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 :הגדרת מחירי יחידה 6פרק 
 כללי  6.1

 
הכמויות המפורטות בכתבי הכמויות הן משוערות בלבד ועשויות להשתנות. התמורה 

שתשולם לקבלן תיקבע על בסיס מכפלת מחירי היחידה בכמויות שבוצעו למעשה, 

 ושאושרו על ידי המהנדס.
 מובהר לקבלן כי מחיר יחידה בעבור כל סעיף עומד בפני עצמו.

 רכישות יבוצעו עפ״י אישור מראש ובכתב בהתאם למסגרת שנקבעה.

 
 תכולת מחיר היחידה 6.2

 
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 

 "אופן המדידה והתשלום״ את הדברים להלן: 6.6מכלליות הנאמר בסעיף 

העברת כל החומרים והציוד למקום העבודה, פיקוח,  אספקת כוח עבודה מקצועי ובלתי 

מקצועי, סידור דרכי גישה, כלי רכש והשימוש בהם, הציוד והחומרים לניקוי גריט, צביעה 

כולל סככות, וציפוי, עבודות מוקדמות ועבודות הכנה, הכנת שטחי העבודה והאחסנה 

פיגומים ותמיכות, סילוק הפסולת למקום המאושר על ידי הרשויות המקומיות וניקוי השטח 

בתום העבודה. כל יתר עבודות הקבלן הקשורות בביצוע העבודה בהתאם לתוכניות, 

המפרט הטכני והוראות המהנדס, הסידורים לאספקת חשמל אויר ומים ועמידה באחריות 

 חוזה זה.המוטלת על הקבלן לפי 

 
 תיאורי עבודות בכתבי כמויות 6.3

 
תיאורים והגדרות של העבודה בכתב הכמויות ו/או כותרות הסעיפים של פרק זה ניתנים 

 בקיצור לצרכיי זיהוי בלבד לנוחיות הקבלן.

אין לקבל תיאורים והגדרות אלה כממצים את כלל הפעולות הנדרשות ויש לפרשם ככוללים 

 יבויות של הקבלן לפי חוזה זה.את כל שלבי העבודות וההתחי

 
 שינוי אמצעים ושיטה 6.4

 
שינוי אמצעים ושיטות ביצוע ביוזמת הקבלן, גם אם קיבל אישור המהנדס, לא ישמש עילה 

 לשינוי מחיר היחידה לעבודה הנדונה.

 
 מדידה 6.5

 
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 
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ואילו יתר העבודות, ההוצאות וההתחייבויות של הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידה 

 הנקובים בכתב הכמויות.

 
 אופן המדידה והתשלום 6.6

 
 כללי 6.6.1

 
סעיף זה בא לקבוע את אופני המדידה והתשלום לכל העבודות בכתבי הכמויות ולפרט את 

 מחירי היחידות הנקובים בהם.
 

  עבודות צביעת הצנרת 6.6.2
 

 העבודות הכרוכות בשמירה ואחסון הצבעים והציוד הנלווה, הכנה לצביעה וניקוי גריט

בנפרד לרבות כל אספקה והובלה של הציוד וחומרי הצביעה הנדרשים, לא ימדדו ולא ישולמו 

בגריט  –הניקוי יהיה  ותמורתם כלולה במחירים השונים שנקב הקבלן בכתב הכמויות .

 בלבד בהתאם לאישור. 

 הקבלן יאשר את מערכות הצבע עם המהנדס לפני הצביעה.

לפני מערכת הצבע לרבות  עבודת צביעת הצנרת כוללת בתוכה: ניקוי הגריט, ניקוי צנרת

שטיפה במים, יישום שכבות הצבע ע"פ מפרט, עבודות הנדרשות להרמה והנחת הצנרת 

 וניקיון השטח.

 העבודה כוללת כל הנדרש להכנת הציוד: הארקות, חיבורים, התאמות, משבת וכו'..

וכמות של צנרת, יבוצע מיפוי וסימון הצנרת הנדרשת לצבע בתחילת אין התחייבות לרצף 

יתכן כי ע"מ לצבוע את הצנרת יידרש הקבלן לחפור מעט, להסיר צמחים ולפנות  העבודות.

עבודות אלו יכללו במחירי היחידה לצביעת  –לכלוך בכדי לבצע את עבודות הניקוי והצביעה 

 נה הצנרת אותה יש לצבוע.לפני תחילת העבודות תמופה ותסומ  הצנרת.

חישוב אורך צנרת יהיה לפי ציר  –למטר  xקוטר  x צביעת צנרת תשולם עפ״י אינץ׳

) ומגופים יחשבו  TEEהצנרת, כאשר אביזרי חיבור כגון אוגנים, קשתות, הסתעפויות (

 כאילו הם צינורות ולא ימדדו ולא ישולמו בנפרד.
  עבודות ביומית 6.7

 
 מחיר שעת עבודה

 

יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן נדרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי  מחירי

היחידה השונים, התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעה למעשה על פי הוראות 

המהנדס ואישורו, לפי הפועל או הציוד. שעות עבודה אלו תרשמנה ביומן העבודה, כוללים 

ל עבודות (מנ״ע) וכל יתר ההוצאות הקשורות באספקת כלי עבודה, חומרי עזר, דלק, ניהו

 כוח אדם לביצוע העבודה. 

 סעיף זה ישולם בשעות עבודה נטו.


