים אשר ישמשו את הקבלן לשינוע ,להובלה ולאחסנת הציוד והחומרים
יהיו כאלו שימנו מחלקי הציוד והחומרים מאמצים יתרים  ,עיוותים ,נזקי מכני ,חימום ,הרטבה,
לכלוך ,החלדה ונזק כלשהו לעטיפה ולצבע.
 6.5שינוי אמצעים ושיטה
שינוי אמצעים ושיטת הביצוע ביוזמת הקבלן  ,גם בעת קבלת אישור המהנדס לדבר  ,לא תשתמש
עילה לשינוי או פיצוי למחירי היחידה לעבודה הנידונה
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