
נרשם ע"י
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כל הספסלים שיסופקו ויותקני יהיו ספסלים נגישים

5

תקופת הביצוע הכוללת 12 חודשים חודשים

ראה סעיף 1

6

חשבונות חלקייםא

כל קטע עבודה יתנהל כמבנה בחוזה יינתן צו התחלת עבודה והעבודה תמסר למועצה עם סיומה

לכל קטע יערך חשבון סופי נפרד

בטיחות

ממונה בטיחות לאתר  יומונה ע"י הקבלן ועל חשבונו. תוכנית התארגנות חתומה ע"י ממונה 
הבטיחות כולל סימון גידור האתר תוגש לאישור הפיקוח לפני תחילת העבודה

נגישות

ממונה נגישות לאתר  יומונה ע"י הקבלן ועל חשבונו. תוכנית הפיתוח הכללית תאושר ע"י יועץ 
הנגעשות לפני תחילת העבודה. בסיום העבודה יאשר יועץ הנגישות את הביצוע.

לוח זמנים

חשבונות

חשבונות חלקיים יוגשו בכל חודגש עד ה 5 לחודש העוקב לכל קטע עבודה בנפרד 

החשבון יכלולל דפי מדידה , חישובי כמויות, ודפי רריכוז

החשבון יבדק ע"י המפקח עד ל 10 בחודש ויעובר לאישור המועצה.

ביצוע עבוודות פיתוח שונות ברחבי הישוב

תוכניות

תוכניות לביצוע ימסרו לקבלן הזוכה עבור כל קטע עבודה שיקבע.

אילנית - נציגת המועצה

קבלנים - לפי רשימה מצורפת

נוכחיםעותק

יוסי - אברהמי - ראש המועצה

אריה פאר  - מהנדס המועצה

תאור העבודה

במהלך תקופת החוזה יקבעו קטעי עבודה על פי קביעת מהנדס המועצה 

לכל קטע עבודה יערך כתב כמויות על בסיס סעיפי החוזה  ויקבע לוח זמנים 

יעקב אשכנזי - מפקחמשתתפים:

הפרויקט  - עבודות פיתוח שונות בישוב גבעת זאב

סיכום סיור קבלנים

יעקב אשכנזי19.10.2021תאריך הסיור:



ב

חשבון סופיג

חשבון סופי לכל קטע עבודה בנפרד יוגש 10 ימים לאחר קבלת תעודת השלמת מיבנה

חשבון סופי כולל יוגש לאחר גמר כל קטעי העבודה שנייתנו לביצוע.

החשבון יכלול

תיק חישובי כמויות מלא כולל אסמכתאות

תכנית עדות חתוה ע"י מודד מוסמך

אישור יועץ נגישות

7

8

על הקבלנים המעוניים להשתתף במכרז חלה חובתה להירשם באתר המיכרז של המועצה טרם 
הגשת המכרז

יש לצרף לחומר המוגש למכרז פרוטוקול זה חתום

עבודות נוספות יואשרו אך ורק מראש - אין לבצע עבודות נוספות ללא אישור

עבודות נוספות שלא כלולות במחירון משהב"ש יתוחמרו לפי עדיפות כדלקמן:

א. מחירון דקל בתוקף בהנחה של 10%

ב. ניתוחי מחיר.

עקב אופי החוזה ישנה סבירות גדולה לחוסר סעיפים מתאימים בכתב הכמויות בחוזה לאור זאת 
במידה ואין סעיף מתאים בכתב הכמויות החוזי יהווה מחירון משהב"ש שבתוקף  מסמך משלים 

לכתב הכמויות

עבודות נוספות


