
יח'תיאור ארוךתיאור קצרסעיף

6.4.1.31
אטם מכאני ראשוני ומשני 

וסכר קצף מיכל קוטר 48 - 60 
מטר

אספקת אטם מיכל ראשוני מכאני, משני וסכר קצף למיכל בקוטר 48 עד 60 מטר. העבודה 
כוללת: ייצור טרומי ואספקת אטם ראשוני משני וסכר קצף להתקנה כיחידה אחת מושלמת. 

העבודה כוללת: רכש,ייצור טרומי, הובלה, שינוע, אספקה לשטח של הטובין בהתאם 
למפרט כולל כל העלויות הנדרשות ובכלל זה תשלומים עבור יועץ, מומחה התקנה, מקצועי 

מטעם היצרן לאישור הליך ההתקנה.

קומפלט

6.4.1.37
התקנת אטם מכאני ראשוני 
ומשני וסכר קצף מיכל קוטר 

48 - 60 מטר

התקנת אטם מכאני קוטר מיכל 48 - 60 מטר. העבודה כוללת: הובלה, שינוע, הרמה, 
הנפה, הכנסה למיכל, פיזור החלקים ע"ג גג המיכל למניעת עומס, התאמה, הרכבה של 
האטם על כל אביזריו כולל התאמות של קדחים במידה ונדרשים. הקבלן יספק את כל 

האביזרים, כלים, ציוד להרכבת האטם: ברגים, אומים וכד'. הקבלן יבצע כל הליך ההרכבה 
תחת פיקוחו הצמוד של מפקח הרכבה מקצועי מטעם יצרן האטם. הקבלן יספק אישור 

מפקח זה כי טיב ההתאמה תואמת דרישות היצרן ודרישות המזמין. בסיום ההתקנה יספק 
הקבלן למזמין אישור התקנה למערך האטימה מנציג המוסמך לכך מטעם היצרן. כל 

העלויות בגין ליווי ההתקנה ואישורה מטעם היצרן ייכללו במחיר היחידה להתקנת האטם.

קומפלט

6.4.2.25
פרוק אטם ראשוני ומשני מכל 

סוג

פרוק אטם ראשוני משני וסכר קצף. העבודה כוללת:  פרוק של אטם ראשוני מכל סוג 
Tube או מכאני : ואטם משני מכל סוג או לוחיות מי גשם וכן פרוק סכר קצף. פיזור עומסים 
ע"פ הוראת המהנדס על גג המיכל. העבודה כוללת: חיתוך ופרוק של האטם הקיים, כולל 
מנגנוני הריתום מכל סוג לפחי הפונטון השחזה ועיבוד ממשקי הריתום, איסוף החלקים, 
מיון וסימון, הנפה, הרמה, הוצאה מהמכל ,שינוע הובלה והעברה למחסן המזמין או פינוי 

לאתר פסולת מאושר בהתאם להחלטת המפקח כולל כל ציוד העזר, מנופים, כלי ההרמה, 
כננות ושאר ציוד נדרש. ניקוי והברשה של פרופיל חיבור של האטם לפונטון כהכנה 

להתקנה של אטם חדש.

קומפלט


