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כתבי כמויות
 6.1כתבי כמויות  -כללי
6.1.1

הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הן משוערות בלבד ועשויות להשת ות .התמורה שתשולם
לקבלן תיקבע על בסיס מכפלת מחירי היחידה בכמויות שבוצעו למעשה ,ושאושרו על ידי
המה דס .במחירי היחידה שבכתבי הכמויות לא יחולו שי ויים אם הכמויות במציאות תהיי ה
גדולות או קט ות מהכמויות הרשומות בכתבי הכמויות.

6.1.2

במידה ותידרש ה עבודות וספות או אספקת פריטים שאי ם כלולים במכרז והקשורים
לפרויקט ,על הקבלן לבצעם והתשלום עבורם יהיה לפי יתוח מחירים ,לפי אישור המה דס.

 6.2תכולת מחיר היחידה
מחירי היחידה הכלולים בכתב הכמויות כוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת חומרי
העזר ,הציוד ,הכלים וכו' הדרושים לביצוע העבודה והם כוללים ,מבלי לגרוע מכלליות ה אמר בסעיפים
הבאים את הדברים להלן:
העברת כל החומרים והציוד למקום העבודה ,יהול ,פיקוח ,אספקת כוח עבודה מקצועי ובלתי מקצועי,
הבאת מכשירים ,רתכות על אביזריהם ,ציוד המכו ות ,ציוד להרמה ,כלי רכב והשימוש בהם ,הציוד
והחומרים ל יקוי חול ,צביעה וציפוי ,עבודות מוקדמות ועבודות הכ ה ,הכ ת שטחי העבודה והאחס ה
כולל סככות ,פיגומים ותמיכות ,סילוק הפסולת למקום המאושר על ידי הרשויות המקומיות ו יקוי
השטח בתום העבודה .כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתוכ יות ,המפרט
הטכ י והוראות המה דס ,הסידורים לאספקת חשמל אויר ומים ,תשלומי מסים ,תמלוגים ,ביטוחים,
תשלומים סוציאליים ,אגרות ,פיצויים והיטלים אחרים וכל הדרוש למילוי חובות הקבלן ביום
התחייבותו ועמידתו באחריות המוטלת עליו לפי חוזה זה.
 6.3תיאורי עבודות בכתבי כמויות
תיאורים והגדרות של העבודה בכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה ית ים בקיצור לצרכיי
זיהוי בלבד ל וחיות הקבלן.
אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כלל הפעולות ה דרשות ויש לפרשם ככלולים את כל שלבי
העבודות וההתחייבויות של הקבלן לפי חוזה זה.
 6.4שי וי אמצעים ושיטה
שי וי אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן ,גם אם קיבל אישור המה דס ,לא ישמש עילה לשי וי מחיר
היחידה לעבודה ה דו ה.
 6.5מדידה
מודגש בזה כי מיקום הציוד ,הצ רת והמגופים המסומן בתוכ יות עלול להשת ות ויקבע סופית רק לפ י
ביצוע העבודות על ידי המה דס .מדידות להתאמת קטעי צי ורות במקום יבוצעו לפי הצורך ,בהתאם
לדרישות המה דס .מדידות אלה לא תשולמ ה ב פרד ,אלה תחשב ה ככלולות במחירי היחידה שבכתב
הכמויות.
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 6.6אופן המדידה והתשלום
6.6.1

כללי
סעיף זה בא לקבוע את אופ י המדידה והתשלום לכל העבודות בכתבי הכמויות ולפרט את מחירי
היחידות ה קובים בהם.

6.6.2

חפירות
החפירות בפרויקט זה יבוצעו בש י מיקומים – ש י ציידי הצי ור .
את החפירות יש לבצע בין היתר עם באגר ללא שי יים ,מחירי היחידה כוללים הובלות הכלים למתקן
וממ ו.
סעיף זה הי ו לכל סוגי החפירות בכלים מכא יים ו/או יד יים.
החפירה תבוצע ברצף עד לגילוי קצוות השרוול בו יושחל הצי ור.
יש לבצע חפירה בטוחה הכוללת שיפועים תק יים ,מקום עבודה לצ רת ,ירידה בטוחה לחפירה ,העמקה
מספיקה לטיפול וריתוך הקצוות.
מחירי היחידה כוללים תחזוקת החפירה לאורך כל שלבי העבודה עד לכיסוי סופי.
בזמן החפירה יהיה משגיח מטעם הקבלן על הכלי החופר ותוואי העבודה.
הקבלן ימ ה מ הל עבודה צמוד לעבודות בזמן החפירה ובזמן שהבורות פתוחים.
על הקבלן לגדר ולסמן את החפירה כל עוד היא פתוחה.
אמצעי בטיחות וה חיות בטיחות שיידרש הקבלן מהמתקן – חלק ממחירי היחידה.
סעיף זה כולל הובלות.
המחירים בסעיף זה יהיו קומפלט עבודות חפירה לטובת הפרויקט.

 6.6.3חיתוך צ רת באמצעים קרים
במקומות בהם לא יתן לבצע חיתוך צ רת בחם עקב מגבלות בטיחות.
סעיף זה כולל בתוכו את כל ה דרש לחיתוך הצי ור לרבות :כלים וחומרים בהם יעשה הקבלן שימוש ,פי וי
שטח עבודה למכו ות החיתוך ) לרבות חפירה( ,עבודות יקוז/מילוי הקווים ,עבודות יקיון לפ י ואחרי
החיתוך ,הכ ת תבריג מתאים בצי ור וסגירת תבריג אם דרש.
הובלת ציוד ,הכ סה והוצאת הציוד לחפירה לביצוע החיתוך.
חיתוך יבוצע ע"פ דרישה בקוטר " 32ו.42" -
המחירים בסעיף זה יהיו ע"פ יחידה – חיתוך אחד בקר.

 6.6.4חיתוך צ רת בחם
סעיף זה כולל בתוכו את ה דרש לחיתוך בחם של צי ור ע"פ דרישת הפיקוח.
חיתוך של צי ור בהם החיתוך לא כלול בסעיף הייצור.
כולל שי וע כלים וציוד לאזור החיתוך ,הג ה על ציוד באזור החיתוך.
בסעיף הכולל מדר יש להשחיז ולהכין את הצי ור לריתוך.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר.
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פירוק צ רת עילית/תת קרקעית והובלתה ופי וי בשטח המתקן.

העבודות לפירוק הצ רת הקיימת כוללת בתוכה את כל ה דרש להסרה ופי וי הצ רת היש ה ,לרבות
פתיחה/סגירה של מערכות המחוברות לצ רת ,יקוז קווי הצ רת ,פתיחה/סגירה של ברגים ואוג ים והסרה
של אביזרי צ רת שו ים המחוברים לצ רת המוסרת.
עבודות פירוק הצ רת כוללות בתוכם את כל הכלים והאביזרים ה דרשים להגעה ופירוק הצ רת לרבות:
מלגזות ,מחפרו ים מ ופים ואביזרי קשירה והרמה.
עבודות הפירוק כוללות חיתוך הצ רת לאורכים של עד  6מ' ,שי וע והובלת הצ רת בתחומי המתקן.
עבודות בגין ריקון/מילוי  /יקוז הקווים יכללו במחירי היחידה לפירוק.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר  Xמטר.

6.6.6

חיבור או פירוק של זוג אוג ים מכל הסוגים.

מחיר היחידה כולל העברה וטיפול באוג ים על ידי מדידים ,יקוי שטח המגע שלהם ,הכ סת אטם מכל סוג
שהוא ומתיחת ברגים .מחיר היחידה אי ו כולל חיבורי אוג ים של ברזים ומגופים שו ים אשר תמורתם
כלולה במחירי היחידה של התק ת אביזרים מאוג ים.
בפירוק אוג ים מחירי היחידה כוללים החזרת האוגן למחסן או למקום אותו יורה המה דס ו יקיון אזור
העבודה.
עבודות בגין ריקון/מילוי  /יקוז הקווים יכללו במחירי היחידה לפירוק או הרכבה.
סעיף זה כולל את כל ה דרש להגעה לאזור העבודה ,לרבות אביזרי הרמה ,מלגזות ומ ופים וכו'..
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר.
6.6.7

הרכבה או פירוק מגופים ואביזרים מאוג ים .

הרכבת אביזרים מאוג ים כגון מגופים ,מגופים אל חוזרים וכדומה.
מחיר היחידה כולל טיפול באביזר מאוגן ,יקוי שטחי המגע ,בדיקת מרווחים ומקבילות על ידי מדידות,
הכ סת אטם מש י צדי האביזר.
כמו כן המחיר כולל הצבת האביזר המאוגן במקומו המדויק לפי השרטוטים וחיבורו לאוג ים ה גדיים על
ידי סגירת הברגים.
בפירוק האביזרים מחירי היחידה כוללים החזרת האביזר למחסן או למקום אותו יורה המה דס ו יקיון
אזור העבודה.
עבודות בגין ריקון/מילוי  /יקוז הקווים יכללו במחירי היחידה לפירוק או הרכבה.
סעיף זה כולל בתוכו את כל ה דרש להגעה לאזור העבודה ,לרבות אביזרי הרמה  ,מ ופים ,מלגזות וכו'..
בהרכבת מגוף המחיר כולל טסט סופי לקו .
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר.
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טיפול הרכבת צ רת

העבודות להרכבת צ רת כוללות את כל ה דרש מהקבלן להתק ת הצ רת לרבות פתיחה/סגירה של מערכות
המים המחוברות לצ רת ,יקוז קווי הצ רת ,פתיחה/סגירה של ברגים ואוג ים וחיבור של אביזרי צ רת
שו ים המחוברים לצ רת.
העבודות כוללות את כל ה דרש לביצוע התאמה בין הצ רת החדשה לצ רת קיימת.
העבודות בסעיף זה כוללות את כל הדרוש להחזרת המערכות לפעילות בסוף כל יום עבודה לרבות התק ים
זמ יים ) אוגן עיוור וכד'.(..
העבודות כוללות בדיקת המערכת והצ רת ,מבח י לחץ בסוף הליך הייצור וההתק ה.
כולל קבלת החומרים במחסן החברה העמסתם ופריקתם ,אחסו ם ושמירתם וכל הפעולות ה דרשות
להרכבה ,שטיפת הצ רת לאחר הייצור ,מבח י לחץ סופיים.
עבודות הרכבת הצ רת כוללות בתוכם את כל הכלים והאביזרים ה דרשים להגעה והרכבת הצ רת לרבות:
מלגזות ,מחפרו ים ,מ ופים ,כלי משיכה ותמיכה יד יים או מכא יים ואביזרי קשירה והרמה.
הצ רת תת"ק המו חת תהיה עטופה בבידוד ,בחיבורים ובריתוכים השו ים יבצע הקבלן עטיפה.
כולל הכ ת שכבת חול תומכת ,עטיפת ראשים בשרוולים מתכווצים ותיקו י עטיפה ,הכ סת הצ רת לחפירה
על פי התוכ ית או על פי המפרט.
עבודות בגין ריקון/מילוי  /יקוז הקווים יכללו במחירי היחידה להרכבה.
סעיף זה הי ו להתק ת צ רת עילית ו תת קרקעית וכוללת את כל ה דרש לטיפול והתק ת הצי ור והתאמתו,
סעיף זה כולל את כל ה דרש להורדה ,תמיכה והכ סת הצ רת לבורות והכ סתו לשרוול.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר  Xמטר.
6.6.9

ריתוך כל סוגי האוג ים ו/או ריתוך השקה כולל הכ ת מדר ו/או ריתוך חדירה
סעיף זה כולל הן ריתוך הצ רת הטרומית והן ריתוכי האתר מכל סוג שהוא :ריתוך השקה ,ריתוך
חדירה ישרה או מצמדת ישרה וריתוך אטימה של חיבור מוברג.
מחיר היחידה כולל את כל ההכ ות ה דרשות ,מדידה וחיתוך קצות הצי ור ,עשיית מדרים והתאמת
הצי ורות או האביזרים וריתוכם .לחישוב היחידה יילקח קוטר ה ומי לי של הצי ורות או האביזר
החודר.
ריתוך יבוצע ע"י רתך מוסמך בעל תעודות.
סעיף זה כולל את כל הציוד וכ"א ה דרש לביצוע הריתוך.
בשטחי המאצרות על הקבלן לספק רתכת המספק חשמל – אין חיבורי חשמל בשטח אלא רק באזור
ייצור הטרומי.
ריתוכים ייבדקו בבדיקות אל הרס ע"פ החלטת המה דס סעיף זה כולל המת ות לתשובות הבדיקה
ותיקון אם דרש.
הכ ת הצי ור לצילומי בדיקות ,המת ות ותיקון אם דרש ייכלל במחירי היחידה.
סעיף זה כולל בתוכו מבח י לחץ לצ רת לאחר ריתוך.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר.
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 6.6.10צביעת צ רת במערכת צבע אפוקסי .כולל יקוי יורוגריט ברמה SA 2.5
העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד ה לווה ,הכ ה לצביעה ו יקוי גריט לרבות כל אספקה
והובלה של הציוד וחומרי הצביעה ה דרשים ,לא ימדדו ולא ישולמו ב פרד ותמורתם כלולה במחירים
השו ים ש קב הקבלן בכתב הכמויות .
ה יקוי יהיה – בגריט בלבד בהתאם לאישור.
הקבלן יאשר את מערכות הצבע עם המה דס לפ י הצביעה ויתאים את המערכות למפרטי תש"ן.
יוקצה במתקן הטרמי ל שטח ייעודי לעבודות יקוי וצביעת הצ רת.
עלויות בגין הובלת הצ רת לשטח הצביעה והחזרה לשטח ההרכבה יכללו במחירי היחידה.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר  Xמטר.
 6.6.11בידוד צ רת
במקומות בהם הצ רת הי ה תת"ק ואין עטיפה כגון :ריתוכים ,חיבורים ואביזרים שו ים יבוצע עטיפת הצ רת.
סעיף זה כולל אספקת כל האביזרים לביצוע העטיפה כולל אביזרי הרמה ,כלי עבודה וכ"א.
יש ל קות את הצ רת מחול לפ י ביצוע העטיפה.
יש למרוח את האזור בפריימר מתאים ולהדק את הסרטים היטב.
סרטי העטיפה יסופקו לקבלן.
סעיף זה הי ו לעטיפה מכל סוג :סרטי עטיפה ,שרוולים מתכווצים או צביעה בצבע ייעודי.
סעיף זה כולל לקיחת ציוד מהמחסן  ,שי וע והובלה לשטח בו מצוי הצי ור.
עטיפת צ רת תשולם ע"פ הצי ור אותו עוטפים ותמדד ב -אי ץ /קוטר  /מטר.
 6.6.12השחלת צי ור בתוך שרוול
עבודות בסעיף זה כוללות את כל ה דרש להשחלת צי ור בתוך השרוול לרבות:
הכ ת השרוול לקבלת הצי ור ,הרכבת עלי סמך ייעודיים ע"פ ה חיות היצרן ,כיוון הצי ור המושחל לשרוול,
תמיכת הצי ור ויישורו ,ההשחלה תבוצע בכל דרך בה יבחר הקבלן שתאושר ע"י מה דס הפרויקט ואחראי
הבטיחות של המתקן.
יש לקחת בחשבון שההשחלה הי ה לבור בעומק של כ 4 -מ'.
העבודות כוללות את כל הכלים ,האביזרים ,כ"א והציוד הדרוש להשחלת הצי ור ,במשיכה או בדחיקה.
יש לוודא כי הצי ור המושחל לא ייפגע .
ההשחלה תבוצע במקטעים ובהפסקות לריתוך ועטיפת הראשים.
העבודות כוללות התק ת שרוולים מתכווצים.
אם דרש להתקין ,לרתך ,לחבר אביזרים לטובת ההשחלה כגון ראש משיכה או אביזרי תפיסת הצי ור ייכללו
במחירי היחידה כולל הסרתם בסוף והחזרת המצב הקיים.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר  Xמטר.
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 6.6.13הכ סה או הוצאת חסמים
סעיף זה הי ו להכ סה או הוצאת חסמים בין אוג ים קיימים על צ רת.
העבודות כוללות הובלת האביזר למיקום ה דרש  ,פתיחת האוג ים מכל קוטר ובכל דרך  :פתיחה יד ית,
באמצעים חשמליים או באמצעים פ אומטיים ,טיפול והכ סת החסם ,הכ סת אטמים  ,סגירה והידוק של
האוג ים בחזרה עם החסם או האביזר.
העבודות כוללות יקוז הקווים  ,עזרה לביובית ל יקוז הקווים והמת ות.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר.
 6.6.14ייצור חסם תק י
העבודות כוללות הכ ת חסם תק י ע"פ ה חיות המה דס ,אספקת החומר ממ ו יבוצע החסם ,חיתוך הפח,
השחזה  ,התאמת אביזר תמיכה ) ידית או משקפיים ( והכ תו להתק ה.
יחידת מידה לתשלום סעיף זה יימדד ע"פ אי ץ  Xקוטר.
 6.6.15יציקת בטון לתמיכות בתב יות:
סעיף זה כולל את כל ה דרש ליציקת בטון לתמיכת הצ רת לרבות :הכ ת תב יות ,התק ת ברזל זיון,
מערבלי בטון ,משאבת בטון אם דרש ,פירוק התב יות וטיפול בבטון.
הבטון יהיה מסוג ב. 300-
העבודות בסעיף זה כוללות אספקה והתק ת ברזל זיון ליציקה.
יציקות מבטון ישולמו ע"פ מטר קוב.

 6.6.16תמיכות ומתלים לצ רת:
סעיף זה כולל אספקת חומרים ע"י הקבלן ייצור תמיכות ומתלים לאחר מדידה בשטח ,יקוי וצביעת
התמיכה בצבע שייבחר ע"י הפיקוח במערכת צבע ייעודית.
העבודות כוללות ריתוך התמיכות ,חיבורם עם ברגים או קיבועם על הקרקע תלוי במיקום התמיכה.
התמיכות יהיו מחומר מגולוון וכולל תיקו ים בגלוון קר לאחר ריתוך ויישום צבע מתאים.
תמיכות ומתלים ישולמו ע"פ ק"ג טו.

 6.6.17אספקה קדיחה והתק ת בורגי פיליפס:
סעיף זה כולל את כל ה דרש להתק ת בורגי פיליפס בכל קוטר.
בסעיף זה יספק הקבלן את כל החומרים והכלים לביצוע העבודה.
קדיחה  ,יקוי הקדח ,חיבור הבורג והידוקו כלולים במחירי היחידה.
סעיף זה יימדד ע"פ יחידה – בורג מותקן בכל גודל.
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 6.6.18מבחן לחץ וסף על קו צ רת
מבחן לחץ כלול במחיר היחידה של הרכבת הצ רת.
סעיף זה יבוצע במידה ויידרש על ידי המה דס מבחן וסף מעבר לכלול במחירי היחידה להתק ת צ רת.
העבודה כוללת האביזרים לסגירת הצ רת ה בדקת ,הרכבת צ רת בדיקה ושעו ים ,מיכשור ליצירת לחץ ,יקוז
ומילוי הקווים ,סגירת אוג ים לצ רת ה בדקת ,ריקון והחזרת הצ רת למצב קודם.
יימדד קומפלט לכל לחץ.
 6.6.19אספקה והתק ת משאבת סיכות
סעיף זה יתבצע ע"פ הצורך לטובת ייבוש החפירות באם יידרש.
העבודות כוללות אספקת מערכת שאיבה ע"פ המצב בשטח כולל :משאבה ,סיכות ,צ רת  ,אביזרי חיבור,
צ רת איסוף ,צ רת פיזור וכן כ"א  ,אביזרים וכלים בהם דרש להשתמש בכדי למקם את המערכת ולבצע
את השאיבה.
העבודות כוללות שי וע והובלת המערכת ,הורדה לבור ע"י כלי הרמה ,התק ה מושלמת ועבודה רציפה
של  24שעות .
מחיר היחידה הי ו ליום עבודה של מערכת השאיבה כולל התק ה ,תפעול ,סידור ,החלפת חלקים ע"פ
הצורך.
כל ה דרש לביצוע עבודות השאיבה.
 6.6.20מילוי חפירה בחומר מקומי
סעיף זה הי ו לסגירה ומילוי החפירות שבוצעו עבור פרויקט זה,
הקבלן יבחר את כלי העבודה בהם הוא דרש לביצוע העבודה.
מחיר היחידה כולל הובלות ושי וע הכלים לאתר.
מחיר היחידה כולל מילוי החפירה בחומר סמוך לחפירה וכן הבאת חומר מילוי מ קודה אחרת בתוך
תחומי המתקן.
יימדד קומפלט למילוי החפירות ש חפרו עבור פרויקט זה.
 6.6.21אספקה ,פיזור והידוק מצעים
סעיף זה הי ו לאספקה  ,פיזור והידוק מצעים לאחר מילוי החפירות.
הקבלן יספק מצע מסוג א' כולל הובלת המצעים למתקן ,שי וע למקום החפירה ,פיזור המצעים בכלים
מכא יים ויד יים .הקבלן יפזר מצע בשכבה אחת של  20ס"מ כולל הידוק ע"י מכבש ייעודי.
כל הכלים  ,ההובלות  ,כ"א והציוד כוללים במחיר זה.
על הקבלן להגיע לשכבה אחידה עם המצע המפוזר במאצרה בשאר המקומות.
יבוצע בשתי המקומות בהם בוצעו החפירות  ,מכלים .138 ,135
סעיף זה יימדד קומפלט לכל העבודה ה דרשת להגעה לשטח אחיד ומהודק המחובר לשטח המצוי במאצרות.
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 6.7עבודות ביומית
6.7.1

מחיר שעת עבודה

מחירי יחידה אלה ית ים למקרה שהקבלן דרש לבצע סוגי עבודות שאי ן כלולות במחירי היחידה
השו ים ,התמורה תהיה לפי שעות העבודה טו שבוצעה למעשה על פי הוראות המה דס ואישורו ,לפי
הפועל או הציוד .שעות עבודה אלו תרשמ ה ביומן העבודה ,כוללים כלי ריתוך וכלי חיתוך ,חומרי עזר,
דלק ,יהול עבודות )מ ״ע( וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כוח אדם לביצוע העבודה.
דמי בדיקת ריתוכים
הקבלן ייקח בחשבון כי מחשבו ותיו י וכו דמי בדיקות של ריתוכים שלא יעמדו בדרישות.

6.7.2

רכש

בסעיף זה הכוו ה לרכישות שהקבלן יבצע עבור חומרים שידרשו ע"י המה דס ואי ם כלולים במחירי
היחידה.
רכישות ע"י הקבלן יהיו לאחר אישור מה דס הפרויקט בלבד.
תמורתן תהיה בגין חשבו ית בתוספת דמי טיפול.
בכתב הכמויות קבע סכום בהיקף קבוע הכולל דמי טיפול בסך .15%
6.7.3

הערות לרשימת כמויות

ברשימת הכמויות פורטו רק בראשי פרקים סעיפי העבודות שיש לבצען והם אי ם ממצים את כל
התחייבויות הקבלן אשר תוארו במפרט וביתר מסמכי החוזה.
המפורט בפרק זה הי ו תוספת לאמור במפרט הטכ י – פרק  4לחוזה זה.
לגבי המחירים שברשימת הכמויות ,המהיר הוא סופי וכולל את ביצוע כל העבודה ומילוי כל הת אים לפי
המפרט ,התכ יות והוראות המה דס .במחיר כלולה התמורה עבור העבודות המפורטות בתכ יות גם אם הן
לא צוי ו במפורש ברשימת הכמויות.
עבור שי ויים ותוספות באם המה דס ידרוש אותם ,תשולם לקבלן תמורה על בסיסי מחירי היחידה
שברשימת הכמויות .שי ויים ותוספות יאושרו ע"י החברה בלבד ומראש.
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