אגף הנדסה

252971#
הנדון :מכרז 20/318
מפרט עבודה לביצוע חתכי בדיקה עבור רשות העתיקות
רקע:
חברת תש"ן נערכת לצאת לביצוע פרויקט רציפות תפקודית במסגרתו תונח צנרת קווי דלק חדשה באורך של
כ 180 -ק"מ בתחום תמ"א  3 /37בתוואי המקטע להלן :אשל – מישור רותם.
מטרת הפרויקט הינו חיבור  5תחנות כח המונעות בגז לצנרת אספקת קווי הדלק של תש"ן לצורך גיבוי בשעת
חירום.
לצד הנחת הצנרת יוקמו לאורך התוואי מתקנים נוספים לצורך תפעול הקווים כגון שוחות בגדלים שונים.
תיאור העבודה:
בהתאם להוראות התמ"א ,לצורך קבלת היתרי עבודה יש לקבל ,בין היתר ,את אישור רשות העתיקות.
על סמך סיורים ובדיקות מקדימות שבוצעו בשיתוף עם רשות העתיקות ,יש צורך לבצע במקטע אשל-מישור
רותם חתכי בדיקה לאורך תוואי התוכנית כמפורט להלן:
 .1מקטע אשל מישור רותם 84 ,ק"מ לפי תמ"א /3/37א ,כ 60 -חתכי בדיקה.
מטרת ההתקשרות  ,ביצוע כל אותם חתכי בדיקה בתיאום עם רשות העתיקות לרבות הוצאת היתרי חפירה
ו/או כל היתר או אישור אחר הנדרש מהרשויות והמשתמש בקרקע בהן מבוצעות העבודות )להלן:
"העבודות"( ובהתאם לתמ"א הנ"ל.
מפות עם סימון אזורי העבודות ימסרו למציעים בקובץ דיגיטלי.
באחריות הקבלן וכחלק ממחיר היחידה ,לספק מודד לאישור הנק' הנדרשות.
הצעת המחיר:
הצעת המחיר של המציע תכלול את כל רכיבי הטיפול הנדרשים לשם ביצוע העבודות לרבות:


תיאומים מול רשות העתיקות .העבודות חייבות להתבצע בנוכחות פקח מטעם רשות העתיקות.



פנייה לרשויות הרלוונטיות נשואות אזור החתך הנדרש ,לצורך הוצאת היתרי חפירה ו/או כל היתר ו/או
אישור נוסף הנדרש מכל רשות או גוף שלטוני אחר לצורך ביצוע העבודות .מדובר ב שלוש רשויות :שפיר,
לכיש ,בני שמעון.



העמדת כלים הנדסיים התואמים את דרישת רשות העתיקות.



העמדת צוות עובדים כולל ,בין היתר ,מפעיל הכלי ההנדסי ,אנשי תפעול ותחזוקה וכד' ,המחזיקים בכל
הרישיונות הנדרשים והינם בעלי מיומנות ,הכישורים והניסיון הנדרשים לביצוע העבודה ,מודד מנוסה.
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הצעת המחיר הינה קומפלט לביצוע האמור לעיל.
הוצאות נגזרות מדרישות היתרים ותיאומים  ,כגון :פיקוח ע"י גוף תשתית ,ישולמו ע"י וע"ח תש"ן.
במידה וידרשו חפירות הצלה או חפירות נוספות התשלום יהיה במסגרת שעתית.
מצ"ב טבלה עם נתוני החתכים הנדרשים ותכניות .251840#
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