
  

  
  

 

  

  נספח ב' - הצעה כספית

  גילוי ואיתור תשתיות -כתב כמויות  

  : כללי

תכניות תיאום תשתית לביצוע  תהגש ,אחריות המבצע לקבלת כל האישוריםאת ובהר כי תכולת העבודה כוללת י  .א

, ביצוע הסדרי התנועה ובטיחות, איתור וגילוי תשתיות, שיקום, סימון מקום לעירייה העבודה ע"י המבצע

 . מדידה ע"י מודד מוסמך, שרטוט ממוחשב מדויק,

ירידה מאובטחת לשוחות ע"י סולמות, שאיבת מים (לא כולל פתיחת קווי ביוב כן תכולת העבודה כוללת   .ב

  .סתומים), תאורה, סגירה מלאה ושיקום

 לקבל אישור על ידי העירייה. העבודה כוללת אחריות ותחזוקה במקרה הצורך.וכל בור שנחפר יש לשקמו   .ג

  חריות נמשכת גם לאחר קריאה חוזרת לתיקון בורות או מילוי כלשהו.הא

  .העבודה של המודד המוסמך עם נציג המזמיןאת יש לתאם   .ד

לתשלום לפי אגד מטר  וימדד, וכתשתית אחתהן ייחשבו מדידה לתשלום צבר של תשתיות  ובהר כי לצרכיעוד י  .ה

  אורך. 

  המזמין. ל חשבוןע, העתקות אור  .ו

האחריות להזמנת השוטרים ותזמונם היא ע"י המבצע. התמחור יעשה ויחושב במסגרת ועה : שוטרים ופקחי תנ  .ז

  . סעיפי חוזה קיימים. המזמין יישא בעלות של השוטרים והפקחים

  .נוועל חשבוהקבלן על ידי יסופק  עגלות חץ והסדרי תנועה ובטיחות  .ח

  ת מפקח מטעם בזק בעת הבדיקות. מבזק לפתיחת שוחת בזק,  ולוודא השתתפו אישורובהר כי יש לקבל י  .ט

 ע"ח המזמין. ,תשלום עבור פיקוח של גורמי התשתיות  .י

התאמה למספור החתכים , מס' החתכים המתאימים  שלהגילוי נכלל סימון על התוכניות בתוצרי המדידה ו  .יא

  בתכניות (שיועברו למבצע).

והתשלום יהיה על פי הכמות  ,צוותעל פי הערכת ה ,יצוין כי הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינם אומדן  .יב

  שתוזמן ותבוצע בפועל.

  

  

  

  



  

  
  

 

  

 העבודה מס'
יח' 

 מדידה

מחיר כולל 

ליחידת מדידה 

בש"ח לא כולל 

 מע"מ

1.  

איתור, גילוי וסימון תשתיות באמצעות מכשירי גילוי  אלקטרו מגנטי, ו/או ראדר חודר קרקע ו/או 

ות והיתרים ויישום הסדרי תנועה ובטיחות ציוד אלקטרואקוסטי, כולל כל הכרוך בקבלת רישיונ

לביצוע, מדידת מיקום התשתיות המאותרות ע"י מודד מוסמך ושרטוט ממוחשב של המיקום 

. המדידה לתשלום לפי מ"א  תוואי לפי סוג PLT -ו  DWGוהעומק (שאותרו במכשירים) בקבצי 

טע) מאותרת במ"א .כל התשתית  (המזמין בלבד הוא שיורה אילו תשתיות יש לאתר בכל קטע וק

צבר של תשתית מסוג מסויים (מים, כבלי חשמל, תקשורת, רמזורים, בקרה, בזק, ביוב, ניקוז וכו' 

) שאותרה בתוואי מסויים, כולל כל צבר הצנרת והכבלים של אותה תשתית באותו תוואי  תימדד 

  לתשלום  רק לפי אורך התוואי שאותר.

 9.0  מ.א

2.  

כולל כל הכלול בקבלת רישיונות והיתרים מ'  2.0בעומק עד  התשתית  חפירה וגילוי פיזי של

ויישום הסדרי תנועה ובטיחות לביצוע, חפירה, פינוי חומר לאתר מורשה, ריפוד חול, סימון בסרט 

ושיקום להחזרת המצב לקדמותו באלמנטים תקינים ושלמים  CLSMסימון מתאים,  ומילוי 

ו, אספלט, בטון וכו' לפי מפרטי עיריית ירושלים) וכל הנדרש בלבד (אבני שפה, ריצוף מסוג כלשה

 לפי המפרט הטכני המיוחד המצורף. התשלום לפי יח' בלבד עבור בור בכל גודל.

 4500 יח'

3.  

כולל כל הכלול מ' ראשונים   2.0בעומק בכל מטר נוסף מעבר ל  חפירה וגילוי פיזי של התשתית 

דרי תנועה ובטיחות לביצוע, חפירה, פינוי חומר לאתר בקבלת רישיונות והיתרים ויישום הס

ושיקום להחזרת המצב לקדמותו  CLSMמורשה, ריפוד חול, סימון בסרט סימון מתאים,  ומילוי 

באלמנטים תקינים ושלמים בלבד (אבני שפה, ריצוף מסוג כלשהו, אספלט, בטון וכו' לפי מפרטי 

המיוחד המצורף. התשלום לפי יח' בלבד עבור בור  עיריית ירושלים) וכל הנדרש לפי המפרט הטכני

  בכל גודל.

  1000  יח'

4. 

תוספת השחלת מוליך מתכתי או משדר תת קרקעי בתוך צנרת, איתור וגילוי מיקום ועומק 

התשתית בעזרת ציוד איתור, מדידת המיקום ע"י מודד מוסמך  ושרטוט ממוחשב של המיקום 

  .PLT -ו  DWGוהעומק (המחושב במכשירים) בקבצי 

 כולל כל הכלול בקבלת רישיונות והיתרים ויישום הסדרי תנועה ובטיחות לביצוע

 8.0 מ.א



  

  
  

 

 העבודה מס'
יח' 

 מדידה

מחיר כולל 

ליחידת מדידה 

בש"ח לא כולל 

 מע"מ

5. 

  יחידת שואב עפר (ע"פ הזמנת המזמין בכתב).

מדידת מיקום התשתיות המאותרות ע"י מודד מוסמך ושרטוט ממוחשב של המיקום והעומק 

  .PLT -ו  DWG(שאותרו במכשירים) בקבצי 

  רישיונות והיתרים ויישום הסדרי תנועה ובטיחות לביצוע. כולל לול בקבלת כולל כל הכ

ושיקום להחזרת  CLSMפינוי חומר לאתר מורשה, ריפוד חול, סימון בסרט סימון מתאים, ומילוי 

המצב לקדמותו באלמנטים תקינים ושלמים בלבד (אבני שפה, ריצוף מסוג כלשהו, אספלט, בטון 

כל הנדרש לפי המפרט הטכני המיוחד המצורף. התשלום לפי יע' ירושלים) וטי עיריית וכו' לפי מפר

 וכולל בורות בכל גודל.

 7,500 יע'

6. 

  צוות  גילוי תשתיות ללא הרס (ע"פ הזמנת המזמין בכתב).

כולל כל הכלול בקבלת רישיונות והיתרים ויישום הסדרי תנועה ובטיחות לביצוע, מדידת מיקום 

מך ושרטוט ממוחשב של המיקום והעומק (שאותרו מאותרות ע"י מודד מוסהתשתיות ה

 .PLT -ו  DWGבמכשירים) בקבצי 

 4600 י"ע'

7. 
צוות מודדים (מודד מוסמך) כולל שרטוט  ממוחשב של מיקום ועומק התשתיות הנמדדות (ע"פ 

 הזמנת המזמין בכתב)

 3000 י"ע' 

  6000  י"ע'  היתרים ויישום הסדרי תנועה ובטיחות לביצועכנ"ל אבל במקרים שנדרש קבלת רישיונות ו  .8

9.  
  תוספת להשחלת מוליך בצנרת ריקה לצורך איתור וסימון תשתיות.

  מ"א  50השחלת הציוד ואיתורו מעל  

מ"א 

  תשתית

2.5   

10.  
  מ'. 9הפעלת ביובית לצורך השחלת צינור כולל משדר מיוחד המאפשר איתור מדויק בעומקים עד 

 שדר ביובית ומ"beacon"  

  י"ע 
3000  

11.  
  ומקלט ייעודי. "beacon"מ' ע"י ציוד ייעודי: משדר  9איתור תשתיות בעומקים של עד 

  מקטע בין שתי שוחות  

  יח' 
2000  



  

  
  

 

 העבודה מס'
יח' 

 מדידה

מחיר כולל 

ליחידת מדידה 

בש"ח לא כולל 

 מע"מ

12.  

  

  

  

  

  

  

  

  

מדידת שוחות (מערכות יבשות, תקשורת חשמל ומזורים וכד') ופרטיהם כולל שרטוט פריסת 

אומטריה מפורטת של פנים השוחות וככל שניתן גם המידות השוחות כולל סימון כל המידע: גי

החיצוניות של השוחות, תאור מרחבי של התשתיות שבשוחות, מיקום, כניסת ויציאת צנרת, סימון 

  מהלך הכבלים (איזה כבלים באיזה צנרת), סימון פתחי הכניסה. לפי הוראת המזמין בכתב.

  .ם הסדרי תנועה ובטיחות לביצועכולל כל הכלול בקבלת רישיונות והיתרים ויישו

  יח'

  

  

  

  

  

  

  

 

250 

 400  יח'  .7מדידת שוחות למערכות רטובות ע"פ' המפורט בסעיף   .13*

  350  יח'  הכנת חתכים לרוחב.  .14

15.  
לפקחים של בעלי תשתיות .החזר יבוצע כנגד חשבונית של הקצב להחזר תשלומים לשוטרים ו

     ₪   ואין הנחת של הקבלן.התשלום. בסעף הנ"ל אין תוספת מע"מ  

  8  מ"א  צילום צנרת במצלמת ווידאו של מערכות ביוב או ניקוז  .16

17.  
חפור  ניקוי ופינוי חומר סחב לפני מדידה (לרבות מעברי מים ומעברים חקלאים). כולל פינוי חומר

  4700  י"ע  לאתר שפיכה מאושר. 

  2200  קומ'  ים תת"ק.תאום עם מעבדה של חברת חשמל לצורך סימון של קוו  .18

19.  
סעיף יאושר לאחר בקשה של הקבלן בכתב עם הגשת הצילומים וכמויות  ניקוי תא לפני מדידה.

  500  יח'  הנדרשות.

20.  

סעיף מותנה בהוראה מפורשת של המזמין איסוף חומר ראשוני מעיריית ירושלים. תשלום של ה

  במקרה ש קבלן לא קיבל חומר ראשוני ממתכנן ראשי.

  4000  קומ'  ט. קרוילא נכלל יועץ תיאום תשתיות בפ הםב יםמקרם רק בסעיף זה ישולהר כי יוב

21.  
פי מחירון "דקל" לפי אישור של מנה"פ ומזמין מראש -עבודות רג'י עבודות ציוד מכני או פועלים על

  %  יח'



  

  
  

 

 העבודה מס'
יח' 

 מדידה

מחיר כולל 

ליחידת מדידה 

בש"ח לא כולל 

 מע"מ

  ובכתב. 

  .20%מחירון בהנחה של 

  18  מ"א  שחלת חוט משיכה בתוך צנרת ריקה.(מנדרול). הבדיקת רציפות ותקינות צנרת ריקה   .22

23.  

  ביצוע של בור גישוש לאיתור תשתיות. 

  כולל תאום עם בעל התשתית, פיקוח של בעל התשתית וביצוע בפועל.

  4,000  י"ע  לפי חשבונית מס) שולםי -(במידה ויידרש החזר תשלום עבור פיקוח מטעם בעל התשתית

  ש"ע  .תוספת תשלום בגין עבודות לילה)(אין  שוטר בשכר להכוונת תנועה  .24
 

200  

25.  

 צוות אבטחה כולל עגלות חץ וכל ציוד הנדרש לפי התרשימים בחוברת המדריך להסדרי תנועה

העבודה כוללת אספקת עגלת חץ מאושרת ע"י הועדה הבין משרדית עם כל ציוד . אתרי עבודהב

אנשים  3ונה המות אבטחת בטיחות לתרשים ונספח בטיחות, מקור חשמל נוסף וצו הנדרש בהתאם

על צוות בעל תעודה בתוקף של קורס אבטחת תנועה באתרי סלילה. ואחראי , 21לפחות מעל גיל 

צוות בהתאם להזמנה מהמפקח המקצועי ו/או ממנהל הפרויקט בהתאם לאישור  דרישה לאספקת

ודה של צוות אופן מדידה ותשלום לפי יום עב שהתקבל מעיריית ירושלים ומשטרת התנועה.

(אין תוספת תשלום בגין  עות עבודת לילהש 7שעות עבודת יום או מינימום  8אבטחה, מינימום 

  .עבודות לילה)

 2,000  י"ע

  

  מדד במסגרת גילוי התשתיות האורכיות. נדרש מעבר לנ* המדידה רק לשוחות ש

  

  ___________________: הכולל על כלל המחירון של המציע הנחהאחוז   .א

 - או 

  ___________________: הכולל על כלל המחירון של המציע תוספתאחוז 

   .(תוספת) -20% ל(הנחה)  +20%המוצע יהיה בין  התוספת/הנחהשיעור היוזכר כי   .ב

 לעיל.ת לתת אחוז הנחה שונה לכל סעיף ואין לשנות את המחירים הנקובים כי אין אפשרו יודגש  .ג

  

  

                   ________________      ________________    ________________  

 חתימה וחותמת        שם המציע                              תאריך                             


