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 , תשע"טבסיון  כ"ט 
 #220856סימוכין: 

 כתבי הכמויות והמחירים – 6חלק 
 

 מדידה ומחירים 6.0
 

 תכולת המחירים 6.1
 
 
עבודות המתוארות אופני המדידה כפי שהינם מפורטים להלן בסעיף זה יחולו על אותן  6.1.1 

  במפרט הטכני ובתוכניות, ואשר נכללו בכתב הכמויות המצורף למסמכי החוזה.
 

  בנוסף לאמור בפרקים האחרים של החוזה, תקיף תכולת המחירים את האמור בסעיף   6.1.2
של המפרט הכללי  00אופני מדידה ותכולת המחירים  של פרק המוקדמות מס'  – 00.00

 לעבודות בניה.
 

 בנוסף לאמור בפרק המוקדמות יכללו המחירים את האמור להלן:   6.1.3
    

התארגנות הקבלן באתר, כולל אספקת מבנים ארעיים (משרדים לקבלן, אוכל ומנוחה  א.
 לעובדים, שירותים כימיים, מחסן חומרים וציוד וכו'). 

 ת באתר.כל בדיקות המעבדה הנדרשות לפי חוזה זה, וכל הבדיקות לבקרת איכו ב.
 סילוק פסולת. ג.
 כל עבודות המדידה הדרושות לפי החוזה. .ד
אספקת כל התעודות והאסמכתאות הדרושות להוכחת טיב החומרים להנחת דעתו של  .ה

 המהנדס.
החזרת המצב לקדמותו בכל המקומות בהם נעשה שינוי זמני לצורך ביצוע העבודות. כולל  .ו

למפלסים שהיו קיימים והידוקם והחזרת סילוק פסולת וניקוי השטח, החלקת פני הקרקע 
 מצב הניקוזים לקדמותם.

 אספקת כלל המחברים וכלל ציוד העזר הנדרש לביצוע העבודה .  .ז
 

 אופני מדידה 6.2
 

 כללי 6.2.1
 

העבודות ימדדו נטו בהתאם לפרטי התוכניות כשהן גמורות ו/או קבועות במקומן, ללא כל 
יתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות ואילו תוספת עבור פחת וכו'. ישולמו רק עבודות עבורן נ

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.
תחושב כל תוספת עבור עבודה שנעשתה מחוץ לגבולות שצוינו בתוכניות ו/או בהוראות לא 

 המהנדס בכתב ולא תחושב כל תוספת עבור עבודה שטיבה עולה על המינימום הנדרש.
החברה אינה מתחייבת כי כל סוגי העבודות ו/או כל הכמויות הרשומות בכתב הכמויות 

או ביטול בסעיפים בודדים לא יוכלו לשמש עילה לקבל תבוצענה בחלקן ו/או בשלמותן. שינוי 
 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
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של המפרט הכללי שבהוצאת משרד הביטחון. האמור בחוזה זה עדיף על האמור בפרקי 
 המפרט הכללי.

 תיאורים והגדרות בכתבי הכמויות 6.2.2
 

התיאורים וההגדרות שבסעיפי כתבי הכמויות ניתנו בקיצור, אין בהם תיאור מלא של כל 
ל הקבלן כפי הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים את כל העבודות וההתחייבויות ש

 כמתואר במפרט הטכני ובתוכניות ובמקומות אחרים בחוזה.
מתן תיאורים כלשהם, חלקיים או נרחבים, באחד מסעיפי כתבי הכמויות ואי מתן אותו תיאור 

 בסעיף לעבודה דומה אינו גורע מכלליות התיאורים.
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