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דיקות מעבדה בפרויקטים לביצוע בבהסכם מסגרת להתקשרות  00854/070/06201/ מס' מכרז מסגרת פומבי

  אתרי רשות שדות התעופה שונים ב

  

 טופס הזמנת הצעות .1

שדות ונמלי התעופה על פי חוק המחזיקה, מנהלת ומפעילה את  ,")הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

התעופה  ן את מסופי המעבר היבשתיים על פי חוק רשות שדותוכ 1977-רשות שדות התעופה תשל"ז

הסכם מסגרת להתקשרות במסדרת מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז  ,1980-(הוראת שעה), תש"ם

הנקובות במסמכי המכרז ל בכפוף להוראות ווהכ, אתרי הרשותדיקות מעבדה בפרויקטים שונים בלביצוע ב

  "). מכרזה" -ו  "העבודות" או "ותיםהשיר": , בהתאמהובנספחיו (להלן

  אתרי ביצוע השירותים .2

 אתרי הרשות בהן יינתנו השירותים הינם כדלקמן:

לעיל והכוללים את כל אלה:  1אותם מנהלת הרשות על פי החוק האמור בסעיף  כל שדות התעופה .2.1

ו/או ווסף וכל שדה תעופה אחר אשר ית נתב"ג, הרצליה, עובדה, שדה דב, אילת, חיפה, ראש פינה

  במהלך תקופת ההתקשרות.ייגרע 

לעיל והכוללים את  1כל מסופי המעבר היבשתיים אותם מנהלת הרשות על פי החוק האמור בסעיף  .2.2

ו/או כל אלה: נהר הירדן, אלנבי, טאבה, ניצנה, יצחק רבין (ערבה) וכן כל מסוף מעבר אשר יתווסף 

  במהלך תקופת ההתקשרות. ייגרע 

  ניווט של הרשות.כל מתקני הבקרה וה .2.3

הרשות מבהירה, כי במהלך תקופת ההתקשרות, קיים צפי לסגירת נמל התעופה אילת ו/או שדה 

התעופה הרצליה ו/או שדה התעופה שדה דב. מאידך, קיים צפי לפתיחת נמל התעופה בתמנע. 

הספק/ים שייבחר/ו כזוכה/ים מתחייבים לספק את השירותים/ ו/או העבודות בכל אחד מאתרי 

וכן הינם מוותרים בזאת באופן , ו/או שייגרערשות המוגדרים לעיל וכן בכל אתר אחר שיתווסף ה

מלהעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין  יםמנועים ומושתק ויהיבלתי חוזר וכן 

גריעה ו/או הוספת אתרים כלפי הרשות ו/או כלפי כל מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיו זכאים 

  לשיפוי ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.הספקים 

   - מהות ההתקשרות ותכולת השירותים .3

  ו/או מהמציעים מצהיר ומתחייב בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, כדלקמן:  מהנרשמיםכל אחד 

מציעים  2ידיים אלא ביצירת התקשרות מסגרת עם עד יאין מדובר במתן שירותים מידוע לו כי כי  .3.1

להלן) לביצוע השירותים כפי  12וכים במכרז (בהתאם להוראות סעיף זאשר יוכרזו כמציעים ה

 שיידרשו ע"י הרשות מעת לעת ובהתאם לצרכיה. 

כאמור, יבצעו המציעים הזוכים במכרז (בהתאם להוראות  ביצוע השירותים כי במסגרת ולצורך .3.2

לעת, ובהתאם  , מעתוכמפורט בחוזה)שייערך וייקבע ע"י הרשות טרם ביצוע כל שירות  יך תיחורהל

מעבדה וביצוע בדיקות שדה לפרויקטים לצרכי הרשות בפועל ובכפוף להוראות החוזה, שירותי 

הנדסיים שונים אשר באחריות הרשות, כאשר העבודות יכללו, בין היתר, את כל בדיקות המעבדה 

ירון מח(להלן: " 09/09/2007המפורטות במחירון אגף הבניין של מכון התקנים הישראלי מהדורת 

") וכפי שיעודכנו מחירון איזוטופ(להלן: " 01/06/2013") ובמחירון איזוטופ מהדורת מכון התקנים
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הוראות מפורטות "). המחירוניםמחירונים אלו מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות (להלן יחדיו: "

 בדבר אופן הגשת ההצעה הכספית למכרז, אופן הליך התיחור והתמורה בגין ביצוע השירותים

מפורטות בטופס ההצעה הכספית המצורף לטופס הזמנת ההצעות וכן בסעיפי הליך התיחור 

 והתמורה בחוזה בהתאמה. 

לצייד את הצוות מטעמו בכל הציוד הנדרש כל אחד מהמציעים הזוכים במכרז יידרש  - דרישה חוזית .3.3

אחר הדרוש לביצוע לביצוע השירותים, לרבות מכשירי מדידה, מכונות חישוב, כלי רכב וכן כל ציוד 

 וזאת על חשבונו של המציע הזוכה כאמור. 

כל יתר ההתחייבויות יהיו כנקוב במסמכי המכרז ובהתאם לצרכי הרשות. לו"ז לביצוע אי אילו  .3.4

נשוא כל תיחור ביצוע הליך בפניה למהעבודות/השירותים וכן מפרט מיוחד לביצוע השירותים יוצגו 

  המציעים הזוכים. אחת העבודות/שירותים כאמור למי מ

צע את הרשות לביודגש ויובהר כי מדובר בהסכם מסגרת ואין באמור לעיל בכדי לחייב ו .3.5

לפי ל ייקבע ופים כאלו או אחרים, אלא הכבהיקהזוכים  מציעיםבאמצעות העבודות/שירותים 

בהתאם להוראות מסמכי המכרז וכי אין הרשות מתחייבת להיקף שירותים וצרכיה מעת לעת, 

למועדי ביצוע אי אילו מהשירותים, אם בכלל, ולמציעים לא תהא כל תביעה ו/או /או א וכלשהו

 דרישה ו/או טענה בקשר לכך.

 להלן. 20תקופת ההתקשרות הינה כמפורט בסעיף  .3.6

 זמסמכי המכר .4

 "):מסמכי המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי המכרז (בטופס זה: " .4.1

  המהווים חלק בלתי נפרד הימנו.טופס הזמנת הצעות זה, על נספחיו  .4.1.1

חוזה שנוסחו מצ"ב, על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו (להלן, יחדיו:  .4.1.2

 ").החוזה"

 למכרז. הכספיתטופס ההצעה  .4.1.3

 כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצא בכתב על ידי הרשות, במסגרת המכרז. .4.1.4

 לטופס הזמנת הצעות זה.  'כנספח והמצורפים לעיל)  3.2המחירונים (כהגדרתם בסעיף  .4.1.5

את . להלן 6.1.1ף וכן באתר האינטרנט כמפורט בסעי אגף לוגיסטיקהמסמכי המכרז יועמדו לעיון ב .4.2

כעותק  לקבלם במשרדי הרשות,או  מסמכי המכרז, ניתן יהיה להדפיס באמצעות אתר האינטרנט

על גבי התקליטור,  צרוב במדיה מגנטית על גבי תקליטור. מסמכי המכרז אשר יומצאו למשתתפים

  .PDFיערכו כקובצי 

להלן. ההצעה תיערך  7בסעיף על המציע להגיש את הצעתו בהתאם להוראות המפורטות לשם כך  .4.3

להלן, כשכל  7.1סעיף במספר העתקים הנקובים לשם כך ב )Hard Copy(ותוגש בפורמט כתוב 

רטות במסמכי המכרז המסמכים כוללים תצהיר, אימות וחתימות כנדרש בהתאם להוראות המפו

 להלן.  7ובסעיף 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המציע לא יהיה רשאי בשום צורה ואופן לבצע כל שינוי, מכל מין  .4.4

וסוג שהוא, במסמכי המכרז (לרבות כל הבהרה שפורסמה במסגרתו). עוד מובהר בזאת, כי העותק 

מוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז , הנו באופן בלעדי וברשותהכתוב של מסמכי המכרז, המופקד 

זה. כל מסמך אותו תאפשר הרשות למציע לערוך בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או 

 .  ברשות לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח המחייב של העותק הכתוב למסמכי המכרז, המופקד
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  ריכוז מועדים ולוחות זמנים במכרז .5

  וחות הזמנים במכרז:מצ"ב טבלה המרכזת מועדים ול .5.1

  מועד ביצוע    פעולה

  3.11.2016  -   מועד פרסום המכרז

 המועד האחרון לרישום למכרז באגף לוגיסטיקה של הרשות

  להלן  6.2.2.1כמפורט בסעיף 

-  23.11.2016  

המועד האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט של 

  להלן 6.2.2.2הרשות כמפורט בסעיף 

  22.11.2016  

 29.11.2016  -  להלן  25.3מועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף ה

 12.12.2016  -  להלן 7.11.2המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 

 ההצעה, כמפורטהערבות לקיום ההצעה ותוקף מועד תוקף 

  להלן  11-ו 9.6.1 פיםבסעי בהתאמה

-  29.06.2017 

  24.11.2016  -  להלן 26.2כמפורט בסעיף  ים למכרזמועד מפגש המציעים לנרשמ

 

הרשות תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור, לדחות את  .5.2

לעיל בתקופה קצובה נוספת, אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור  5.1בסעיף המועדים הנקובים 

בעו על ידי הרשות, במידה ויקבעו, יחולו כל תשלחנה לכל המציעים. על המועדים החדשים אשר ייק

ההוראות אשר חלו על המועדים אשר קדמו להם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור 

 בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

לא יהיה בשינוי ו/או דחיית המועדים על מנת לגרוע מכל זכות אחרת ו/או נוספת העומדת לרשות על  .5.3

רז ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע פי מסמכי המכ

ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של הרשות בהתאם 

 זה.   5 להוראות סעיף

  עיון במסמכי המכרז ודמי השתתפות .6

 עיון במסמכי המכרז .6.1

לעיין ולקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן  כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל .6.1.1

 ובמועדים המפורטים להלן:

אגף (בטופס הזמנה זה: " B-209חדר  2), קומה 1באגף לוגיסטיקה (טרמינל  .6.1.1.1

 . 12:00-09:00, בשעות: ה' -א' בימים  23.11.2016 "), וזאת עד ליוםלוגיסטיקה

אתר (בטופס הזמנה זה: " www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .6.1.1.2

  .")האינטרנט

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד  .6.1.2

למסמכי המכרז המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם 

ו/או עדכון שיופץ במסגרת  לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן בכל הבהרה ו/או שינוי

יודגש כי על כל משתתף פוטנציאלי חלה החובה לעקוב  המכרז נכון למועד העיון האמור.

אחר כל שינוי או הבהרה אשר יפורסמו באתר האינטרנט ו/או במשרדי הרשות בקשר 

 למכרז זה.
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  מכרזרישום ל .6.2

 להלן.  6.2.2עיף בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באופן המפורט בס הירשםעל כל מציע ל .6.2.1

 להלן: יםהמפורט יםיתבצע באופן ובמועד רישום למכרז .6.2.2

, 2קומה  1תעופה בן גוריון, טרמינל הנמל אגף לוגיסטיקה הממוקמת במזכירות ב .6.2.2.1

"), וזאת לא יאוחר מיום אגף לוגיסטיקה(בטופס הזמנה זה: " 209 חדר

 .12:00-09:00, בשעות: ה'- 'א, בימים 23.11.2016

 .23:30, בשעה:22.11.2016, וזאת לא יאוחר מיום באתר האינטרנט .6.2.2.2

כי על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את הרישום להשלים את הליך הרישום מובהר,  .6.2.3

לעיל, לפי העניין. משתתף אשר לא   6.2.2האמור לא יאוחר מהמועדים הנקובים בסעיף 

תיפסל  -גישנרשם כאמור, לא יוכל עוד להירשם ולא יוכל להגיש הצעה למכרז. ככל שי

 . הצעתו על הסף

הליך הרישום למכרז יימסרו לרשות, באגף לוגיסטיקה או באתר האינטרנט, במסגרת  .6.2.4

 .פרטי הנרשם לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס ודואר אלקטרוני

בגין אישור לעיל,  6.2.4 שנמסרה במסגרת הוראת סעיףהדוא"ל תשלח, לכתובת הרשות  .6.2.5

 במידה והרישום יתבצע באגף לוגיסטיקה, יימסר למציע אישור ידני).למכרז. ( הרישום

לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן ו/או הוצאה הרשות  .6.2.6

ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם, שנגרמו למציע ו/או לכל מי מטעמו, ו/או שבהם נשא 

עות ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או ט

לעיל, לרבות נזק ו/או תקלה  6.2.4שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים בסעיף 

ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשלום שנגרמו בשל כשל ו/או ליקוי ו/או אי זמינות באתר 

ושתק האינטרנט של הרשות, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומ

 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 
 

 הוראות כלליות –אופן הגשת ההצעה  .7

להלן והמעוניין להשתתף במכרז, יגיש  8 מציע העונה על כל התנאים המקדמיים המפורטים בסעיף  .7.1

את הצעתו בהתאם לכל הוראות טופס ההזמנה, כשכל הפרטים ו/או כל המסמכים, ממולאים ו/או 

"הזמנה מצורפים כדבעי, וזאת באמצעות מעטפה אחת על גבה יציין המציע את המשפט הבא: 

במעטפה זו יכניס המציע  (ללא שם המציע). "2016/070/0485/00מכרז פומבי מס'  –להציע הצעות 

 שני עותקים מכל המסמכים הבאים, ויסגרה היטב:

להלן, הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו של המציע   9.1-9.5המסמכים המפורטים בסעיפים  .7.1.1

 להלן;  8בתנאים המקדמיים המפורטים בסעיף 

 להלן; 9.6ערבות לקיום המכרז כמפורט בסעיף  .7.1.2

 להלן, באופן הנדרש בטופס ההצעה הכספית; 9.7הצעתו הכספית כמפורט בסעיף  .7.1.3

 להלן;  9.8-9.9המחירונים ויתר המסמכים המפורטים בסעיפים  .7.1.4
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 לב להוראות ולדגשים המפורטים במסגרתו.   טופס ההצעה הכספית ימולא, בין היתר, בשים  .7.2

תהא חלק בלתי נפרד מנספח א' לטופס ההצעה הכספית המצורף לטופס הזמנת  טבלת ההצעה .7.3

ההצעות והמפורסם באתר האינטרנט. המציעים נדרשים למלא את שיעורי אחוז ההנחה כמפורט 

שיחולקו ונים בטופס ההצעה הכספית ובהתאם להוראות המפורטות בו וכן בהתאם למחיר

 לנרשמים למכרז כאמור לעיל. 

הרלוונטיים מורשי החתימה חותמת המציע בצירוף לחתימת את  ושאכל אחד ממסמכי המכרז, יי .7.4

 .המציע במקומות המיועדים לכךשל 

, יחולו לגביו ההוראות המפורטות חלקית הצעה הגישעל הצעתו של המציע להיות מלאה. מציע אשר  .7.5

  להלן.  17בסעיף 

 עות, על כל צרופותיהן, תערכנה בשפה העברית. ההצ .7.6

מבלי לגרוע משיקול דעתה של הרשות וסמכותה על פי כל דין, מתבקש כל מציע לציין בהצעתו,  .7.7

בצורה מפורשת ובולטת במקום המיועד לכך במסמכי המכרז, מהם הנתונים ו/או המסמכים 

, לדעת אותו מציע, לחשוף סוד הכלולים בהצעה, אשר העיון בהם על ידי המציעים האחרים עלול

 מסחרי ו/או סוד מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. 

מובהר בזאת, כי הרשות תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתידרש לנמק 

החלטתה זו, מהם הנתונים ו/או המסמכים אשר יחשפו לעיונם של המציעים האחרים, וזאת מבלי 

תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציע שלמציע 

  אינם חסויים. –וכן נתונים אותם מסר המציע לצורך הוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים 

  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.8

כן עניינים כל עמודי ההצעה הכרוכים בכרך אחד, ימוספרו במספרים עוקבים, אליהם יצורף תו .7.9

 מפורט.

זה, כדי לפגוע או לגרוע מההוראות והדגשים האחרים ו/או הנוספים למילוי שאר  באמור בסעיףאין  .7.10

 מסמכי המכרז, אשר מפורטים במסגרת אותם שאר מסמכים.

 מועד הגשת ההצעה .7.11

יש להלן),  9(כשהיא כוללת בתוכה את כל המסמכים המפורטים בסעיף  מעטפההאת  .7.11.1

בניין בבנתב"ג, תיבת המכרזים הנמצאת ל 08:30-15:00, בין השעות: ה'-א'הגיש, בימים ל

(או  140חדר מס' , 1קומה במדור רשומות ותיעוד (חדר הארכיב) משרד הראשי של הרשות ה

 בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה שיוצב במקום).

 

המועד (להלן: " 10:00עד  השעה:  12.12.2016המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום  .7.11.2

 ").האחרון להגשת ההצעות

(או  יודגש, כי הצעות אשר תגענה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות .7.11.3

לעיל), לא תתקבלנה ולא תידונה וזאת  5.2סעיף  להוראותלכל מועד מוארך שלו בהתאם 

 (ב) לתקנות חובת המכרזים.20בהתאם להוראות תקנה 
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  אחריות למידע .7.12

שא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק בעצמו ילהגשת הצעתו למכרז, י קודם .7.12.1

העבודות הפרויקט ובעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל היבטי 

בחוזה), בו יבוצעו העבודות או כל לעיל והרשות (כהגדרת מונח זה  י, באתרומאפייניהם

 חלק מהם. 

במסגרת המכרז, ניתן על פי מיטב ידיעתה של  כל מידע אשר נמסר ו/או יימסר למציע .7.12.2

הרשות ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז. החובה לבחינת המידע 

בכל מקרה, על המציע (ועליו ת לצורך ביצוע העבודות, מוטלבקשר עם הפרויקט והאמור 

לשהי ו/או בלבד) וכי לא יהיה במסירת המידע האמור על מנת להטיל על הרשות אחריות כ

על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה כמפורט במסמכי המכרז 

 ובנספחיהם.

 תנאים מקדמיים .8

  רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: .8.1

תאגיד הרשום כדין הינו מציע אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז  .8.1.1

 ראל או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל.ביש

למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז הינו מעבדה מאושרת מציע כנ"ל, אשר נכון  .8.1.2

לחוק התקנים,  12ע"י משרד הכלכלה והתעשייה בתחומי הבנייה והתשתית מכוח סעיף 

 . 1953 –התשי"ג 

כרז הינו מעבדה למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות בממציע כנ"ל, אשר נכון  .8.1.3

בתחומי   ISO IEC17025שהוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לדרישות 

 בניין ותשתית.

 3למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו בעל ניסיון של מציע כנ"ל, אשר נכון  .8.1.4

 שנים לפחות בביצוע בדיקות מעבדה בתחומי בניין ותשתית.

  דלעיל:  8.1.4 -ו 8.1.3לצורך סעיף  

  כל מבנה המחובר חיבור של קבע לקרקע או מונח עליה.  – " משמעובניין"

  וקו תשתית.  תית דרך, מבנה דרך, מסילת ברזל, מתקן תש - המשמע ""תשתית

אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, מתקיימים בו כל אלה מציע כנ"ל,  .8.1.5

 במצטבר:

גם כל בעל אמצעי שליטה  -ע הינו תאגידהוא, מנהלו הכללי ובמידה והמצי .8.1.5.1

לא הורשעו בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים  משמעותי במציע,

, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977 –הבאים עפ"י חוק העונשין,  התשל"ז 

 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  422-425, 383, 330

שנים ומעלה מיום תום  )5חמש (רשעו במי מהעבירות כאמור חלפו , ואם הו1957

  ריצוי העונש בגינן.

מי שהנו מחזיק  –" בעל אמצעי שליטה משמעותי"זה:  8.1.5.1לצורך סעיף 

אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק  )25%( בעשרים וחמישה

 י למנות עשרים וחמישהשל המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהנו רשא
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  אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע.  )25%(

) עבירות לפי חוק עובדים זרים 2הוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי ( .8.1.5.2

וחוק שכר  1991- (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

כי במועד  -אמור) עבירות כ2, ואם הורשעו ביותר משתי (1987-מינימום, התשמ"ז

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים,  -"זיקה בעלזה: " 8.1.5.2לצורך סעיף 

  .1976 -תשל"ו

מובהר כי הרשות תהא רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיימו בו התנאים 

זה לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל  8.1.5.2המקדמיים הנקובים בסעיף 

) לחוק 1)(1ב' (ב'2לשם כך על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות סעיף 

 .1976 -עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

מציע כנ"ל, אשר הינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  .8.1.6

-הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו והמנהל עסקיו כדין ע"פ פקודת מס 1976-התשל"ו

1975. 

 .לעיל 6.2ו מי מטעמו נרשם למכרז כמפורט בסעיף מציע כנ"ל, אשר הוא ו/א .8.1.7

כמפורט  המציעים לנרשמים למכרזמציע כנ"ל אשר הוא ו/או נציג מטעמו השתתף במפגש  .8.1.8

 .להלן 26בסעיף 

  הגבלות להשתתפות במכרז:

ידי הרשות עקב אי עמידת -מציע אשר סיפק טובין/שירות לרשות והחוזה עמו בוטל על .8.1.9

ההתקשרות והפרת החוזה, וזאת בשלוש שנים האחרונות שקדמו לפרסום   המציע בתנאי

ולא  הצעתו תיפסל על הסף -המכרז, לא יוכל להגיש הצעתו למכרז זה. היה והגיש הצעה

  תידון. 

לאחר שהוכרז כזוכה או מהצעתו בהליך תחרותי אחר, מכרז בחזר בו מהצעתו מציע אשר  .8.1.10

נהג במהלך המכרז בעורמה, ועדת המכרזים מידע מטעה, או שואותו הליך, או שמסר לב

וזאת בשלוש השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז תהא לרשות שקול דעת במסגרת 

 .הצעתוההצעות לפסול את בדיקת 

פסול הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף למתן זכות טיעון, לבנוסף,  .8.1.11

הצעה ו/או השתתפות בהליך, של משתתף ו/או מציע אשר לרשות היה ו/או יש עימו ניסיון 

שלילי, רע ו/או כושל, לרבות חוסר אמון, העדר שביעות רצון ניכרת מביצוע עבודות / מתן 

שירותים על ידיו ו/או מי מטעמו, ו/או התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו וכיוצ"ב, וזאת 

שרות קודמת ו/או קיימת, אחת או יותר, בין הרשות ובין אותו משתתף במסגרת התק

  ו/או מציע מסוג השירותים או העבודות מושא ההליך.

  הגורם שצבר את אותו ניסיון שלילי/רע/כושל יקרא להלן: "המתקשר".

) ישות משפטית שהינה בעלת iהמגבלה האמורה תחול (א) גם ביחס למשתתף/מציע שהינו: (

) ישות משפטית אשר המתקשר הינו בעל אחזקות בה, iiמישרין או בעקיפין במתקשר; (אחזקות, ב

) ישות משפטית אשר המתקשר מצוי עמה באחזקה משותפת, במישרין או iiiבמישרין או בעקיפין; (

בעקיפין, וכן (ב) גם אם חל שינוי באחזקות המתקשר/במתקשר, בין המועד האחרון להגשת הצעות 
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   .עד בו נצבר אותו ניסיון שלילי/רע/כושלבמכרז לבין המו

, בעיתונות הכתובהלמציעים, לראשונה היום בו פנתה הרשות  - ": במכרז זה מועד פרסום המכרז"

  להציע הצעות במכרז. 

הרשות מדגישה ומבהירה בזה, כי דרישות התנאים המקדמיים ויתר הדרישות המופיעות במסמכי  .8.2

אלא אם כן הוגדר אחרת ובמפורש בתנאים המקדמיים ו/או  המכרז צריכות להתקיים במציע עצמו

, דהיינו הצעה משותפותלהגיש הצעות גם אין בהתאם,  ביתר הדרישות המפורטות במסמכי המכרז

 אחת המוגשת על ידי שני מציעים במשותף, או יותר.

 לעיל, מובהר בזאת במפורש, כדלקמן: 8.2חרף המגבלות הנקובות בסעיף  .8.3

לעיל, יהיה המציע רשאי  8.1.2-8.1.4אי המקדמיים הנקובים בסעיפים לצורך עמידה בתנ .8.3.1

כספי, לפי העניין, שנצבר על ידי עוסק מורשה (שאינו היקף להסתמך גם על ניסיון ו/או 

"), במהלך התקופה הקודמת למועד ייסודו של המציע על העוסק המורשהתאגיד) (להלן: "

ועד ייסודו של המציע ועד למועד האחרון ידי העוסק המורשה, כאשר במהלך התקופה שממ

מהאחזקות ומכוח ההצבעה במציע, לכל  51%להגשת ההצעות, היה העוסק המורשה בעל 

 הפחות.

  . 1999- כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט -"אמצעי שליטה"

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר ע"י העוסק המורשה, יצרף המציע 

גם מידע ומסמכים המעידים על ייסודו של המציע ע"י העוסק המורשה ועל אמצעי  להצעה,

השליטה של העוסק המורשה במציע לאחר ייסודו של המציע וכן את כל המסמכים והמידע 

הדרושים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ו/או המחזור הכספי שנצברו על 

  ידי העוסק המורשה לתקופה הרלוונטית.

, עילל 8.1.2-8.1.4 בסעיףעוד מובהר בזאת, כי לצורך עמידה בתנאים המקדמיים הנקובים  .8.3.2

ו על ידי ישות שנצברלפי העניין, , כספיהיקף ו/או  ניסיון על להסתמך רשאי המציע יהיה

משפטית ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת לרבות בדרך של מיזוג ו/או מיזוג 

וכן לרבות בדרך של עסקת  1999 -ות חוק החברות, תשנ"ט סטטוטורי, על פי הורא

  ").התאגיד הנרכשנכסים/פעילות (להלן: "

 

ביקש מציע להסתמך על ניסיון ו/או מחזור כספי שנצבר ע"י תאגיד נרכש, יצרף המציע 

להצעה, גם מידע ומסמכים המעידים על רכישת הפעילות מהתאגיד הנרכש וכן את כל 

ים על פי טופס הזמנת ההצעות בקשר עם הניסיון ו/או המחזור המסמכים והמידע הדרוש

  הכספי שנצברו על ידי התאגיד הנרכש לתקופה הרלוונטית.

   תנאי המכרז הפרת   .א 8

 במהלך ינהג) ב( או/ו מטעה מידע המכרזים לוועדת ימסור) א( אשר מציע האמור לכל בנוסף

 לאחר) ד( או/ו כזוכה שהוכרז אחרל, זה במכרז מהצעתו בו יחזור) ג( או/ו בעורמה המכרז

 והפרת ההתקשרות בתנאי עמידתו אי עקב הרשות ידי-על החוזה בוטל, בחוזה עימו התקשרות

 הליך בכל/או ו הרשות של עתידיים במכרזים להשתתף ממנו למנוע רשאית תהא הרשות, החוזה

, המציע של ניינובע שניתנה הרשות החלטת מיום שנים 3 עד של זמן לפרק וזאת, אחר התקשרות

 בכל לפגוע או/ו לגרוע בכך שיהא ומבלי, הרשות של והמוחלט הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם

 בהליך המציע כנגד לנקוט או/ו נוסף או/ו אחר נזק כל מהמציע לתבוע הרשות של אחרת זכות
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 מי בהתקיים, לעיל הסף תנאי סעיף"י עפ לרבות המכרז מסמכי פי על או/ו דין כל פי-על כלשהו

  .כאמור זכויותיה למימוש בקשר)  שקיימת, (ככל הערבות חלוט ולרבות, מנסיבותיו

הליך  עימוותקיים  בכתב למציע כך-על תודיע היא זה סעיף מכוח זכותה את תפעיל והרשות היה

  בירור בטרם מתן החלטתה.

 תישו) i: (מ גם אלא, מציע מאותו רק לא, כאמור ההשתתפות למנוע רשאית תהא הרשות

 אותו אשר משפטית ישות) ii; (מציע באותו בעקיפין או במישרין, אחזקות בעלת שהינה משפטית

 עמה מצוי מציע אותו אשר משפטית ישות) iii; (בעקיפין או במישרין, בה אחזקות בעל הינו מציע

, כאמור השתתפות למנוע רשאית תהא הרשות, בנוסף. בעקיפין או במישרין, משותפת באחזקה

 בין, בעצמו מציע אותו באחזקות/  מציע באותו האחזקות בעלי בגורמים שינוי חל בו רהבמק גם

  .לעיל הנקובים מהאירועים איזה אירע בו המועד לבין במכרז הצעות להגשת האחרון המועד

  המסמכים שיש לצרף להצעה .9

  על המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים להלן:

נספח ם על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח תצהיר בדבר פרטי תאגיד, חתו .9.1

כ"העתק נאמן מאושר על ידי עו"ד , של התאגיד' לטופס הזמנת ההצעות וכן העתק תעודת רישום א

 לעיל. 8.1.1למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

מציע שהוא עוסק מורשה, חתום על ידי המציע תצהיר בדבר פרטי  –היה המציע עוסק מורשה 

לטופס הזמנת ההצעות, וכן העתק תעודת עוסק מורשה של  1'נספח אומאושר על ידי עו"ד בנוסח 

המציע, מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי 

 לעיל.   8.1.1המקדמי הנקוב בסעיף 

' לטופס הזמנת ההצעות, לצורך נספח בנהל הכללי של המציע, בנוסח תצהיר, חתום על ידי המ .9.2

ובצירוף כל  לעיל 8.1.2-8.1.4פים בסעי יםהנקוב יםהמקדמי םהוכחת עמידתו של המציע בתנאי

 .המסמכים הנדרשים במסגרת התצהיר

ת ' לטופס הזמנגנספח תצהיר, חתום על ידי המנהל הכללי של המציע ומאושר על ידי עו"ד בנוסח  .9.3

  לעיל. 8.1.5ף בסעי בתנאי המקדמי הנקוביםההצעות, וזאת לצורך הוכחת עמידתו של המציע 

 

והמנהל הכללי של המציע אינו יכול להצהיר והמציע הינו עוסק מורשה שאינו תאגיד, או היה היה 

תצהיר חתום של  –/ בעלי הזיקה למציע  של המציעבעלי השליטה המשמעותיים  בשםאת הנדרש 

המשמעותיים /  בעלי השליטהכל אחד מורשה, ו/או (לפי העניין) תצהירים נפרדים של העוסק המ

כשכל אחד בשינויים המחויבים, לטופס הזמנת ההצעות,  1נספח ג', בנוסח בעלי הזיקה בתאגיד

, לצורך הוכחת עמידתם של הנ"ל בתנאי המקדמי הנקוב מהתצהירים כאמור מאושר על ידי עו"ד

  .לעיל 8.1.5 בסעיף

מיועץ מס מרואה חשבון או  הל המכס ומע"מ אוניד שומה או מקפים מעדכני יםהעתק אישור .9.4

 ת מס הכנסה, כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודיםהמעיד

ו ולדווח יהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותונוכן כי המציע , 1975-וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

, כשכל אחד מהאישורים האמורים סקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסףלמנהל על ע

תקף על שמו של המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז וזאת לצורך הוכחת עמידתו של 

 יל.לע 8.1.6ף המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעי
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וזאת לצורך הוכחת  ציענשלח בדוא"ל ע"י הרשות או נמסר למכפי שאישור רישום למכרז העתק  .9.5

 לעיל. 8.1.7 עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף

 ערבות לקיום המכרז .9.6

אלף שקלים חדשים) (להלן: (עשרים ₪  20,000בסך של בלתי מותנית, אוטונומית וערבות  .9.6.1

על פי טופס הזמנת התחייבויותיו של המציע "), להבטחת מלוא ערבות לקיום המכרז"

אלא אם כן  29.06.2017לקיום המכרז תהיה עד לתאריך תוקף הערבות . תקופת ההצעות

 להלן. 10הוארכה כמפורט בסעיף 

מאת חברת ביטוח ישראלית המופיעה ברשומות הערבות תוצא מאת בנק ישראלי או  .9.6.2

התקפות של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון למועד האחרון שנקבע 

הרשאה למתן ערבויות כאמור בהודעת הפיקוח על עסקי  להגשת ההצעות למכרז, כבעלת

וחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),  1985-ביטוח (ענפי ביטוח), תשמ"ה

הנערב/המבקש הרשום בכתב הערבות לקיום ההצעה חייב להיות . 1981 –התשמ"א 

    המציע עצמו.

רת ביטוח, הוצאת כתב עוד יודגש, כי במקרה שהערבות לקיום המכרז תוצא על ידי חב .9.6.3

הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא באמצעות סוכנות 

-ידי סוכנות ביטוח, ולא על-ביטוח מטעמה. ערבות לקיום המכרז אשר תיערך ותיחתם על

  .ותיפסל וכך גם הצעת המציעידי חברת ביטוח, תחשב כערבות פגומה, 

המהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת  'דכנספח "ב פי הנוסח המצ- הערבות תהיה על .9.6.4

  ההצעות למכרז ומתנאי המכרז.  

וכשכל הפרטים על ידי המציע כנדרש ממולא וחתום מודפס, כשהוא טופס ההצעה הכספית למכרז  .9.7

 ומהווה חלק בלתי נפרד מטופס הזמנת ההצעות למכרז. 'ה כנספחמולאו במסגרות כנדרש המצ"ב 

ומהווים חלק בלתי נפרד מטופס  כנספח ו'(לרבות המחירונים המצורפים  כל אחד ממסמכי המכרז .9.8

אשר המציע יצרף להצעתו , כולל מסמכי הצעתו, יישא את חותמת המציע, הזמנת ההצעות למכרז) 

  בכל עמוד ועמוד. 

 

בנוסף לכך, יחתום המציע באמצעות חותמת המציע ובצרוף חתימתם של מורשי החתימה 

לעשות כן בגוף מסמכי על אותם מסמכי המכרז אשר בהם יידרש במפורש המוסמכים של המציע 

  המכרז ובמקומות המיועדים לכך.

"העתק נאמן למקור", אינו -למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל בדבר אישור עורך דין כ .9.9

 פי סעיף זה משמעם תצהירים מקוריים בלבד, ערוכים- תקף לגבי תצהירים, ולפיכך תצהירים על

וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא  1971- פי פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א- על

  צירוף חותמת התאגיד המציע.

   ערבות לקיום ההצעה למכרז וערבויות לחוזה .10

לעיל, תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע  9.6הערבות לקיום המכרז כאמור בסעיף  .10.1

ב' לתקנות חובת  16להוראות כל דין, לרבות עפ"י תקנה  התאםעל פי טופס הזמנת ההצעות, ב

המכרזים, לרבות בין אם חזר בו מהצעתו טרם ההכרזה על הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה 

 והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או סרב לחתום על החוזה. 
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ה הצעתו על פי תנאי המכרז לא הודיעה הרשות למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפ .10.2

ו/או חל עיכוב בהשלמת הליך בדיקת ההצעות למכרז או האריכה הרשות את המועד האחרון להגשת 

ההצעות במכרז, אזי מבלי לגרוע מהוראות כל דין, תהא הרשות רשאית לדרוש מכל אחד 

ואף תוקף מהמציעים, לפי העניין, הארכת תוקף הערבות לקיום המכרז לתקופה שתקבע על ידה, 

תקופת הצעתו של המציע תידחה לאותו מועד בהתאמה, והמציע כאמור מתחייב להאריך את תוקף 

 הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות בהתאם לדרישת הרשות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה ומציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף הערבות  .10.3

ימים מיום שנדרש לכך על ידי הרשות ו/או לא הפקיד  7ה תוך לקיום המכרז ו/או לא חתם על החוז

להלן, תהא רשאית הרשות לחלט את מלוא סכום הערבות לקיום  10.5ערבות כמפורט בסעיף 

המכרז, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה 

לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות הרשות 

פי כל דין. במקרה בו הוארכה הערבות לקיום המכרז, תוארך תקופת תוקף ההצעה, בהתאמה - על

 לאותו מועד.            

כמו כן, במקרה של אי קיום התחייבויות המציע עפ"י האמור במסמכי המכרז, לרבות הפרת מי  .10.4

ת רשאית, מבלי להיזקק להסכמת המציע ומבלי לנקוט בהליכים מהתחייבויותיו, תהא הרשו

משפטיים, לגבות את מלוא סכום הערבות לקיום המכרז או את חלקו, וזאת מבלי שיהיה באמור על 

מנת לגרוע ו/או לפגוע בזכות הרשות לתבוע מהמציע כל נזק אחר ו/או נוסף ו/או לנקוט כנגד המציע 

  אמור.בהליך כלשהו למימוש זכויותיה כ

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, וכתנאי לשחרור הערבות לקיום המכרז, יפקיד  .10.5

   הזוכה בידי הרשות ערבות, כמפורט בחוזה.

ב' (ב) לתקנות חובת המכרזים תיתן הרשות הזדמנות למציע  16במקרים הנופלים בגדרה של תקנה  .10.6

 הערבות.  להשמיע טענותיו בקשר עם החלוט, בטרם חלוט

  תוקף  ההצעה .11

בהתאם להוראות ך תקפה אלא אם כן הואר 29.06.2017הצעת המציע תחשב כעומדת בתוקפה, עד ליום 

  טופס הזמנת ההצעות. 

  בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות .12

  (שני) זוכים, בהתאם ובכפוף למפורט להלן: 2בתחרות במכרז זה, ייבחרו עד  .12.1

ות, מבין ההצעות שהוגשו, ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים הזוכ ותרת ההצעהמידה לבחיאמות  .12.2

מחיר ההצעה של המציעים  –מהמשקל  100%והתנאים הנוספים (כהגדרתם להלן), תהיינה כדלקמן: 

 - מחירון מכון התקנים ומחירון איזוטופ -(קרי, אחוז הנחה אחיד לכל סעיפי שני המחירונים

טבלת ההצעה המצורפת כנספח א' לטופס ההצעה , כפי שנקבו בלעיל) 3.2כהגדרתם בסעיף 

 הכספית. 

בדיקת ההצעות תתבצע על ידי הרשות, אשר תהיה רשאית (אך לא חייבת), להיעזר ביועצים  .12.3

 :כדלקמן משנה שלבי ובמומחים חיצוניים מטעמה, וזאת בשלב אחד כדלקמן שיתבצע בשני

בחינת מחיר של כל אחד מהמציעים. תחילה תבחן הרשות את הצעת ה ההצעה הכספית: .12.3.1

ההצעות ודירוגן יהיה באופן שהמציע אשר ינקוב במסגרת הצעתו הכספית אשר בטופס 
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ההצעה הכספית, בשיעור אחוז (%) ההנחה הגבוה ביותר, הוא אשר הצעתו הכספית תיחשב 

על המציעים למלא את טבלת ההצעה הכספית המצורפת כהצעה הכספית הנמוכה ביותר. 

ח א' לטופס ההצעה הכספית בהתאם להנחיות המפורטות בנספח. אי עמידה בהנחיות כנספ

 מילוי הטבלה עלולה להוביל לפסילת הצעת המציע.

ות עם ההצעי בעלים המציעשני  שלם עמידת את תבחן הרשות: מקדמיים בתנאים עמידה .12.3.2

 קדמייםהמ בתנאיםנוספים  מציעים של עמידתם את תבחןוכן  ביותראחוז ההנחה הגבוה 

 לקבלת בבקשה כאמור למציעים לפנותתהיה רשאית  ואף בהתאם לגובה הצעותיהם

 ועל הרשות ידי על שיקבע ובאופן בהיקף הכול, להלן 17.2 סעיף להוראות בהתאם הבהרות

לעיל וביתר התנאים המפורטים  9כמפורט בסעיף  .והמוחלט הבלעדי דעתה שקול פי

, יחדיו: "התנאים הנוספים"). במסגרת האמור, תבדוק לעיל (בטופס הזה 9.9-.9.7בסעיפים 

  לעיל. 9הרשות את המסמכים אשר הוגשו על ידי המציע בהתאם להוראות סעיף 

ולא  "Go-No Go"בדיקת התנאים המקדמיים ויתר התנאים הנוספים תתבצע, על בסיס 

 תנוקד. עוד יודגש, כי מציע אשר לא עמד בתנאים המקדמיים ו/או בשאר התנאים

מבלי לגרוע מהזכות המוקנית לרשות  –למען הסר ספק  –הנוספים, הצעתו תפסל, והכול 

  להלן.  17.2בהתאם להוראות סעיף 

  התחרות במכרז: .12.4

 בכפוף לתנאים הבאים:זוכים,  שניבמכרז זה, ייקבעו כאמור, עד בתחרות  .12.4.1

 15%-ראשית, תבחן הרשות האם יש הצעות החורגות בשיעור של למעלה מ .12.4.1.1

לל ההצעות אשר הוגשו במסגרת המכרז. הצעות אשר יחרגו מהשיעור מממוצע כ

  יפסלו על הסף.  -האמור לעיל

יובהר כי מאחר וההצעה למכרז הינה אחוז הנחה אחיד, יחושב אחוז ההנחה 

ובהתאם לדוגמא הבאה לצורך  100המוצע ע"י כל מציע כיחס מספרי מתוך 

, הצעתו לצורך רונים הנדרשיםהמחיהנחה מ 20%מציע אשר נתן המחשה בלבד: 

). X100=80)1-20%דהיינו:   100תחושב ביחס ל  חישוב החריגה בסעיף זה לעיל

לא יבוצע על אחוז ההנחה האמור לעיל  ריגהחישוב החלפיכך, יודגש בשנית כי 

  אמור לעיל.ל בהתאםעצמו אלא רק 

ביותר ההצעות אשר נתנו את אחוז ההנחה הגבוה  תדרג הרשות את שתישנית,  .12.4.1.2

 בהתאם להצעתן כאמור.  2- , ו1(למעט אלו שנפסלו, ככל שנפסלו), במקומות 

רישה להשוואת אחוז בד 2 -במקום ה תלאחר מכן, תפנה הרשות להצעה המדורג .12.4.1.3

הכספית להצעה אשר דורגה במקום הראשון (להלן: "אחוז  ההנחה של הצעתה

 אשון כזוכה. ההנחה הקובע"). בשלב זה לא יוכרז עדיין המדורג במקום הר

 תסרב להשוות את אחוז ההנחה שהגישה  2 - במקום ה תהמדורג וההצעההיה  .12.4.1.4

לאחוז ההנחה הקובע (זה של ההצעה הכספית אשר דורגה ראשונה), תפנה 

 הבאות בתור (לפי סדר דירוג הצעתן הכספית כפי שהוגשו הרשות להצעות
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הכול (מעבר  סךב תקבל הסכמה של מציע אחד נוסף במסגרת מכרז זה) עד אשר

 לאחוז ההנחה הקובע.  להשוות הצעתהלהצעה אשר דורגה ראשונה כאמור) 

(לאחר  כשרות.הצעות  3לפחות  ישארנהיופעל רק אם ת 12.4.1.1מובהר כי סעיף  .12.4.1.5

 )פסילת החריגות מממוצע ההצעות, ככל שתהיה

שני כי בכל מקרה שבו תתקבלנה בהליך המכרז, הצעות כספיות  זהות של מובהר בזאת,  .12.4.2

 12.3.2מציעים לפחות אשר נמצאו עומדים בתנאים המקדמיים והנוספים, כמפורט בסעיף 

או   כמספר שתיים - שתיהן לפחות הממוקמות,לעיל  וזאת רק כאשר  הם בעלי ההצעות 

הצעות שהן הזולות ביותר כאשר לפחות שתיים מהן זהות  במקרה בו ישנן יותר משתי

ת, עפ"י טופס הזמנת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לרשו"), אזי ההצעות הזולות(להלן: "

המכרז ו/או עפ"י דין, תהא הרשות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  ההצעות ותנאי

לפנות לשני (או יותר) מציעי ההצעות  הזולות, בבקשה להגשת הצעות משופרות וסופיות 

 המציעים הזוכים. ") לשם בחירת שניBest & Final(להלן: "

שתתפים (או האמור,  התחרות הינה רק בין שני המ Best & Final -ובהר,  כי בהליך ה מ

,  ולא יהא בתוצאות התחרות ביניהם, כדי להשפיע על מעמדו של יותר) על המקום השני

אלא אם כן, גם ההצעות המדורגות  -ולא על אחוז ההנחה הקובעהמציע אשר דורג כראשון 

הצעות כספיות זהות לשתי (או יותר) הצעות כספיות אחרות. כמספר ראשון ו/או שני הינן 

(לדוגמא: במידה וההצעה הכספית השנייה הינה זהה להצעות הכספיות השלישית 

  עבור שלושתן).  Best & Final - והרביעית, ייערך הליך ה

  

האמור לעיל,   Best & Final -הליך ה גם אם במסגרת  - דוגמא לעניין אחוז ההנחה הקובע

לעיל), הרי  12.4.1נתנו אחוזי הנחה גבוהים יותר מאחוז ההנחה הקובע (כמוגדר בסעיף יי

שאחוזי הנחה אלו הינם רק על מנת לדרג את יתר ההצעות במסגרת התחרות במכרז זה אך 

  לא כדי לשנות את אחוז ההנחה הקובע. 

  : BEST&FINALלהלן דוגמא נוספת, לשם ההמחשה בלבד, למקרה בו יבוצע הליך 

(תחשב,  %06הצעות, הצעה ראשונה עם אחוז הנחה שיעור של  6מקרה בו למכרז הוגשו 

  הנחה. %55ע"ס  5-2והצעות  אחוז הנחה הקובע כהגדרתו לעיל)במקרה זה כ

) %55(אשר לכולן אחוז הנחה זהה ע"ס  5-2, תפנה הרשות להצעות המדורגות במקרה לעיל

  .לקבוע מיהי ההצעה שתדורג שנייהי ביניהן כד Best & Finalלשם ביצוע הליך 

תבחן המפורט לעיל,  BEST&FINAL - במקרה של ביצוע הליך ה גםיובהר ויודגש כי  .12.4.3

הרשות את ההצעות שהוגשו במסגרת ההליך ותבדוק האם יש הצעות החורגות בשיעור 

כלל ההצעות אשר הוגשו במסגרת המכרז. הצעות אשר יחרגו  ממוצעמ 15%-של למעלה מ

 יפסלו על הסף.  -מור לעילמהשיעור הא

ומתחייב בזאת, כי בעצם הגשת הצעתו למכרז זה, הוא נותן את הסכמתו המציע מצהיר  .12.4.4

 , במסגרת המכרז ובנסיבות המפורטות בסעיף זה.Best & Finalלביצוע הליך של  
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול עוד יובהר ויודגש כי  .12.4.5

ות תוצאות קיצוניות אשר חורגות באופן משמעותי מיתר ההצעות ובהתאם הצעות בעל

 .1993-לבדיקותיה ובכפוף למתן זכות טיעון בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג

הצעות או  כרז זה, הרי במידה ולא הוגשו שתיזוכים במ שנילמרות האמור לעיל, לפיו ייבחרו עד  .12.5

, וכן במקרה כשרות או שלא נותרה יותר מהצעה כשרה אחתון שתי הצעות יותר ו/או לא נותרו לדי

לעיל, הרי  12.4.2ו/או  12.4.1בו לא נותרה יותר מהצעה אחת לאחר ביצוע ההליך המפורט בסעיף 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את כמות הזוכים -שבתום בדיקת ההצעות, תהא הרשות רשאית, על

ייה כלל,  והכול מבלי לפגוע ובכפוף לזכויות הרשות, על הכשרים הקיימים ו/או  שלא להכריז על זכ

 להלן. 24 - ו 18,19פי סעיפים 

 הודעה בדבר זכייה .12.6

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז, ו/או אי  .12.6.1

 הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע אך ורק על ידי מזכיר ועדות המכרזים.

ימסר למציע בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב באמצעות כל גורם כל הודעה אשר ת .12.6.2

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמציע לא יכול להסתמך עליה בשום  -שאיננו מזכיר הועדה 

יהיה הדבר על אחריותו  –צורה ואופן ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר יעשה אחרת 

 בלבד.

 התמורה .13

ים הזוכים במכרז זה עפ"י החוזה, במלואם ובמועדם, המציעשל  הםהתחייבויותי תמורת ביצוע כל .13.1

ים, עבור השירותים ו/או העבודות שיסופקו על ידם בפועל, תמורה זוכמציעים הל הרשותתשלם 

המחושבת בהתאם לאחוז ההנחה שייקבע בהתאם לביצוע הליך התיחור המפורט בחוזה והכול 

   ").התמורהם כך בחוזה (להלן, יחדיו: "באופן ובתנאים ובכפוף לשאר ההוראות המפורטות לש

אחוז ההנחה הקובע כפי שנקבע במסגרת התחרות במכרז יהווה את האחוז שעל בסיסו יבוצעו  .13.2

 הליכי התיחור והכול כמפורט בסעיף הליך התיחור בחוזה.

מבהירה כי מדובר בהסכם מסגרת ואין בו בכדי לחייב את הרשות לכמות או דרישה חוזרת והרשות  .13.3

כל התחייבויותיו של הזוכה על פי החוזה, במלואן ובמועדן, בפועל של ת וכי תמורת ביצוע מסוימ

תשלם הרשות לזוכה תמורה המחושבת באופן ובתנאים ובכפוף לשאר הוראות המפורטות לשם כך 

  בהוראות החוזה.

 וכל רותיםהשי ביצוע בגין וכוללת סופית, מלאה הינה לעיל כאמור התמורה כילמען הסר ספק יצוין,  .13.4

 במישרין, כגון נסיעות הכרוכות והעלויות ההוצאות כל לרבות, החוזה פי על הזוכה התחייבויות יתר

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי הספקים הזוכים לא יהיו זכאים  .השירותים במתן, בעקיפין/או ו

 היא.להחזר הוצאות בגין נסיעות לביצוע השירותים באתרי הרשות השונים בשום צורה ש
 

לגרוע משאר ההצהרות וההתחייבויות של המציעים על פי מסמכי המכרז, המציעים מצהירים מבלי  .13.5

זה לעיל, הבינו ושיקללו את מלוא ההשלכות והעלויות  בזאת, כי עיינו בקפידה בהוראות סעיף

הכרוכות במסגרתם וכי הם מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או 

 .יעה מכל מין וסוג בקשר לכךתב
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  ם מסגרת והוראות הליך התיחורהסכ .14

(כמוגדר  ו/או השירותים מובהר בזאת, כי המכרז הוא מכרז להתקשרות מסגרת, לביצוע העבודות .14.1

במסמכי המכרז) באתרי הרשות (כמוגדר במסמכי המכרז). היקף העבודות, מועדן ומאפייניהן (אם 

דעתה הבלעדי, ובכפוף לביצוע הליכי תיחור י הרשות ועפ"י שיקול בכלל), ייקבעו מעת לעת, עפ"י צרכ

נכון ליום ₪  ליוןימ 11.5הכולל של ההתקשרות לא יעלה על  סךה בין המציעים הזוכים.מעת לעת 

  .הוצאת המכרז

בין המציעים הזוכים לכל אורך תקופת ההתקשרות, מעת לעת אשר יבוצע  הוראות הליך התיחור .14.2

תהווה  התיחור. אי עמידת המציעים הזוכים  בהתחייבויות הליך התיחור יךהל -חוזהבמפורטות 

 הפרה יסודית של החוזה ושל ההתקשרות עימם.

מובהר, כי הרשות אינה מתחייבת להזמין מהמציעים הזוכים, איזה מהשירותים/או העבודות,   .14.3

על הפסקת  בהיקף כלשהו ו/או במועדים מסוימים, אם בכלל, ו/או להורות למציעים הזוכים

ביצועם, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות וזאת מבלי שהמציעים הזוכים יהיו זכאים לכל פיצוי 

  ו/או שיפוי, מכל מין וסוג שהם בקשר לכך.

  חובת חתימה על החוזה .15

הזוכה לחתום על החוזה ונספחיו עם הרשות, בנוסח שהעתקו מצורף לרבות כל תיקון אותו המציע על 

ימים מהמועד שהתבקש לכך על ידי  7(ככל שתבצע), במסגרת המכרז, וזאת תוך תבצע הרשות בחוזה 

  .הרשות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החוזה על כל נספחיו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה

הזוכים במכרז כאמור, ייחתם עם כל אחד מהם חוזה מסגרת, כאשר לשם  נישעד לאחר שייבחרו  כי  יצוין

הליך  -חוזהביניהם, כמפורט בתיחור הזמנת עבודה, ככל שתדרוש זאת הרשות, יתבצע הליך  ביצוע כל

  . ין הזוכיםב התיחור

הזוכה, היה וטרם נחתם  מציעכי בכל מקרה, עד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות, לא יהיה רשאי היודגש 

 מוהשלימכוח החוזה, אשר  ,עם יתר הזוכים ה, ככל שנעשכי התיחורחוזה התקשרות עימו, להשתתף בהלי

, תביעה/או ו דרישה/או ו טענה כל מלטעון ומושתק מנוע יהיה והוא ,הרשות עםאת הליכי ההתקשרות 

  .לכך בקשר, שהוא וסוג מין מכל

  שמירת דינים והוראות .16

לא תתקבל הצעה אשר המחיר הנקוב בה אינו תואם, לדעת הרשות את קיומם של הוראות הדין וכן את כל 

  ויות הזוכה על פי החוזה.התחייב

 שינויים ופנייה להשלמות .17

מכרז על ידי המציע או כל הסתייגויות שלו לגביהם, בין על ידי תוספת הכל שינוי או תוספת שייעשו בתנאי 

בתנאי המכרז ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת ההצעה, והכול בהתאם ובכפוף 

 וחלט של הרשות.לשיקול דעתה הבלעדי והמ

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, והרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .17.1

בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 

/או בקשר הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו

ו/או ההצעה ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת  לטופס ההצעה הכספית

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 

ע), האמורים (לרבות בנסיבות בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המצי
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 ל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות ובהתאם לשאר הוראות הדין.ווהכ

ל על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, והרשות שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכ .17.2

בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 

הגישו, לרבות בקשר עם התנאים המקדמיים ו/או התנאים הנוספים ו/או בקשר הקשורים בהצעה ש

ו/או ההצעה ובכלל האמור, בקשר עם כל טעות ו/או השמטה ו/או תוספת  לטופס ההצעה הכספית

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא שנתגלעו באיזה מהמענים 

בהן נגרמה בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע),  האמורים (לרבות בנסיבות

 ל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות לרשות ובהתאם לשאר הוראות הדין.ווהכ

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות 

ופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים זה לעיל, והם מוותרים בזאת בא בהוראות סעיף

ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת 

 סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.    

  העדר חובה לקבלת איזה מההצעות .18

ת הצעות זה, הרשות אינה מתחייבת לקבל כל הצעה למרות כל האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנ

  מכרז.מסגרת המההצעות שיוגשו ב

  ביטול המכרז או ביטול החוזה .19

 חוזה או מכרז לבטל הזכות .19.1

על אף האמור בכל מקום אחר בטופס הזמנת הצעות זה, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל 

ו/או לבטל את החוזה עם זוכה במכרז, ו/או לבטל את זכייתו של זוכה במכרז את המכרז בכל עת, 

  כל זאת בהתאם לסמכויות המוקנות לה על פי טופס הזמנת הצעות זה ו/או על פי יתר הוראות הדין.

 הביטול תוצאות .19.2

לעיל, תהיה הרשות  19.1שהוכרז בו זוכה, בנסיבות המתוארות בסעיף  לפניבוטל המכרז  .19.2.1

דש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת שהיא לצאת למכרז חרשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, 

ערבות שבה למציעים הופי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז, וזאת בין אם - על

 .ובין אם לאו, לקיום המכרז

שהוכרז זוכה במסגרתו או לחילופין, בוטלה זכייה של זוכה במכרז או  לאחרבוטל המכרז  .19.2.2

לעיל, אזי מבלי  19.1מתוארות בסעיף לחילופין, בוטל חוזה עם זוכה במכרז, בנסיבות ה

תהיה הרשות רשאית, לפי שיקול דעתה לעיל,  19.2.1לגרוע מזכויות הרשות על פי סעיף 

מבין שאר  הצעתו הכספית הנה הגבוהה ביותר,הבלעדי, לפנות למציע הבא אחריו (אשר 

ל ש /ם(מלבד הצעתו בטופס הזמנת ההצעות תנאים המפורטיםכל הההצעות אשר עמדו ב

 .המציע/ים אשר זכייתו/ם בוטלה כאמור)

המציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים ומסכימים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות  .19.3

כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, על בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת 

 בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

  תקופת ההתקשרות .20

החל מיום  (חמש) שנים 5 –תהא ל תקופת המסגרת להתקשרות הרשות עם המציעים הזוכים,  .20.1

ם ההתקשרות ימולאו ע"י הרשות ויימסרו החתימה על החוזה עם הרשות. מועדי תחילת וסיו
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 ").תקופת ההתקשרותלמציעים הזוכים ביום חתימת החוזה כאמור (להלן: "

יודגש, כי בכל מקרה, ובו  טרם נחתם חוזה התקשרות עם מי מהמציעים הזוכים, בהתאמה לפי 

קובות לשם העניין, מכל סיבה שהיא, עד למועד חתימת החוזה ע"י הרשות, אזי יחולו ההוראות הנ

  .)עניין השתתפות בהליכי התיחורסיפא לעיל (ל 15כך בסעיף 

הרשות תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להודיע לזוכה בכתב, על דחיית תחילתה של  .20.2

תקופת ההתקשרות, וזאת מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות. הודיעה הרשות 

ות כאמור ו/או במידה ויחולו עיכובים כלשהם, במועד על דחיית תחילתה של תקופת ההתקשר

תחילת תקופת ההתקשרות, כתוצאה מצו של בית משפט מוסמך ובין מכל סיבה אחרת ו/או נוספת 

שהיא, ידחה ו/או יוארך מועד תחילת התקופה האמורה, למועד אותו תקבע הרשות, עפ"י שיקול 

ר וכן יהיו מנוע ומושתק, מלהעלות כל תביעה דעתה הבלעדי והזוכה מוותר בזאת, באופן בלתי חוז

ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי בגין כך, כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמה, ובכלל זה, לא יהיה זכאי 

הזוכה לשיפוי ו/או לפיצוי מכל סוג שהוא. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף 

 20.3טול החוזה, בהתאם להוראות סעיף משנה משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות לבי

 להלן.

עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לבטל את החוזה ו/או להפסיק הרשות תהא רשאית,  .20.3

תקשרות או במהלך את ההתקשרות לפי החוזה, כולה או חלקה, לפני מועד תחילת תקופת הה

ימים בכתב. למען הסר ספק, מובהר  (שלושים) 30, וזאת בהודעה מוקדמת של תקופת ההתקשרות

בזאת, כי אין באמור סעיף משנה זה, על מנת לגרוע מזכותה של הרשות, לבטל את החוזה, בהתאם 

 לעיל. 19לשאר התנאים המפורטים בחוזה ו/או כדי לגרוע מזכותה לפי סעיף 

קת ההתקשרות, מצהיר ומתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר, כי ביטול החוזה ו/או הפסהמציע הזוכה,  .20.4

הינה זכות המוקנית לרשות, וכי בקרות איזה מהמקרים האמורים, הוא מוותר בזאת, באופן בלתי 

חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק, מלטעון כל טענה בשל כך, לרבות טענה בדבר הסתמכותו, לביצוע 

שהו, שירותים, במשך כל תקופת ההתקשרות ו/או הסתמכותו להיקף הזמנות עבודה מינימאלי כל

ובפרט טענות שעניינן השקעות, אותן השקיע המציע הזוכה, בקשר עם השירותים ו/או בקשר עם 

 היתכנותם.

) למי עבודה (במסגרת הליך תיחור בנוסף, יובהר ויודגש כי במקרה בו תגיש הרשות הזמנת .20.5

מהמציעים הזוכים, כאשר לוח הזמנים לביצוע העבודה נשוא ההזמנה ולהשלמתה נקבע למועד 

הינו לאחר סיום תקופת ההתקשרות המוגדרת לעיל, הרי שהמציע הזוכה יהא מחויב לבצע את ש

הזמנת העבודה האמורה בשלמותה, כאשר כל הוראות החוזה יחולו על עבודה זו בהתאמה, לרבות 

 לעניין ביטוח וערבות, לכל דבר ועניין עם ביצוע העבודה כאמור.

  מועדי ביצוע השירותים .21

ה במכרז, יהא מחויב להתחיל במתן השירותים כאמור בחוזה ובהתאם למועדים מציע שהצעתו זכת

אשר יונפק בנפרד, לכל עבודה  ),חוזהבכמפורט  "(ולאחר ביצוע הליך תיחורהזמנת עבודההנקובים בטופס "

ועבודה, זאת בהתאם לצרכי הרשות, ובהתחשב בכך, כי המדובר בחוזה מסגרת בלבד, והכול בכפוף לתנאי 

     על נספחיו. החוזה,
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  שינויים בהיקף ההתקשרות  .22

את היקף העבודות/שירותים, מעת לעת, קבוע למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי לרשות שמורה הזכות ל

וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, ובהתאם לצרכיה, והכול באופן, להרחיבם או לצמצמם 

  בתנאים ובהתאם למנגנונים הנקובים לשם כך בחוזה.

  העדר בלעדיות .23

והרשות  שירותיםקבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת חוזה עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע ה

רשאית בכל עת, ועל פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר אם אחר ו/או אחרים לביצוע העבודות ו/או 

  דומים.  שירותים

  ובהצעה הזוכה  הרשות עיון בהחלטות .24

 ותובמסמכי ההצע הרשותכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות רק לאחר בחירת הזוכה במ

לאחר , 1993-(ו) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג21 -(ה) ו 21בהתאם לאמור בתקנות משנה , ותהזוכ

ובכפוף , כולל מע"מ) ₪, חמש מאות(₪  500וכל זאת תמורת תשלום בסך  מזכירת הועדותתאום עם 

בכל מקרה יובהר, כי ההצעה הכספית של המציעים  ית.לטופס ההצעה הכספ 6ף להוראות סעי

  אינם חסויים. –הזוכים וכן נתונים אותם מסרו לצורך הוכחת עמידתם בתנאים המקדמיים 

  הבהרות ושאלות הבהרה .25

ה גב' ורד נייש להפנות בכתב את כל השאלות והבירורים ה הלמכרז זה, אלי תהרשות האחראי תנציג .25.1

או על ידי  97511296-03 או באמצעות פקס שמספרו: iaa.gov.ilvereda@ לכתובת דוא"ל אגוזין

, 2קומה  1שליח, למזכירות אגף לוגיסטיקה, רשות שדות התעופה, נמל תעופה בן גוריון, טרמינל 

 .209 חדר

   .5849750-03 03/-9750581יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, באמצעות טלפון שמספרו:  .25.2

 .29.11.2016 ליוםפניות לבירורים תעשנה עד  .25.3

על הפונים לציין בעת פנייתם את מספר הפקסימיליה ומס' הטלפון לבירורים. לאחר מועד זה תהא  .25.4

 הרשות רשאית שלא לענות לשאלות מציעים.

, וזאת באופן ובאמצעים אשר אשר נרשמו למכרז הרשות תפיץ במישרין את ההבהרות לכל המציעים .25.5

  .תמצא לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות

 למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבהרה של הרשות, אלא אם פורסמה כאמור בסעיף .25.6

 לעיל. 25.5

  מפגש המציעים .26

  לקבל הסברים והבהרות נשוא מכרז זה.על מנת למפגש  ןמוזמ, כל מציע אשר נרשם למכרז זה .26.1

  .10:00בשעה  24.11.2016 בתאריך םויתקיי ך, יערשהינו חובההמפגש,  .26.2

  נתב"ג. 3קומה  1בחדר ישיבות טרמינל  ,לעיל יםהנקוב הייפגשו במועד ובשעבמפגש פים המשתת .26.3

אם לא יוכל להגיש הצעתו למכרז ומפגש כאמור לעיל, ב לא ישתתף או נציג מטעמו אשר מציע  .26.4

 .תפסל על הסף והצעת - עשה כן 

ים נוספים לכל פגשהרשות תהא רשאית, אם יהיה בכך צורך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך, מ .26.5

. הודעה על מועד המפגשים הנוספים אם תסבור זאת כנחוץ (ולהם בלבד) המציעים שנרשמו למכרז

  .והיא תהיה רשות בלבד ר בכתב ומראש למציעים שנרשמו למכרזהאמורים תימס
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  אישור גורמי ביטחון .27

רש"ת ון לקבל את אישורם של נציגי בטחכי במידת הצורך הוא יצטרך הזוכה מתחייב, המציע  .27.1

הכול בהתאם להנחיית מנהל , במתן השירותים מראש ובכתב לכל אחד מן העובדים שיועסקו על ידו 

 . החוזה מטעם הרשות

, ההזוכהמציע יהיה חייב  - לא אושרה העסקתו של מי מעובדי הזוכה, על ידי גורמי הביטחון  .27.2

ן אישור, למי מעובדיו של אחר אשר יאושר על ידי הרשות. יובהר, כי אי מת עובד להעמיד תחתיו 

 .מתן השירותיםהזוכה לא יהווה כל עילה, מצד הזוכה, לדחייה ו/או עיכוב ו/או לאי המציע 

סעיף זה לעיל, מופנית בזאת תשומת לב המציעים לכך שעבור עבודות/שירותים נשוא מכרז לעניין  .27.3

לא תותר ת בנתב"ג, זה האמורים להתבצע בשטחים המוגדרים כמוגבלים לכניסה מסיבות ביטחוניו

  העסקת עובדים פלסטיניים, אשר אינם אזרחי ישראל.

  איסור הסבה .28

מתחייב שלא להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או לבצע כל לרבות הזוכה/ים, כל אחד מהמציעים,  .28.1

דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, במישרין ו/או בעקיפין, בקשר עם זכות 

לפי מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל מזכויותיו 

ולא להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות ו/או חובה על פי  )שיחתם

מסמכי המכרז (לרבות לפי טופס הזמנת ההצעות ו/או החוזה שייחתם עמו (ככל שיחתם), אלא 

 את הסכמתה מראש ובכתב של הרשות. לאחר שקיבל לשם כך

הרשות תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה ו/או הסבה ו/או  .28.2

לעיל. כל העברה ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או  28.1 המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

לה ומבוטלת מעיקרה דיספוזיציה אחרת כאמור שלא תקבל את אישורה בכתב של הרשות, תהיה בט

 ולא יהיה לה שום תוקף.

  בעלות על מסמכי המכרז .29

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי המכרז ובנספחיו, תהיינה של 

רשות בלבד. המציעים במכרז אינם רשאים לעשות בהן כל שימוש כלשהו אלא רק לצורך הגשת ההצעה. ה

  לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת ההצעות.ע"י המציעים זרו במלואם למשרדי הרשות מסמכי המכרז יוח

  סמכות השיפוט והדין החל על המכרז .30

יפו, תהא סמכות שיפוט ייחודית לדון בכל עניין הקשור ו/או  –לבית המשפט המוסמך בתל אביב  .30.1

ם נקבע זוכה במכרז ובין הנובע ממכרז זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טר

  לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע ממכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי המכרז, בין טרם  .30.2

נקבע זוכה במכרז ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת 

 גברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.לעת והוא יתפרש על פי חוקים אלה אשר י

  

  בכבוד רב,

  ורד אגוזין

  אגף לוגיסטיקה, קניינית

  רשות שדות התעופה
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  פת הגעה למשרד הראשי בנתב"גמ
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  לטופס הזמנת ההצעות 'א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.1סעיף  להוראותבהתאם תצהיר פרטי מציע, שהנו תאגיד, 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       הח"מ, אני 

  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח תפקידי כמנהל התאגידהנני מנהלה הכללי של ____________ (להלן: " .1

  העובדות נשוא התצהיר. הכללי של התאגיד, והכרתי את

 גיד:  ____________________________________________תאה שם .1.1

 רשומה: ___________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עודת הרישום של התאגידת פרמס .1.3

ם, ופירוט האחזקות בידי כל ברי התאגיד/בעלי המניות, מעניהם, מספרי תעודות הזיהוי שלהח ותשמ .1.4

  חבר בתאגיד:

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

                   _______________________________________________________________________  

                   _______________________________________________________________________  

 נהלי התאגיד (לא דירקטורים), מעניהם ומספרי תעודות הזיהוי שלהם: מ ותמש .1.5

  המנהל הכללי: ____________________________________ 

  מנהלים נוספים בפועל בתאגיד:

__________     _____________________________________  

   _______________________________________________  

    _______________________________________________  

 י החתימה של התאגיד: _____________, _____________, ______________.      שורמות שמ .1.6

  הירי אמת.אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצ .2

  מצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת רישום התאגיד.  .3

            ___________________  

  שם וחתימת המצהיר (ללא חותמת המציע)                                                                         

__/____ הופיע בפני, /_  , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  

  

            __________________  

  תימה וחותמת עוה"דח                                                                                      
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  לטופס הזמנת ההצעות '1א נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.1 סעיף להוראותבהתאם , שאינו תאגידשהנו עוסק מורשה  תצהיר פרטי מציע,

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

את העובדות  הנני בעליו של ____________ (להלן: "המציע"), ונותן תצהירי זה בשמו, מכוח היכרותי .1

  נשוא התצהיר.

 המציע: ____________________________________________ שם .1.1

 רשומה:     _________________________________________ת ובכת .1.2

 _____________________________ :עוסק מורשה של המציע פרמס .1.3

 ___________.      י החתימה של המציע: _____________, _____________, ___שורמות שמ .1.4

  אני מצהיר, כי זה שמי ותוכן תצהירי אמת. .2

 מורשה.המצ"ב לתצהירי זה: העתק "נאמן למקור" של תעודת עוסק  .3

  

  

            ___________________  

  שם וחתימת המצהיר (ללא חותמת המציע)                                                                        

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       ח"מ, עו"ד אני ה

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה 

  הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.צפוי/ה לעונשים 

  

  

                              __________________   

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                    
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  נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות

  

  זמנת ההצעותלטופס ה 9.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

יש לנקוב בשמו ") [*המציע_________ (להלן: "_______________ הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

בהסכם מסגרת לביצוע בדיקות מעבדה להתקשרות  2016/070/0485/00פומבי מס' מכרז ], לעהמלא של המצי

 אתרי רשות שדות התעופה.יקטים שונים בבפרו

 הנני משמש כמנהל כללי במציע. .2

למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז המציע הינו מעבדה מאושרת ע"י נכון כי אני מצהיר בזאת,  .3

. יובהר 1953 –לחוק התקנים, התשי"ג  12בתחומי הבנייה והתשתית מכוח סעיף  משרד הכלכלה והתעשייה

 כי המציעים יידרשו להוכיח את עמידתם בסעיף זה בצירוף העתק תעודה מהרשות להסמכת מעבדות.

למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז המציע הינו מעבדה שהוסמכה ע"י נכון אני מצהיר בזאת כי  .4

 בתחומי בניין ותשתית.  ISO IEC17025ת להסמכת מעבדות, לדרישות הרשות הלאומי

שנים לפחות  3נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו בעל ניסיון של אני מצהיר בזאת כי  .5

 בביצוע בדיקות מעבדה בתחומי בניין ותשתית.

  לעיל:  5להלן נתונים נוספים לצורך הוכחת האמור בסעיף 

ד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו בעל ___ שנות ניסיון בביצוע בדיקות נכון למוע

  ם הרלוונטי לכך בסעיף זה לעיל). מעבדה בתחומי בניין ותשתית. (על המציע למלא את שנות הניסיון במקו

  לצורך נספח זה דלעיל: 

  יה. כל מבנה המחובר חיבור של קבע לקרקע או מונח על –" משמעו בניין"

  ית וקו תשתית. תדרך, מבנה דרך, מסילת ברזל, מתקן תש - " משמעה"תשתית

 

על שם  ו"ד כ"העתק נאמן למקור", של התעודות/אישורים שלהלן כאשר הן תקפות * לתצהיר מצורף העתק מאושר על ידי ע

  המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, כדלקמן: 

מעבדה מאושרת ע"י משרד ת מעבדות בדבר היות המציע להסמכהלאומית תעודה מהרשות העתק א. 

וזאת לצורך  1953 –לחוק התקנים, התשי"ג  12הכלכלה והתעשייה בתחומי הבנייה והתשתית מכוח סעיף 

  לעיל.  3הוכחת עמידת המציע בתנאי המפורט בסעיף 

ת, לדרישות בדבר היות המציע מעבדה שהוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדוהעתק אישור ב. 

ISO IEC17025   לעיל.  4בתחומי בניין ותשתית וזאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי המפורט בסעיף  
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 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  

  

            ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                                          

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

/תהיה והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

  

  

                  __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                            

  

  

נו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק (*)למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק הכתוב של נספח ב' כפי שיימסר למציע ה

המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן 

  וצורה על  הנוסח המחייב של העותק הכתוב לנספח ב', כפי שנמסר למציע.       
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  ' לטופס הזמנת ההצעותגנספח 

  לטופס הזמנת ההצעות 9.3סעיף  תצהיר, בהתאם להוראות

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 פומבי מס'מכרז , ל")התאגיד המציע_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

אתרי רשות דיקות מעבדה בפרויקטים שונים בבהסכם מסגרת לביצוע בלהתקשרות  2016/070/0485/00

  שדות התעופה.

  אני משמש כמנהל כללי בתאגיד. .2

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  .3

  מתקיימים כל אלה במצטבר:

האחרים בתאגיד המציע וכן כל אחד מבעלי השליטה המשמעותיים המציע, מנהלו הכללי  .3.1

שהנם:_____________, ת.ז./ח.פ______________; _______________ 

ת.ז./ח.פ._____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה 

, 237 ,112 ,100: 1977 –ז שהיא בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"

 –ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח  422-425, 383, 330, 305, 300, 290-291

  ., ואם הורשעו במי מהעבירות כאמור חלפו חמש שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן1957

בעשרים וחמישה אחוזים מי שהינו מחזיק  -"בעל אמצעי שליטה משמעותיזה: " 3.1לצורך סעיף 

מן הערך הנקוב של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או ) או יותר 25%(

  .או יותר מהדירקטורים במציע) 25%(שהנו רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים 

  במקום הרלוונטי)X(המציע יסמן  - המציע ובעל הזיקה אליו .3.2

עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2ו ביותר משתי (לא הורשעו כלל ו/או לא הורשע (

וחוק שכר מינימום,  1991- שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), התשנ"א

  "). חוק שכר מינימום(להלן: " 1987- התשמ"ז

) כון למועד האחרון ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נ2הורשעו ביותר משתי

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,2הורשעו ביותר משתי ( 

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  ה פירוט העביר  

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  

  .1976- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –זה: "בעל זיקה"  3.2לצורך סעיף 
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  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

          

      

  __________________                     

  חתימת המצהיר

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     מר/גב' במשרדי ב_____________ 

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה 

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                          ________________   

  חתימה וחותמת עוה"ד                         

מנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב (*) היה וה

(בנוסף להגשת תצהיר ג' זה) כל בעל אמצעי שליטה משמעותי / בעל זיקה כאמור למסור תצהיר בשם עצמו 

  להלן, בשינויים המחויבים. 1כמפורט בנספח ג'
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  לטופס הזמנת ההצעות 1'ג נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 9.3 סעיף להוראותבהתאם  תצהיר פרטי מציע,

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

פומבי מס' מכרז המציע"), ל_____________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

אתרי רשות דיקות מעבדה בפרויקטים שונים בבהסכם מסגרת לביצוע בלהתקשרות  2016/070/0485/00

  שדות התעופה.

  המנהל הכללי במציע./הנני המציע .2

אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  .3

  במצטבר:מתקיימים כל אלה, 

בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]המציע / אני   .3.1

, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

/  המציע אם הורשע, ו1957- ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425, 383

 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזובהורשעתי 

להלן ימולא רק במקרה ונספח זה מוגש על ידי  3.2[סעיף  -במקום הרלוונטי)X(המציע יסמן  -המציע .3.2

  ידי בעל זיקה] עוסק מורשה ו/או על

עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה 2י (לא הורשע ככל ו/או לא הורשע ביותר משת (

וחוק שכר מינימום,  1991- שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (להלן: "חוק עובדים זרים"), התשנ"א

  (להלן: "חוק שכר מינימום").  1987- התשמ"ז

) חרון ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד הא2הורשע ביותר משתי

  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט 2הורשע ביותר משתי (

) לפחות ממועד ההרשעה 1דלהלן,ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  האחרונה.

  פירוט העבירה   

  ושם חוק][מספר סעיף 

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]

1.     

2.     

3.     

4.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976- כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –זה: "בעל זיקה"  3.2לצורך סעיף 
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  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

    

  

                 _________________            

  חתימת המצהיר

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 

, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה  והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי

  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                    __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                    

  

ונים יצורפו שני תצהירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם (*) במידה והמציע והמנכ"ל הינם אנשים ש

  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2ע"י המנהל הכללי אצל המציע וסעיף 
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  ד' לטופס הזמנת ההצעות נספח

  נוסח ערבות לקיום מכרז  

  לכבוד

                      רשות שדות התעופה

  __________תאריך: _

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

לסילוק כל סכום  כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1__________________ לבקשת .1

"), אשר הערבות סכום) (להלן: "חדשים שקלים אלףעשרים (ובמילים:  ₪ 20,000עד לסך כולל של 

בהסכם מסגרת לביצוע להתקשרות  2016/070/0485/00מס' פומבי תדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז 

 . ")המכרז(להלן: " אתרי רשות שדות התעופהדיקות מעבדה בפרויקטים שונים בב

עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב שתימסר  ימי מחמישהדרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  לפי .2

 סכום(להלן: " בדרישה הנקוב סכום כל כםל נשלם אנו, , במהלך שעות פעילות2ב _________________

וזאת מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") הדרישה

את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו 

גנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת ה

 .לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה

 נהיה ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3

 4 בסעיף רטכמפו, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים

 .להלן

 .29.06.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .5

ון בעניינים יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לד- אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות  .6

 זו.  

 ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחר. .7

 

  בכבוד רב,

   חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח
  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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  בודלכ 

  רשות שדות התעופה
  גוריון-נמל תעופה בן

  7015001, מיקוד 7ת.ד 
  תאריך:______________

  א.ג.נ.,

  

דיקות בהסכם מסגרת לביצוע בלהתקשרות  00854/070/06201/ ההצעה הכספית למכרז פומבי מס'הנדון: 

   אתרי רשות שדות התעופהם שונים במעבדה בפרויקטי

לאחר שקיבלנו את מסמכי המכרז, קראנו אותם בעיון, בחנו, הבנו ושקללנו את כל ההוראות הח"מ, ו אנ .1

המפורטת במסמכי המכרז, לרבות תנאי החוזה, על כל נספחיו, הדגשים והתנאים הנקובים, בטופס ההצעה 

תכולת העבודה ויתר הנספחים המצ"ב ם, כמפורט ברוכים בביצוע השירותיהכספית ומכלול ההיבטים הכ

לחוזה וכל מידע אחר נשוא מכרז זה, לרבות כל נתון משפטי, תכנוני, ביצועי, תפעולי או עסקי, מציעים 

המפורטת בטופס לרשות את ביצוען של התחייבויותינו בחוזה, במלואן ובמועדן, תמורת הצעתנו הכספית 

עה הכספית ומסומן כנספח א',  והכול בכפוף לשאר ההוראות לטופס ההצ "טבלת הריכוז", המצ"ב

 .המפורטות, בטופס ההצעה הכספית להלן, ולשאר הוראות החוזה

  דגשים כלליים למילוי טופס ההצעה הכספית

תשומת לב המציעים מופנית בזאת במפורש לכל אחד מהדגשים הנקובים בסעיף זה להלן בקשר עם  .1.1

פחיו, ובכלל האמור לסמכויות הרשות בקשר עם כל טעות המענה לטופס ההצעה הכספית ונס

חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם, 

  שנתגלעו במענה האמור, כולו או חלקו:

המחירונים שעל בסיסים יידרשו להציע המציעים את אחוז ההנחה כהצעתם למכרז הינם מחירון 

(להלן: "מחירון מכון התקנים")  09/09/2007הבניין של מכון התקנים הישראלי מהדורת  אגף

(להלן: "מחירון איזוטופ") וכפי שיעודכנו מחירונים אלו  01/06/2013ובמחירון איזוטופ מהדורת 

מעת לעת במהלך תקופת ההתקשרות (להלן יחידו: "המחירונים"). מחירונים אלו מכילים מחירי 

 יטים מקסימאליים ואשר מחייבים את המציע ואינם ניתנים לשינוי. ידיות ופר

המציע יציע את הצעתו הכספית בטבלת ההצעה המצורפת כנספח א' לטופס ההצעה הכספית  .1.2

ואשר מרכזת את שני המחירונים. על כל מציע למלא את העמודה הרלוונטית של הטבלה ולהציע 

אחיד עבור כל אחד מהפריטים של המחירונים.  אשר יהווה שיעור הנחה אחד ויחידאחוז הנחה 

 לטופס הזמנת ההצעות. 12.4התחרות לקביעת הזוכים במכרז תהא בהתאם להוראות סעיף 

 הלא יותר מספרו בלבד בספרותשיעור אחוז הנחה  לנקוב לצורך מתן  ההנחה, על המציעיודגש כי  .1.3

 הרשות -  אחתעשרונית   מספרה יותר  שיציין ,מציענקודה. ה אחרי ,אפס שאינהאחת,  עשרונית

על ידו אחרי  שצוינה ,הראשונה העשרונית הספרה את רקהמכילה  ,בהצעתו הכספית ככזו תראה

הרי שהרשות תראה ותחשיב  - 61.85%(לדוגמא: מציע אשר ינקוב בשיעור הנחה של  .הנקודה

 ).61.8%הצעתו כאילו נקב המציע בשיעור הנחה של 
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 -מממוצע כלל ההצעות שהוגשו  15%-תחרוג בשיעור של למעלה מ ויובהר כי הצעה אשריודגש  .1.4

לטופס הזמנת  12.4.1.1תיפסל על הסף, כאשר מנגנון החריגה יחושב בהתאם למפורט בסעיף 

 ההצעות למכרז.

לטופס הזמנת ההצעות) יהווה את  12.4.1אחוז ההנחה הקובע במכרז (כהגדרתו בסעיף כי  יודגש .1.5

ליכי התיחור בין המציעים הזוכים והכול כמפורט בסעיף הליך התיחור יבוצעו ההאחוז שעל בסיסו 

הליכי התיחור שיבוצעו בין המציעים הזוכים במכרז, אופן ביצועם וחישובם עוד יובהר כי  בחוזה.

  וכן התמורה בגינם תהא בהתאם למפורט לסעיפים אלו בחוזה.

  הוראות ספציפיות לעניין המחירונים: .1.6

ליכי התיחור במסגרת החוזה, יוזמנו בהתאם למחירון מכון הבדיקות שיוזמנו בה .1.6.1

התקנים, כאשר במקרה בו בדיקה מסוימת איננה מפורטת במחירון מכון התקנים, יקבע 

 מחיר הבדיקה כאמור בהתאם למחירון איזוטופ.

הוזמנה בדיקה אשר קיימת בשני במסגרת הליכי התיחור במידה ו, על אף האמור לעיל .1.6.2

מחירה בהתאם למחירון בו נמצא המחיר הנמוך ביותר עבור הבדיקה  ייקבע -המחירונים

 כאמור.

 ישולם המחיר הנמוך ביותר. -בכל מקום במחירונים בו החיוב תלוי במרחק או באזור .1.6.3

במידה ובמי מהמחירונים מופיעים שני תעריפים שונים היכולים לשמש חיוב בעבור אותה  .1.6.4

 ים.ישולם לנו התעריף הנמוך מבין השני - עבודה

ככל שהמחירונים קובעים חיובים נוספים בגין עריכת דוחות ו/או הפקת דוחות ו/או  .1.6.5

 לא תשולם על כך תמורה נוספת מעבר לנקוב בחוזה. - עריכת דוחות מסכמים

על הצעתו של המציע להיות מלאה. על המציע לנקוב בעמודה/שורה שהוקצתה לשם כך ב"טבלת  .1.7

 צא מן הכלל, את אחוז ההנחה כמפורט בגוף הטבלה. ההצעה", בהתאמה, לפי העניין, ללא יו

בלבד או  חיובימובהר, כי במקום המיועד לכך והמרכיב את טבלת ההצעה יש למלא אחוז הנחה  .1.8

 (קרי ללא הנחה). 0לנקוב אחוז 

המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מכתב הכמויות ומטבלת ההצעה אשר מצורפת  .1.9

יהיה רשאי להשמיט המציע לא הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו.  כמו כן,  כנספח א' לטופס ההצעה

 ו/או להתעלם מאיזה מהעמודות או השורות שהוקצו לשם הגשת הצעת המחיר בטבלה ההצעה.

 המחירים הנקובים בכתב הכמויות נקובים בשקלים חדשים בלבד. .1.10

 המחירים הנקובים בכתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף. .1.11

עה בהצעתו הכספית של מציע, הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת נתגל .1.12

ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא (לרבות בנסיבות בהן נגרמה 

בשל רשלנות או לחילופין, בידיעתו המכוונת של המציע), תהיה הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה 
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לעדי והמוחלט, לנקוט בכל אחד מדרכי הפעולה הבאות, כולן או חלקן, במצטבר ו/או באופן הב

 חליפי:

 לפסול הצעה כאמור על הסף.  .1.12.1

לקבל מהמציע הבהרה ו/או הסתייגות, לפי העניין, מכל טעות חישובית או אחרת ו/או  .1.12.2

קבל או לדחות השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובכלל האמור ל

את ההבהרה ו/או ההסתייגות מטעם המציע, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

 של הרשות.

להתעלם מקיומם של כל הסתייגות, טעות חישובית או אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת  .1.12.3

 ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם כאמור, ובהתאם לשקלל את הצעתו של המציע.   

לת ההצעה, באחוזים שלילים ו/או לא נקב המציע כלל שיעור אחוזי, אזי נקב המציע בטב .1.12.4

זה ו/או על פי דין, תהיה  2 מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף

אפס",  או הרשות רשאית לראות את כל הסעיפים כאילו נקב עבורם המציע אחוז הנחה "

 מחיר "אפס" לפי העניין. 

נקב המציע שיעור הנחה לרכיבים חלופיים מאלה הנקובים בכתב הכמויות, אזי מבלי לגרוע  .1.12.5

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2 מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

האמורים כאילו ננקבו עבור הרכיבים בגינם לא נקב המציע  רשאית לראות בשיעורים

 מחיר.

נקב המציע שיעור הנחה עבור רכיב מסוים בעמודה/שורה לא נכונה, אזי מבלי לגרוע מכל  .1.12.6

רשאית זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות  2 זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

לראות את השיעור כאילו ננקב עבור אותו רכיב מסוים רלוונטי אף שננקב בעמודה/שורה 

 אחרת. 

נקב המציע שיעור הנחה אחד עבור מספר רכיבים, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .1.12.7

ן, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור זה ו/או על פי די 2 העומדת לרשות על פי סעיף

ההנחה הנקוב ככזה המתייחס, בנפרד, לכל אחד מהרכיבים או לחילופין, כאילו השיעור 

 הנקוב ככזה המתייחס לכל הרכיבים יחדיו.

נקב המציע מספר שיעורי הנחה עבור אותו רכיב, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת  .1.12.8

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור  2 העומדת לרשות על פי סעיף 

ההנחה הנמוך מביניהם כמחיר הרלוונטי לרכיב האמור, לצורך שקלול הצעתו וכן לצורך 

קביעת התמורה לה יהיה זכאי (ככל שהצעתו תזכה במכרז). הוראות סעיף זה לעיל, יחולו 

 בות בהן פיצל המציע רכיב אחד למספר רכיבי משנה.גם בנסי

נקב המציע שיעור הנחה שאינו תואם את אמות המידה הכמותיות אותן נקבה הרשות לגבי  .1.12.9

הרכיב הרלוונטי (לדוגמא: אמות מידה כמותיות של משקל, מידה, זמן, מספר, כמות 

זה ו/או על  2 פי סעיף וכיו"ב), אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על 
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פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את שיעור ההנחה הנקוב כאילו הוא מתייחס לאמת 

 המידה הכמותית אותה נקבה הרשות לגבי הרכיב הרלוונטי. 

קבה הרשות נקב המציע שיעור הנחה שאינו תואם את מאפייני השירות/פעילות אותם נ .1.12.10

לגבי הרכיב הרלוונטי, אזי מבלי לגרוע מכל זכות חלופית אחרת העומדת לרשות על פי סעיף 

זה ו/או על פי דין, תהיה הרשות רשאית לראות את המחיר הנקוב כאילו הוא מתייחס  2 

 י הרכיב הרלוונטי.וכולל את מאפייני השירות אותם נקבה הרשות לגב

זה, על מנת לגרוע ו/או  2 למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בזכות המוקנית לרשות על פי סעיף  .1.13

לפגוע בכל זכות אחרת המוקנית לרשות על פי דין בקשר עם אופן ההתייחסות והטיפול בכל 

אחרת ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם הסתייגות, טעות חישובית או 

שנתגלעה בהצעתו הכספית של המציע, הכול באופן שיקבע על ידי הרשות ועל פי שיקול דעתה 

 הבלעדי והמוחלט של הרשות.

עוד מובהר בזאת, כי הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לעשות שימוש בכל אחת מהזכויות  .1.14

זה ו/או על פי דין, כולן או חלקן, במצטבר או לחילופין, פעם אחת ו/או  2 פי סעיף  המוקנות לה על

 מספר פעמים ואף לשלב ביניהן, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.    

, באופן מוחלט ובלתי חוזר, כי בחתימתו על טופס ההצעה הכספית, המציע מצהיר ומתחייב בזאת .1.15

זה, והוא מוותר בזאת  2 הינו מודע ומסכים לסמכויות הרשות כפי שהן נקובות בהוראות סעיף 

באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהא מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, 

שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת  מכל מין וסוג

 סמכות כאמור.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה ו/או בזכויות הרשות על פיו על מנת לגרוע  .1.16

  ו/או לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לרשות על פי יתר הוראות טופס הזמנת ההצעות. 

  :הכספית ההצעה עם בקשר כללי ומידע הצהרות

מבלי לגרוע משאר הוראות טופס הזמנת הצעות זה ומהצהרותיי ומהתחייבויותיי על פיו, אני הח"מ  .1.17

מצהיר ומתחייב בזאת באופן מלא ובלתי חוזר, כי לצורך ובמסגרת הצעתי הכספית, בחנתי בקפידה 

ם והיישומים של הוראות ובעיני בעל מקצוע וכן שקללתי את כל ההשלכות, התנאים, ההיבטי

מסמכי המכרז והתמורה לה אהיה זכאי בגינם (לרבות כמפורט בטופס הזמנת הצעות זה), קיבלתי 

מהרשות כל מידע נוסף שנדרש על ידי בקשר עם מסמכי המכרז, ביצעתי התחייבויותיו על פיהם 

אנו לנכון והתמורה המשולמת בגינם, וכי לאחר ששקללתי את כל האמור, וכל מידע אחר שמצ

לשקול, אני מגיש את הצעתי הכספית, ואני מוותר בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל 

 טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור. 

מבלי לגרוע בשום צורה ואופן מכלליות האמור בסעיף לעיל, אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי שקללתי  .1.18

 ל הפרטים והמידע הנקובים להלן: ותמחרתי במסגרת הצעתי הכספית את כ

כי כמות היחידות כמפורט בכתב הכמויות הינם אומדנים בלבד ואין בהם בכדי לחייב את  .1.18.1

  הרשות לכמות או דרישה מסוימת.
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ההצעה הכספית תכלול כל תשומה ו/או עלות ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהן, הכרוכות,  .1.18.2

ויותיי על פי החוזה, לרבות ומבלי לגרוע, במישרין ו/או בעקיפין, בביצוע והשלמת התחייב

כוח אדם, ציוד, נסיעות, ייצור, ייבוא, אספקה, העמסה, הובלה, פריקה, התקנה, אחריות, 

על פי  וביטוח, מפגשים וישיבות וכיו"ב, הכול על מנת לבצע ולהשלים את התחייבויותינ

 החוזה, במלואן ובמועדן כמפורט בהוראות החוזה ובנספחיו. 

שכל הליכי חלוקת  הרי, זה במכרז כזוכה תוכרזהכספית  והצעתי במידהכי  ויודגש יובהר .1.18.3

 העבודה העתידיים יהיו כמפורט בנספח הליך חלוקת העבודה המצורף כנספח ב' לחוזה. 

 הצהרות כלליות .2

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: ימבלי לגרוע משאר ההוראות המפורטות בטופס הזמנת ההצעות הרינ

נה על כל הדרישות הנובעות מהאמור במסמכי המכרז על כל נספחיהם; בדקתי והבאתי הצעתי עו .2.1

בחשבון את כל המידע שהתקבל (לרבות מידע שהרשות המציאה למציעים לאחר הוצאת המכרז, 

כגון מסמכי הבהרות וכיו"ב), וכן כל מידע רלוונטי הנדרש לי לצורך הגשת הצעתי זו על פי תנאי 

לעיל ולהלן, ואני מסכים ומתחייב לפעול בהתאם למידע  3 - 2 ט בסעיפים המכרז, לרבות כמפור

כאמור. בנוסף אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי בחנתי את המידע האמור וערכתי את כל הבדיקות 

עניין הכדאיות הכלכלית של הצעתי הכספית, וכי בכל מקרה, אני מוותר המקצועיות הנדרשות ל

 בזאת באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם האמור.

כי כל מידע שסופק ו/או שיסופק לי במסגרת המכרז בכלל וטופס הזמנת ההצעות בפרט, נועד לצרכי  .2.2

משום התחייבות ו/או מצג כלשהו מצד הרשות, לכל דבר ועניין, וכי המחשה בלבד ואין לראות בו 

בכל מקרה לא יהיה במסירת המידע האמור ו/או בתוכנו על מנת להטיל על הרשות אחריות כלשהי 

 ו/או על מנת לגרוע מהתחייבויותיי המפורטות במסמכי המכרז.   

חתום לל שאדרש לכך, אם בכלל,אהרי שכזו תתקבל,  יהיה והצעתהחוזה,וכי תנאי  ילכי ברורים  .2.3

בלתי נפרד המהווה חלק (כפי שיעודכן במסגרת המכרז),  , על חוזהי הרשותיד במועד שיקבע על

מכרז ועל כל מסמך נלווה הדרושים לצורך מתן העבודות. ידוע לי, כי התחייבותי זו ממסמכי ה

 יעודכן במסגרת המכרז). מהווה הסכמה ללא סייג לתוכן חוזה ולנספחיו לכל דבר ועניין (כפי ש

כי ידוע לי, שאין באמור בטופס זה לעיל על מנת לגרוע ו/או לפגוע בכל ההתחייבויות המוטלות עליי  .2.4

 בחוזה ו/או בנספחיו.

ידוע לי ואני מקבל על עצמי כי הודעה בדבר זכייה, ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב  .2.5

יתו, תישלח למשתתפים אך ורק על ידי מזכיר ועדות הבא במכרז, ו/או אי הודעה בדבר אי זכי

 המכרזים.

ידוע לי ואני מקבל כי כל הודעה אשר תימסר למשתתפים בנושא האמור בעל פה, ו/או בכתב  .2.6

אין ולא יהיה לה כל תוקף והמשתתף לא יכול להסתמך  -באמצעות כל גורם שאיננו מזכיר הועדה 

יהיה הדבר על אחריותו  –וש. מציע אשר יעשה אחרת עליה בשום צורה ואופן ולשום מטרה או שימ

 בלבד.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שקללתי במסגרת הצעתי את כל הוראות החוזה וטופס הזמנת ההצעות,  .2.7

לרבות זכויות הרשות וחובות הקבלן שיוכרז כזוכה במכרז על פיהן, ויחולו בעניין זה יתר הוראות 

 ההצעות והחוזה, בשינויים המחויבים.   הויתור המפורטות בסעיפי טופס הזמנת

שבמידה  י. ידוע לילטופס הזמנת ההצעות, כשהם חתומים על יד 99 מצ"ב כל המסמכים המנויים בסעיף  .3

 זו להיפסל. יולא יוגשו כל המסמכים הנ"ל עלולה הצעת

 מנת ההצעות.זו היא כנקוב בטופס הז יתוקפה של הצעת .4

___________ לא יימסרו לעיון, וזאת מן  - ____________ ו -מבקש, כי מסמכים: ___________ ו יאנ .5

 הנימוקים להלן:

  מסמך נפרד, מנומק  ומפורט) 6(הערה ניתן לצרף לעניין התייחסות המציע לסעיף 

_____________________________________________________________    

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

ידוע לנו, כי עפ"י הדין, שיקול הדעת הוא של ועדת המכרזים של הרשות. למרות האמור לעיל ידוע לי, כי כל 

רך הוכחת עמידתי באיזה מהתנאים המקדמיים, לא יהיו פרטי הצעתי הכספית וכן נתונים שנדרשים לצו

  .חסויים

 הח"מ, מצהיר בזאת כדלקמן: יכמפורט בטופס הזמנת ההצעות, אנ ימבלי לגרוע מהצהרותי .6

לא הציע ו/או נתן ו/או קיבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .6.1

המכרז ו/או הליך הליך השפיע, במישרין ו/או בעקיפין, על כסף ו/או כל דבר בעל ערך במטרה ל

קבלת ההצעות, לפי העניין, לרבות כל החלטה של המציע ו/או נושאי המשרה שלו ו/או עובדיו ו/או 

  מי מטעמו בעניינו של מכרז זה.

ל לא שידל ו/או שיתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה אצ יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .6.2

המציע ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור למכרז 

 זה. 

לא שידלנו ו/או שיתפנו פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם נושאי משרה  יו/או כל מי מטעמ יכי אנ .6.3

ע מחירים ו/או ברשות שדות התעופה ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר במטרה לקבו

 תשלומים רלבנטיים למכרז זה בצורה מלאכותית ו/או בצורה לא תחרותית.

דלעיל תהיה הרשות רשאית,  יפר התחייבות מההתחייבויות הכלולות בהצהרותיאשאם  יכי ידוע ל .6.4

למכרז, והח"מ מוותר על כל תביעה  ילפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל שלב שהוא, לפסול את הצעת

  על ידי הרשות.  יישירה או עקיפה, שעניינה פסילת הצעתו/או דרישה, 

  להלן הפרטים בדבר הבנק בו אנו מנהלים את חשבוננו: .7

  שם הבנק :___________   מספר סניף:__________ שם הסניף:___________ .7.1

  מספר חשבון:________________ .7.2
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  על ההצעה: יוחתימת ילהלן פרטי .8

  חתימה וחותמת: __________________ .8.1

 התאגיד: __________; ח.פ.____________ שם .8.2

  שם עוסק: __________; מספר עוסק: ___________ .8.3

    תאריך: ___________________ .8.4

            שם איש קשר לעניין מכרז זה: _____________________ .8.5

 כתובת, טלפון ופקס:__________________ .8.6
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  נספח א' לטופס ההצעה הכספית

  טבלת ההצעה 

  

 2.1ם בסעיף (כהגדרתיד על המחירונים  אחוז ההנחה האח

, עבור ביצוע השירותים, )הצעה הכספיתלטופס ה

לטופס  2.1-2.6בהתאם למנגנונים המפורטים בסעיף ו

  הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז :ו ההצעה הכספית

  

%_______  

  ובמילים______________________ 

  
  

  (*) דגשים והוראות למילוי הטבלה לעיל:  

  לטופס הזמנת ההצעות. 12.4רות וקביעת הזוכים במכרז תהא בהתאם להוראות סעיף התח .1

 

אשר  אחד ויחידעל כל מציע למלא את העמודה הרלוונטית בטבלת ההצעה ולהציע אחוז הנחה  .2
יהווה שיעור הנחה אחיד עבור כל  אחד מהפריטים בכתב הכמויות וכן עבור הצעתו הכספית 

  הכוללת.

 

 הלא יותר מספרו בלבד בספרותשיעור אחוז הנחה  לנקוב מתן  ההנחה, על המציעיודגש, כי לצורך  .3
 הרשות - אחתעשרונית   מספרהיותר   שיציין ,מציענקודה. ה אחרי ,אפס שאינהאחת,  עשרונית
על ידו אחרי  שצוינה ,הראשונה העשרונית הספרה את רקהמכילה  ,בהצעתו הכספית ככזו תראה

הרי שהרשות  - עבור פרק מסוים 61.85%אשר ינקוב בשיעור הנחה של (לדוגמא: מציע  .הנקודה
  ).61.8%תראה ותחשיב הצעתו כאילו נקב המציע בשיעור הנחה של 

 

 - לל ההצעות שהוגשו מממוצע כ 15%-יודגש ויובהר כי הצעה אשר תחרוג בשיעור של למעלה מ .4
לטופס הזמנת  12.4.1.1כאשר מנגנון החריגה יחושב בהתאם למפורט בסעיף תיפסל על הסף, 
  ההצעות למכרז.

 

לטופס הזמנת ההצעות) יהווה את  12.4.1יודגש כי אחוז ההנחה הקובע במכרז (כהגדרתו בסעיף  .5
יבוצעו הליכי התיחור בין המציעים הזוכים והכול כמפורט בסעיף הליך התיחור האחוז שעל בסיסו 

הזוכים במכרז, אופן ביצועם וחישובם  הליכי התיחור שיבוצעו בין המציעיםיובהר כי עוד  בחוזה.
  וכן התמורה בגינם תהא בהתאם למפורט לסעיפים אלו בחוזה.
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  המחירונים -נספח ו'

 



  

 

 בסיסקוד מחירון:   10/01/16תאריך הדפסה: 
 01/06/13ת. מחירון: 

  מטבע: שקלים
 

 בסיסמחירון 
 

 

מחיר כולל 
 מע"מ

 מק"ט תאור מוצר פרטי הבדיקה יח' מחיר

111000000 בדיקות בטון טרי   בדק 0.00    

 מדג 272.00 318.24
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000001 (2*1מאצוה אחת ) 1מדגם   

 בדק 360.00 421.20
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000002 (4*1מדגמים מאצוה אחת ) 2  

 בדק 447.00 522.99
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000003 קוב 18עד  -( 6*1מדגמים מאצוה אחת ) 3  

 בדק 632.00 739.44
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
 27עד  -( 4*1+  2*1אצוות ) 2-מדגמים מ 3

 קוב
111000004  

 בדק 816.00 954.72
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000005 קוב 50עד  -( 3* 2*1אצוות ) 3-מדגמים מ 3  

 בדק 149.00 174.33
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000006 מדגמים מאצווה אחת 3מדגם מעל   

111000007 הכנת גליל בטון מבטון טרי   בדק 35.00 40.95  

111000008 הכנת מנסרת בטון מבטון טרי   בדק 35.00 40.95  

111000009 הכנת קובית בטון מבטון טרי   בדק 10.00 11.70  

111000010 קביעת תכולת אויר   בדק 172.00 201.24  

111000011 בדיקת צפיפות הבטון   בדק 192.00 224.64  

111000012 בדיקת סומך   בדק 207.00 242.19  

111000013 בדיקת התאמת נפח הבטון להזמנה לא כולל תשלום עבור שקילת המערבל בדק 586.00 685.62  

111000014 בדיקת אחידות העירבול   בדק 964.00 1,127.88  

111000015 שעות עבודה 8עד  -בדיקת זמן התקשרות    בדק 890.00 1,041.30  

111000016 בדיקת הפרשת מים   בדק 920.00 1,076.40  

111000017 בדיקת תערובת דייס 3חלק  466לפי ת"י  בדק 1,010.00 1,181.70  

111000018 בדיקת תערובת גראוט 3חלק  466לפי ת"י  בדק 1,010.00 1,181.70  

 עפ"י תאום מראש בדק 0.00  
יציקות  -בדיקת חום הידרציה בקונסטרוקציה 

 רב נפחיו
111000019  

 בדק 198.00 231.66
המחיר לבדיקת טמפרטורה בלבד מערבל 

 אחד
111000020 קביעת טמפרטורה של תערובת בבטון טרי  

111000021 בדיקת חוזק לחיצה   בדק 0.00    

111000022 מבחן שירוע   בדק 0.00    

111000023 בטון סיבים   בדק 0.00    

CLSM 111000024בדיקת    בדק 0.00    

   בדק 162.00 189.54
 8כל שעה נוספת מעל  -בדיקת זמן התקשרות 

 שעות
111000025  

111000026 ס"מ, 15X15X15נטילה של דוגמאות    יח' 447.00 527.46  

111000027 נטילה של דוגמאות גלילים   יח' 447.00 527.46  

111000028 רכישת ציפוי מיוחד לבטון בחוזק גבוה   שק 500.00 590.00  
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 בדק 1,088.00 1,272.96
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000044 קוב 100עד  -אצוות  4-מדגמים מ 4  

 בדק 1,360.00 1,591.20
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000045 קוב 150עד  -אצוות  5-מדגמים מ 5  

 בדק 1,632.00 1,909.44
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000046 קוב 200עד  -אצוות  6-מדגמים מ 6  

 בדק 1,904.00 2,227.68
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000047 קוב 250עד  -אצוות  7-מדגמים מ 7  

 בדק 2,176.00 2,545.92
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000048 קוב 300עד  -אצוות  8-מדגמים מ 8  

 בדק 2,448.00 2,864.16
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000049 קוב 350עד  -אצוות  9-מדגמים מ 9  

 בדק 2,720.00 3,182.40
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000050 קוב 400עד  -אצוות  10-מדגמים מ 10  

 בדק 149.00 174.33
המחיר כולל נטילה, הכנת דוגמאות וחוזק 

 לחיצה
111000051 מדגם נוסף מעבר לדרישות התקן  

111000052 ליציקות ערב 50%תוספת    בדק 0.00    

111000053 ליציקות לילה ושבת 100%תוספת    בדק 0.00    

 1חלק  26לפי ת"י  בדק 212.00 250.16
נטילת מדגם של הבטון הטרי לצורך הכנת 

 דוגמאות
111000057  

112000000 בדיקות בטון קשוי   בדק 0.00    

112000001 גלילי בטון קשוי 3-1קדוח    בדק 1,420.00 1,661.40  

112000002 גלילי בטון קשוי 4קדוח    בדק 1,548.00 1,811.16  

112000003 גלילי בטון קשוי 5קדוח    בדק 1,682.00 1,967.94  

112000004 גלילי בטון קשוי 6קדוח    בדק 1,811.00 2,118.87  

112000005 גלילי בטון קשוי 9-7קדוח    בדק 259.00 303.03  

112000006 גלילי בטון קשוי 12-10קדוח  מחיר מינימלי בדק 223.00 260.91  

112000007 גלילי בטון קשוי 15-13קדוח    בדק 209.00 244.53  

112000008 גלילי בטון קשוי 20-16קדוח    בדק 195.00 228.15  

112000009 גלילי בטון קשוי 30-21קדוח    בדק 172.00 201.24  

112000010 גלילי בטון קשוי 30קדוח מעל    בדק 160.00 187.20  

112000021 גלילי בטון קשוי 3-1בדיקת  26מחיר ליציאה כולל קידוח לפי ת"י  בדק 1,699.00 1,987.83  

112000022 גלילי בטון קשוי 4בדיקת  26לפי ת"י  בדק 1,922.00 2,248.74  

112000023 גלילי בטון קשוי 5בדיקת  26לפי ת"י  בדק 2,144.00 2,508.48  

112000024 גלילי בטון קשוי 6בדיקת  26לפי ת"י  בדק 2,365.00 2,767.05  

112000025 גלילי בטון קשוי 9-7בדיקת  26לפי ת"י  בדק 352.00 411.84  

112000026 גלילי בטון קשוי 12-10בדיקת  26לפי ת"י  בדק 317.00 370.89  

112000027 גלילי בטון קשוי 15-13בדיקת  26לפי ת"י  בדק 296.00 346.32  

112000028 גלילי בטון קשוי 20-16בדיקת  26לפי ת"י  בדק 288.00 336.96  

112000029 גלילי בטון קשוי 30-21בדיקת  26לפי ת"י  בדק 265.00 310.05  

112000030 גלילי בטון קשוי 30בדיקת מעל  26לפי ת"י  בדק 253.00 296.01  

112000041 קדוח גליל בטון מתוך גוש בטון שהובא למעבדה בדק 77.00 90.09  

112000042 יישור שטחי לחץ של גלילי בטון   בדק 15.00 17.55  
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112000043 יישור שטחי לחץ של גלילי בציפוי   בדק 35.00 40.95  

112000044 חוזק בלחץ של גליל בטון כולל נסירה וישור שטח בדק 73.00 85.41  

112000045 גליל בטון שהובא -חוזק בלחץ  הובא למעבדה בדק 58.00 67.86  

112000046 חוזק בלחץ של קובית בטון   בדק 31.00 36.27  

112000047 נסירת קובית בטון מתוך גוש בטון שהובאה למעבדה בדק 77.00 90.09  

112000048 יישור שטחי לחץ של קובית בטון   בדק 15.00 17.55  

112000049 5ניסור גליל בטון קשוי בקוטר מעל " דוגמה שהובא למעבדה בדק 35.00 40.95  

112000060 עומק חדירת מים בלחץ   בדק 0.00    

112000061 לוח 1 -עומק חדירת מים בלחץ    בדק 147.00 171.99  

112000062 לוחות 2 -עומק חדירת מים בלחץ  למדגם שהובא למעבדה בדק 292.00 341.64  

112000063 לוחות 3 -עומק חדירת מים בלחץ  למדגם שהובא למעבדה בדק 439.00 513.63  

112000064 לוחות 4 -עומק חדירת מים בלחץ  למדגם שהובא למעבדה בדק 586.00 685.62  

112000065 לוחות 5 -עומק חדירת מים בלחץ    בדק 730.00 854.10  

112000070 חדירת מים בלחץ מוליכות הדראולית בדק 0.00    

112000071 1דוגמא  -חדירת מים בלחץ  "כולל דיגום, הכנה ובדיקה" בדק 352.00 411.84  

112000072 דוגמאות 2 -חדירת מים בלחץ  "כולל דיגום, הכנה ובדיקה" בדק 517.00 604.89  

112000073 דוגמאות 3 -חדירת מים בלחץ    בדק 684.00 800.28  

112000074 דוגמאות 4 - בלחץ מים ירת��ח "כולל דיגום, הכנה ובדיקה" בדק 850.00 994.50  

112000075 דוגמאות 5 -חדירת מים בלחץ  "כולל דיגום, הכנה ובדיקה" בדק 1,017.00 1,189.89  

112000080 הכנת פלטה לחדירות מים בלחץ   בדק 0.00    

112000081 הכנת פלטה לחדירות מים בלחץ 1דוגמא  בדק 11.00 12.87  

112000082 הכנת פלטה לחדירות מים בלחץ דוגמאות 2 בדק 24.00 28.08  

112000083 הכנת פלטה לחדירות מים בלחץ דוגמאות 3 בדק 35.00 40.95  

112000084 הכנת פלטה לחדירות מים בלחץ דוגמאות 4 בדק 47.00 54.99  

112000085 הכנת פלטה לחדירות מים בלחץ דוגמאות 5 בדק 58.00 67.86  

112000120 בדיקת מסה סגולית מרחבית   בדק 97.00 113.49  

112000124 ספיגות של דוגמת בטון דוגמא שהובאה למעבדה בדק 49.00 57.33  

112000132 בדיקת חוזק הדבקות של בטון מותז לגליל שהובא למעבדה בדק 99.00 115.83  

112000140 גילוי פלדה בבטון תמונות ראשונות 5עד  בדק 3,000.00 3,510.00  

112000141 גילוי פלדה בבטון ספת��כל תמונה נ בדק 350.00 409.50  

   יח' 1,300.00 1,534.00
 3קידוח ובדיקת חוזק לחיצה של בטון קשוי עד 

 גלילים
112999003  

112999004 גלילים מקסימום 15עד  3כול גליל נוסף מעל    יח' 160.00 188.80  

112999006 השכרת מנוף עם סל לצורך ביצוע קידוחים   י'ע 3,500.00 4,130.00  

112999007 גלילים 6בדיקת חוזק לחיצה של    סט 250.00 295.00  

112999008 גלילים 6בדיקת עומק קרבונציה עבור    סט 300.00 354.00  

   סט 1,800.00 2,124.00
בבטון  PH-בדיקת תכולת כלורידים ורמת ה

 4עבור 
112999009  

112999010 גלילים 2קביעת תכולת צמנט עבור    סט 1,000.00 1,180.00  

113000000 בדיקות בטון קל   בדק 0.00    
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113000001 מדגמים 3-1בטון קל    בדק 1,763.00 2,062.71  

113000002 מדגמים 3בטון קל מעל    בדק 588.00 687.96  

113000003 גלילים 1-3בטון קל )קשוי(    בדק 1,700.00 1,989.00  

113000004 גלילים 3בטון קל )קשוי( מעל    בדק 223.00 260.91  

113000005 בטון קל )קשוי( חוזק לחיצה דוגמא אחת שהובאה למעבדה בדק 155.00 181.35  

113000006 בטון קל )קשוי( מסה סגולית מרחבית דוגמא אחת שהובאה למעבדה בדק 155.00 181.35  

113000007 בטון קל )קשוי( ספיגות למים דוגמא אחת שהובאה למעבדה בדק 155.00 181.35  

114000000 בדיקות בטון מותז   בדק 0.00    

114000001 ק"ג 5דרוג מדגם עד  כולל שטיפה בדק 550.00 643.50  

114000002 הכנת מנסרה לבדיקת כפיפה 06:00-18:00שעות בדיקה  בדק 91.00 106.47  

114000003 הכנת דוגמא לבדיקת ספיגות   בדק 49.00 57.33  

114000004 בדיקה חזותית )דרוג פגמים( ללא קידוח בדק 151.00 176.67  

114000005 חוזק לחיצה של גליל בטון כולל ניסור ויישור שטח בדק 73.00 85.41  

114000006 בטון מותז באתר -בדיקת חוזק הדבקות  כולל ניסור ובדיקה בדק 79.00 92.43  

114000007 בדיקת חוזק הדבקות בשיטה שוודית נקודות 3יציאה לשטח ובדיקה של  בדק 1,890.00 2,211.30  

114000008 בדיקת חוזק הדבקות בשיטה שוודית כל דוגמא נוספת בדק 240.00 280.80  

114000009 קידוח גליל בטון מותז כולל בדיקות גלל 103.00 121.54  

200000000 בדיקות חומרי ומוצרי בניה   בדק 0.00    

212000000 בדיקות מיוחדות לתערובות בטון   בדק 0.00    

212000001 תכנון תערובות בטון לפי מפרט המזמין לא כולל נטילה והובלת חומרים בדק 2,360.00 2,761.20  

212000002 תכנון תערובות בטון )תערובת נוספת( לא כולל נטילה והובלת חומרים בדק 1,720.00 2,012.40  

212000003 הכנת תערובת בטון במעבדה   בדק 640.00 748.80  

212000004 בדיקת חוזק בכפיפה של מנסרה   בדק 91.00 106.47  

212000005 ישירה של קוביה-חוזק מתיחה לא   בדק 73.00 85.41  

212000006 ישירה של גליל-חוזק מתיחה לא ללא נטילה והכנה בדק 73.00 85.41  

212000007 בדיקת ספיגות נימית של בטון ללא נטילה והכנה בדק 246.00 287.82  

212000008 בדיקת התפשטות מרוסנת של בטון דוגמאות, ללא נטילה באתר" 3"עבור  בדק 1,848.00 2,162.16  

212000009 בדיקת התכווצות של בטון דוגמאות, ללא נטילה באתר 3עבור  בדק 1,124.00 1,315.08  

212000010 בדיקת מודול אלסטיות בלחיצה ללא נטילה וללא הכנת דוגמא בדק 539.00 630.63  

212000011 מעקב תהליך כפיפת קורת בטון ללא נטילה וללא הכנת דוגמא בדק 740.00 865.80  

212000012 בדיקת שיעור שחיקה של בטון   בדק 370.00 432.90  

 ללא נטילה וללא הכנת דוגמא בדק 990.00 1,158.30
 3בדיקת עמידות של בטון בהולם עבור 

 דוגמאות
212000013  

212000014 התנגדות לחדירת כלור   בדק 591.00 691.47  

212000015 בדיקת סדיקות פלסטית של בטון   בדק 1,270.00 1,485.90  

212000016 בדיקת מצב מוטות זיון באלמנט ע"פי תאום מראש בדק 0.00    

212000017 בדיקת עומק קרבונציה של בטון קשוי ללא נטילת דוגמאות בדק 100.00 117.00  

212000018 גלילם 4-כול גליל נוסף מעבר ל   יח' 95.00 112.10  

212000125 בדיקת התגבשות במלחים   מדג 1,820.00 2,147.60  

212000126 בדיקת שינוי נפח בהרטבה וייבוש   מדג 2,130.00 2,513.40  
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212000127 קביעת הפסד מים בייבוש   מדג 256.00 302.08  

212000128 רכישת חומרי גלם להכנת התערובת   סט 3,800.00 4,484.00  

213000000 בדיקות מיוחדות -חומרי בניה    בדק 0.00    

   בדק 5,183.00 6,115.94
 3) 3בדיקת התאמה אגרגטים גסים לת"י 

 מקטעים(
213000003  

213000004 בדיקת מקטע אחד של אגרגט דק   בדק 1,657.00 1,955.26  

213000005 1בדיקת סוג אחד של צמנט פורטלנד לפי ת"י    בדק 3,400.00 4,012.00  

213000006 תערובות בטון כולל בדיקת תכונות 3הכנת    בדק 4,460.00 5,262.80  

213000007 תרגום תעודה לאנגלית   בדק 500.00 590.00  

   בדק 355.00 418.90
קביעת זמן התקשרות של חומר מליטה לפי ת"י 

 1חלק 896
213000009  

213000010 הכנת תערובת בטון עם קלקר כולל בדיקת תכונות של הבטון הטרי תער 540.00 637.20  

   סט 120.00 141.60
-ו 7הכנת דוגמאות ובדיקת חוזק לחיצה כעבור 

 יום 28
213000011  

   סט 6,270.00 7,398.60
סט בדיקות התאמת מלט לטיח לדרישות ת"י 

1920 
213000012  

213000013 בדיקת עובי כיסוי בטון באלמנטים שונים   י'ע 3,500.00 4,130.00  

213000014 מיפוי ומדידות רשת ברזל   י'ע 3,500.00 4,130.00  

HALF CELL 213000015בדיקת החוזק בזיון בשיטת    י'ע 3,500.00 4,130.00  

213000016 בדיקת תכונות מכניות של ברזל זיון   דגא 315.00 371.70  

213000017 קידוח גלילי בטון מאלמנטים שונים   דגא 210.00 247.80  

213000018 קידוח גלילי בטון לצורך קביעת תכולת כלורידים   דגא 150.00 177.00  

213000019 בדיקת קרבונציה בבטון   דגא 100.00 118.00  

   דגא 230.00 271.40
בדיקת תכולת כלורידים בבטון ביחס למשקל 

 הבטון
213000020  

213000021 וספיגות הבטון PHקידוח גלילים לקביעת רמת    דגא 150.00 177.00  

213000022 בבטון PHבדיקת רמת    דגא 215.00 253.70  

213000023 בדיקת ספיגות של בטון   דגא 45.00 53.10  

213000024 הכנת דו"ח בדיקה   ש'ע 280.00 330.40  

213000025 רכישת חומרי גלם לצורך ביצוע עבודה   סט 4,000.00 4,720.00  

213000026 ל' 55-תערובות בטון בנפח כ 4הכנת    תער 640.00 755.20  

213000027 סט בדיקות תכונותיו של בטון טרי   סט 360.00 424.80  

   סט 240.00 283.20
הכנת גוגמאות ובדיקת חוזק לחיצה בשני 

 מועדים
213000028  

213000029 בדיקת ספיגות נימית של בטון   בדק 246.00 290.28  

   סט 2,904.00 3,426.72
גופים לחדירת מים ובדיקתם במועדים  8הכנת 
 שונים

213000030  

   דגא 150.00 177.00
קידוח גלילים לצורך בדיקת חוזק מתיחה לא 

 ישירה
213000031  

213000032 בדיקת חוזק מתיחה לא ישירה   דגא 135.00 159.30  

   מדג 630.00 743.40
בדיקת ספיגות של אריחי קרמיקה כולל הכנת 

 דו"ח
213000033  

הכנת תערובת של גראוט אפוקסי לפי המלצות    תער 420.00 495.60 213000034  
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 היצרן

213000035 הכנת דוגמאות ובדיקת חוזק לחיצה של חומר   סט 300.00 354.00  

   סט 2,925.00 3,451.50
סט בדיקות של אבן מלאכותית לתנאי סביבה 

 רגילה
213000036  

   יח' 2,450.00 2,891.00
עמידות בבליה ) התגבשות במחלים ( של אבן 

 מלאכותית
213000037  

213000038 בדיקת עמידות במתיחה של אינסרטים לבטון   דגא 430.00 507.40  

   סט 455.40 537.37
הכנת דוגמאות ובדיקת חוזק כפיפה ולחיצה של 

 צמנט
213000039  

213000040 קביעת זמן התקשרות   בדק 185.00 218.30  

213000041 צמנט ללא אפר פמ"א -הכנת תערובת חול    סט 1,830.00 2,159.40  

   סט 720.00 849.60
הכנת דוגמאות וביצוע ספיגות כוללת וספיגות 

 נימית
213000042  

   סט 3,130.00 3,693.40
הכנת דוגמאות ובדיקת התנגדות ביבוש 

 והרטבה
213000043  

   בדק 2,920.00 3,445.60
 90הכנת דוגמאות ובדיקת שינוי אורך במשך 

 יום
213000044  

   סט 4,720.00 5,569.60
 1209בדיקות כימיות של אפר פמ"א לפי ת"י 

 ובדיקת
213000045  

   סט 8,600.00 10,148.00
,  213.41סט בדיקות המפורטות בסעיפים 

213.42 
213000046  

   יח' 120.00 141.60
הכנת דוגמאות ובדיקות חוזק לחיצה במועד 

 אחד
213000047  

   יח' 150.00 177.00
הכנת דוגמאות ובדיקת חוזק מתיחה לא ישרה 

 במועד אחד
213000048  

   יח' 450.00 531.00
נטילה והובלת חומרי גלם לצורך הכנת 

 תערובות
213000049  

213000050 ליווי תהליך קידוח   ש'ע 262.00 309.16  

213000051 גלילים 3יציאה לאתר וקדוח    יח' 1,300.00 1,534.00  

   יח' 450.00 531.00
 3בדיקת חוזק הדבקות בין ציפוי ורקע עבור 

 דוגמאות
213000052  

213000053 דוגמאות 3בדיקת עובי שכבת ציפוי עבור    יח' 150.00 177.00  

213000054 סט בדיקות עבור אבן מלאכותית הכולל :   סט 2,680.00 3,162.40  

213000055 התגבשות מלחים -עמידות בבליה מואצת    מדג 2,100.00 2,478.00  

   דגא 465.00 548.70
 3בדיקת משקל מרחבי של בלוקי איטונג עבור 

 דוגמאות
213000056  

   יח' 350.00 413.00
 3-הכנת דוגמאות לבדיקת חוזק של צמנט ב

 מועדים
213000057  

213000058 בדיקת זמן התקשרות של צמנט   יח' 150.00 177.00  

213000059 הובלת חומרים לצורך בדיקה   יח' 220.00 259.60  

213000060 מיפוי תערובת בטון לצורך הכנת מנסרות   יח' 370.00 436.60  

213000061 גלילי בטון לביצוע בדיקת חוזק לחיצה 12קידוח    סט 3,427.00 4,043.86  

213000062 גלילים 12בדיקת חוזק לחיצה של    סט 1,296.00 1,529.28  

   סט 1,548.00 1,826.64
גלילי בטון לצורך בדיקת חוזק מתיחה  4קידוח 

 לא
213000063  
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213000064 גלילי בטון לצורך בדיקות כימיות 4קידוח    סט 1,548.00 1,826.64  

213000065 גלילים 4בדיקות כימיות של בטון עבור    סט 1,800.00 2,124.00  

213000066 בדיקת תכונות מכאניות של מוטות פלדה   בדק 1,304.00 1,538.72  

   בדק 5,000.00 5,900.00
בדיקת מצב קורזיבי של פלדה באלמנט בשיטת 

 אל הרס
213000067  

213000068 גילוי ברזל במקומות הקידוח   י'ע 3,000.00 3,540.00  

213000069 הכנת דו"ח בדיקה   קמפ 550.00 649.00  

213000070 גלילים 4בדיקת חוזק מתיחה לא ישירה עבור    סט 292.00 344.56  

213000071 בדיקת חוזק מתיחה של בלוק תאי   יח' 600.00 708.00  

213000072 6קידוח ובדיקת חוזק מתיחה לא ישירה עבור    יח' 1,200.00 1,416.00  

213000073 הכנה ובדיקת תערובת בטון כולל   תער 1,110.00 1,309.80  

213000074 (1)מקטע  3בדיקת אגרגט גס לפי ת"י    מדג 1,451.00 1,712.18  

213000075 (1)מקטע  3בדיקת אגרגט דק לפי ת"י    מדג 961.00 1,133.98  

213000076 הפסד בקלייה   דגא 95.00 112.10  

213000077 תכולת כלורידים   דגא 135.00 159.30  

213000078 תכולת הסידן החמצני החופשי   דגא 135.00 159.30  

213000079 חמצנית -תכולת הגופרית התלת    דגא 231.00 272.58  

   דגא 135.00 159.30
תכולת הכוללת של צורן חמצני , אלומניום 

 חמצני
213000080  

213000081 תכולת כוללת של אלקלים   דגא 135.00 159.30  

213000082 תכולת מגנסיום חמצני   דגא 179.00 211.22  

213000083 תכולת הפוספסט המסיס   דגא 135.00 159.30  

213000084 תכולת רטיבות   דגא 42.00 49.56  

213000085 דקות   דגא 84.00 99.12  

213000086 אינדקס אקטיביות פוצולניות   דגא 735.00 867.30  

213000087 איתנות   דגא 230.00 271.40  

213000088 צפיפות   דגא 105.00 123.90  

213000089 זמן התקשרות   דגא 325.00 383.50  

213000090 משקל סגולי של אפר   דגא 132.00 155.76  

213000091 בדיקת משקל מרחבי של אפר בשפיכה חופשית   דגא 132.00 155.76  

213000092 בדיקת עמידות בכפיפה של לוח מיוצר   בדק 250.00 295.00  

213000093 ס"מ 60-קידוח גליל באורך כ   גלל 630.00 743.40  

213000094 ס"מ 30-קידוח גליל באורך כ   גלל 480.00 566.40  

213000095 ליווי תהליך קידוח וגילוי ברזל במקומות הקידוח   י'ע 1,056.00 1,246.08  

213000096 הכנת דוגמאות ובדיקת חוזק לחיצה של צמנט   בדק 520.00 613.60  

213000097 1209בדיקת אפר פחם לפי ת"י    בדק 2,970.00 3,504.60  

213000098 בדיקת תכונות של אגרגט דק לפי מפרט מיוחד   בדק 2,252.00 2,657.36  

213000099 בדיקת תכונות של אגרגט גס לפי מפרט מיחוד   בדק 3,178.00 3,750.04  

213000100 נטילת חומרי גלם לצורך בדיקה   יח' 2,320.00 2,737.60  

213000101 בדיקת חוזק לחיצה של דוגמאות אבן לריצוף   יח' 65.00 76.70  
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213000102 5בדיקת חוזק לחיצה של בלוק לפי ת"י    יח' 210.00 247.80  

213000103 חריטת מוט לצורך ביצוע בדיקה   יח' 250.00 295.00  

213000104 מתיחה צירית   יח' 256.00 302.08  

213000105 בדיקת חוזק מתיחה של מוט פולימרי   יח' 460.00 542.80  

   יח' 1,640.00 1,935.20
 ASTM Aבדיקת התאמת סיבי פלדה לדרישות 

820 
213000106  

   יח' 16,120.00 19,021.60
ריכוזי סיבים  3בדיקה השוואתית עבור 

 בתערובות בטון
213000107  

ASTMA820 213000108בדיקת סיבי פלדה לפי    יח' 2,350.00 2,773.00  

ASTMA820 213000109בדיקת סיבי פלדה לפי    יח' 1,730.00 2,041.40  

   יח' 2,630.00 3,103.40
מוספים כימיים לבטון ) בדיקה מלאה ( לפי ת"י 

896 
213000110  

   יח' 1,800.00 2,124.00
מוספים כימיים לבטון ) בדיקה חלקית ( לפי ת"י 

896 
213000111  

213000112 סט שנתי לבדיקת מוספים הכולל :   סט 9,100.00 10,738.00  

213000113 נטילת מדגם ממפעל   יח' 320.00 377.60  

213000114 בדיקת חוזק כפיפה של אבן שפה   יח' 293.00 345.74  

213000115 ס"מ 40קידוח גלילים בעובי עד    יח' 550.00 649.00  

213000116 ס"מ 15קידוח גלילים בעובי עד    יח' 350.00 413.00  

213000117 בדיקת עומק קרבונציה של בטון   יח' 100.00 118.00  

213000118 בדיקת קוטר שקיל של מוט זיון כולל ניקוי חול   יח' 325.00 383.50  

213000119 צמנט פורטלנד רגיל ללא בדיקות כימיות   מדג 1,925.00 2,252.25  

214000000 מוספים לבטון   בדק 0.00    

214000001 מוספים כימיים לבטון 896התאמה לת"י  בדק 3,281.00 3,838.77  

214000002 מוספים כימיים לבטון ללא בדיקות כימיות 896לפי ת"י  בדק 2,030.00 2,375.10  

214000003 זמן התקשרות -מוספים כימיים לבטון  מול תערובת ייחוס בדק 580.00 678.60  

214000004 זמן התקשרות -מוספים כימיים לבטון  תערובת בודדת בדק 320.00 374.40  

214000005 הפחתת מים -מוספים כימיים לבטון    בדק 1,320.00 1,544.40  

214000006 שינוי עבידות -מוספים כימיים לבטון    בדק 1,320.00 1,544.40  

214000007 בדיקת זמן התקשרות של מוסף   בדק 620.00 725.40  

215000001 1צמנט פורטלנד רגיל מדגם  1לפי ת"י  בדק 2,535.00 2,965.95  

215000002 מדגמים 2צמנט פורטלנד רגיל  1לפי ת"י  בדק 4,991.00 5,839.47  

215000003 מדגמים 3צמנט פורטלנד רגיל  1לפי ת"י  בדק 7,474.00 8,744.58  

215000004 מדגמים 4צמנט פורטלנד רגיל  1לפי ת"י  בדק 9,942.00 11,632.14  

215000005 מדגמים 5צמנט פורטלנד רגיל  1לפי ת"י  בדק 12,411.00 14,520.87  

215000011 1צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים מדגם  1לפי ת"י  בדק 4,682.00 5,477.94  

215000012 מדגמים 2צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים  1לפי ת"י  בדק 9,296.00 10,876.32  

215000013 מדגמים 3צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים  1לפי ת"י  בדק 13,913.00 16,278.21  

215000014 מדגמים 4צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים  1לפי ת"י  בדק 18,528.00 21,677.76  

215000015 מדגמים 5צמנט פורטלנד עמיד בסולפטים  1לפי ת"י  בדק 23,145.00 27,079.65  

215000030 תבנית אחת -חוזק לחיצה וכפיפה  1חלק  2לפי ת"י  מדג 276.00 322.92  
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215000031 קביעת זמן ההתקשרות 3חלק  2לפי ת"י  בדק 185.00 216.45  

215000032 קביעת הנפח 3חלק  2לפי ת"י  בדק 145.00 169.65  

215000033 הכנת תערובת ובדיקת חומר מליטה   יח' 200.00 236.00  

216000000 מוצרי בטון   בדק 0.00    

216000001 צורה ומידות -אבני ריצוף  אבני ריצוף 3-ל בדק 148.00 173.16  

216000002 נסור ולחיצה -אבני ריצוף  אבני ריצוף 3-ל בדק 307.00 359.19  

216000003 נסור ושחיקה -אבני ריצוף  אבני ריצוף 3-ל בדק 684.00 800.28  

216000004 מוצרי בטון טרומיים לריצוף אריחי ריצוף 3-ל בדק 1,138.00 1,331.46  

216000005 צורה ומידות -אריחי ריצוף  אריחי ריצוף 3-ל בדק 148.00 173.16  

216000006 נסור וכפיפה -אריחי ריצוף  אריחי ריצוף 3-ל בדק 148.00 173.16  

216000007 נסור ושחיקה -אריחי ריצוף  אריחי ריצוף 3-ל בדק 684.00 800.28  

216000008 אבני שפה ואבני תעלה אבני שפה/תעלה 5-ל בדק 2,285.00 2,673.45  

216000009 כפיפה -אבני שפה/תעלה  אבני שפה/תעלה 5-ל בדק 823.00 962.91  

216000010 גמור צורה ומידות-אבני שפה/תעלה אבני שפה/תעלה 5-ל בדק 468.00 547.56  

216000011 נסור ושחיקה -אבני שפה/תעלה  אבני שפה/תעלה 5-ל בדק 1,140.00 1,333.80  

216000012 אלמנטים טרומיים מבטון מזוין גמורים ובתהליך יצור בדק 3,687.00 4,313.79  

216000013 מוצרי בטון טרומיים לריצוף אבני / אריחי ריצוף 3 בדק 1,138.00 1,331.46  

216000014 מוצרי בטון טרומיים לריצוף אבני / אריחי ריצוף 5 בדק 1,897.00 2,219.49  

217000000 אבן טבעית/מלאכותית   בדק 0.00    

217000001 אבן טבעית לריצוף דוגמאות 3-ל 14לפי מפרט מס'  בדק 1,708.00 1,998.36  

217000002 אבן טבעית לריצוף   בדק 569.00 665.73  

217000003 אבן טבעית נסור+כפיפה או לחיצה לשני כיוונים בדק 210.00 245.70  

217000004 אבן טבעית ספיגות + נסור   בדק 96.00 112.32  

217000005 אבן טבעית, נסור + משקל מרחבי   בדק 87.00 101.79  

217000006 אבן טבעית, מידות   בדק 50.00 58.50  

217000007 אבן טבעית, שעור השחיקה   בדק 231.00 270.27  

217000008 אבן טבעית לחיפוי קירות 378לפי מפמ"כ  בדק 444.00 519.48  

217000009 אבן טבעית לחיפוי קירות דוגמאות 6-ל 378לפי מפמ"כ  בדק 2,661.00 3,113.37  

217000010 אבן טבעית לחיפוי קירות לסביבה רגילה 2378אבנים לפי ת"י  3-ל בדק 2,925.00 3,422.25  

217000011 ספיגות נימית -אבן טבעית  לשני כיוונים בדק 582.00 680.94  

217000012 התגבשות במלחים -אבן טבעית    בדק 2,450.00 2,866.50  

217000013 עמידות בכפור והפשרה -אבן טבעית  מחזורים 20 בדק 3,868.00 4,525.56  

217000014 אבן טבעית לריצוף 5566לפי ת"י  בדק 2,680.00 3,135.60  

217000015 חוזק מתיחה -אבן טבעית  דוגמאות 3-ל בדק 610.00 713.70  

217000016 חוזק מתיחה -אבן טבעית    בדק 215.00 251.55  

217000017 אבן מלאכותית 1חלק  1872לפי ת"י  בדק 2,335.00 2,731.95  

217000018 מודול אלסטיות -אבן מלאכותית 1חלק  1872לפי ת"י  בדק 836.00 978.12  

 לתנאי סביבה רגילה מדג 2,215.00 2,591.55
 2378בדיקת אימות של אבן טבעית לפי ת"י 

 1חלק 
217000021  

217000022 אבן טבעית התגבשות במלחים דוגמאות 5עבור  1לפי גיליון תיקון מס'  מדג 3,625.00 4,241.25  
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217000023 1חלק  2378בדיקת התאמת אבן טבעית לת"י  לתנאי סביבת הים מדג 8,500.00 9,945.00  

217000024 1חלק  2378בדיקת התאמת אבן טבעית לת"י  לתנאי סביבת זיהום מדג 11,300.00 13,221.00  

218000000 אריחי קרמיקה   בדק 0.00    

218000001 אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה אריחים 18 -סמ"ר  12.5עד  בדק 3,508.00 4,104.36  

218000002 אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה אריחים 32 -סמ"ר  12.5עד  בדק 4,715.00 5,516.55  

218000003 אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה אריחים 50 -סמ"ר  12.5עד  בדק 5,921.00 6,927.57  

218000004 אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה אריחים 18 -סמ"ר 12.5עד  בדק 3,370.00 3,942.90  

218000005 אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה אריחים 32 -סמ"ר 12.5עד  בדק 4,721.00 5,523.57  

218000006 אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה אריחים 50 -סמ"ר  12.5עד  בדק 6,152.00 7,197.84  

218000007 אריחי פסיפס מזכוכית אריחים 18 -סמ"ר  12.5עד  בדק 2,989.00 3,497.13  

218000008 אריחי פסיפס מזכוכית אריחים 32 -סמ"ר  12.5עד  בדק 4,715.00 5,516.55  

218000009 אריחי פסיפס מזכוכית אריחים 50 -סמ"ר  12.5עד  בדק 5,921.00 6,927.57  

218000010 אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה אריחים 18 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 3,508.00 4,104.36  

218000011 אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה אריחים 32 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 4,715.00 5,516.55  

218000012 אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה אריחים 50 -סמ"ר 12.5מעל  בדק 5,921.00 6,927.57  

218000013 אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה אריחים 18 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 3,370.00 3,942.90  

218000014 אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה אריחים 32 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 4,721.00 5,523.57  

218000015 אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה אריחים 50 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 6,152.00 7,197.84  

218000016 אריחי פסיפס מזכוכית אריחים 18 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 2,989.00 3,497.13  

218000017 אריחי פסיפס מזכוכית אריחים 32 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 4,023.00 4,706.91  

218000018 אריחי פסיפס מזכוכית אריחים 50 -סמ"ר  12.5מעל  בדק 5,056.00 5,915.52  

218000021 אריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף אריחים 20מדגם  בדק 1,848.00 2,162.16  

218000022 אריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף אריחים 32מדגם  בדק 2,489.00 2,912.13  

218000023 אריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף אריחים 52מדגם  בדק 3,078.00 3,601.26  

218000024 אריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף   בדק 1,640.00 1,918.80  

218000025 אריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף אריחים 32מדגם  בדק 2,247.00 2,628.99  

218000026 אריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף אריחים 52מדגם  בדק 2,800.00 3,276.00  

218000027 אריחי קרמיקה ספיגות אריחים 20מדגם  בדק 431.00 504.27  

218000028 אריחי קרמיקה חוזק כפיפה   בדק 308.00 360.36  

218000029 אריחי קרמיקה שחיקה אריחים מזוגגים 20מדגם  בדק 308.00 360.36  

218000030 אריחי קרמיקה שחיקה 6לפי ת"י  בדק 370.00 432.90  

218000031 אריחי קרמיקה עמידות בסדיקה אריחים מזוגגים 20מדגם  בדק 370.00 432.90  

218000032 אריחי קרמיקה צורה ומידות אריחים 20מדגם  בדק 431.00 504.27  

218000033 אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי קירות אריחים 20מדגם  בדק 1,502.00 1,757.34  

218000034 אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי קירות אריחים 32מדגם  בדק 2,108.00 2,466.36  

218000035 אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי קירות אריחים 52מדגם  בדק 2,661.00 3,113.37  

218000036 אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי קירות אריחים 20מדגם  בדק 1,295.00 1,515.15  

218000037 אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי קירות אריחים 32מדגם  בדק 1,865.00 2,182.05  

218000038 אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי קירות אריחים 52מדגם  בדק 2,708.00 3,168.36  

219000000 מלט לטיח   בדק 0.00    
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219000001 מלט לטיח חוץ שכבות סביבה רגילה 3, 1920לפי ת"י  בדק 6,272.00 7,338.24  

219000002 מלט לטיח חוץ שכבות סביבה רגילה 3, 1920לפי ת"י  בדק 7,784.00 9,107.28  

219000003 מלט לטיח פנים שכבות 3, 1920לפי ת"י  בדק 4,480.00 5,241.60  

 בדק 4,984.00 5,831.28
שכבות תשתית לחיפוים  3, 1920לפי ת"י 
 קשיחים

219000004 מלט לטיח חוץ  

219000005 הכנת תערובת -מלט לטיח  כולל בדיקות תכונות טיח טרי בדק 936.00 1,095.12  

219000006 בדיקת חוזק כפיפה ולחצה -מלט לטיח  כולל הכנת דוגמאות בדק 370.00 432.90  

219000007 הצטמקות מרוסנת -מלט לטיח  כולל הכנת דוגמאות בדק 838.00 980.46  

219000008 הצטמקות חופשית -מלט לטיח  כולל הכנת דוגמאות בדק 838.00 980.46  

219000009 חוזק הדבקות -מלט לטיח  כולל הכנת דוגמאות, לתשתית בודד בדק 579.00 677.43  

219000010 עמידות בבליה -מלט לטיח  כולל הכנת דוגמאות בדק 2,391.00 2,797.47  

220000000 מדרגות   בדק 0.00    

220000001 לוחות לציפוי מדרגות מאבן טבעית   בדק 1,516.00 1,773.72  

220000002 צורה פגמים ומידות-לוח צפוי מדרגה לוחות 3-ל בדק 446.00 521.82  

220000003 כפיפה -לוח צפוי מדרגה  לוחות 3-ל בדק 222.00 259.74  

220000004 נסור ושחיקה -לוח צפוי מדרגה  לוחות 3-ל בדק 426.00 498.42  

220000005 נסור וספיגות -לוח צפוי מדרגה  לוחות 3-ל בדק 423.00 494.91  

220000007 לוחות לציפוי מדרגות מטראצו לוחות 3 -חוזק כפיפה+שיעור שחיקה ל בדק 1,516.00 1,773.72  

220000008 צורה פגמים ומידות-לוח צפוי מדרגה לוחות 3-ל בדק 230.00 269.10  

220000009 כפיפה -לוח צפוי מדרגה  לוחות 3-ל בדק 148.00 173.16  

220000010 נסור ושחיקה -לוח צפוי מדרגה  לוחות 3-ל בדק 426.00 498.42  

220000011 תכולת צמנט -לוח צפוי מדרגה  לוחות 3-ל בדק 591.00 691.47  

220000012 אריחי רצפה מטרצו או מפלחי שיש מ"ר 500-יחידות ל 18 בדק 1,992.00 2,330.64  

220000013 תכולת צמנט בשכבת מדרך   בדק 594.00 694.98  

220000014 צורה + מידות   בדק 231.00 270.27  

220000015 מאמץ השבר )חוזק כפיפה(   בדק 225.00 263.25  

220000016 שעור שחיקה + נסור   בדק 547.00 639.99  

220000017 פגמים בשכבת מדרך   בדק 395.00 462.15  

220000018 אריחי רצפה מטרצו או מפלחי שיש יחידות 36 בדק 3,631.00 4,248.27  

220000019 אריחי רצפה מטרצו או מפלחי שיש יחידות 54 בדק 5,447.00 6,372.99  

221000000 מוצרי בניה   בדק 0.00    

221000001 לבנים לבניה רגילה   בדק 728.00 851.76  

221000002 לבנים לחיפוי   בדק 728.00 851.76  

221000003 חורים טרמי 6בלוק חלול    בדק 728.00 851.76  

221000004 בלוק חלול או מקשי   בדק 728.00 851.76  

221000005 בלוקי קיר עשויים בטון 5.1לפי ת"י  בדק 728.00 851.76  

221000006 בלוקים מבטון תאי מאושפרים באוטוקלב בדק 2,158.00 2,524.86  

221000007 בלוקי קיר עשויים בטון (1365בעלי בידוד תרמי משופר )לפי ת"י  בדק 728.00 851.76  

221000017 בדיקה חלקית מורחבת למערכת טיח (1414תרמי ללא בדיקת אש )ת"י  בדק 9,057.00 10,596.69  

221000018 בדיקת השלמה לכל סוגי טיח טרמי (1414ללא בדיקת אש )לפי ת"י  בדק 5,668.00 6,631.56  
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221000019 בדיקה חלקית מורחבת למערכת טיח (1414תרמי כולל בדיקת אש )לפי ת"י  בדק 11,835.00 13,846.95  

221000020 בדיקת השלמה לכל סוג טיח תרמי (1414כולל בדיקת אש )לפי ת"י  בדק 7,848.00 9,182.16  

221000025 ציפוי מרקם על בסיס תחליב שרף סינטטי לקיר חיצוני בדק 9,667.00 11,310.39  

221000026 חומרי הדבקה לאריחי קרמיקה ופסיפס בדק 6,670.00 7,803.90  

221000027 חומרי הדבקה לאריחי קרמיקה ופסיפס בדק 2,707.00 3,167.19  

221000028 לוחות גליים מאסבסט צמנט 110לפי ת"י  בדק 718.00 840.06  

221000029 רעפי בטון משתלבים 21רעפים לפי ת"י  16מדגם  בדק 2,425.00 2,837.25  

221000030 רעפי בטון משתלבים 21רעפים לפי ת"י  26מדגם  בדק 3,900.00 4,563.00  

221000031 רעפי בטון משתלבים 21רעפים לפי ת"י  40מדגם  בדק 5,963.00 6,976.71  

221000032 רעפי בטון משתלבים 21רעפים לפי ת"י  64מדגם  בדק 9,502.00 11,117.34  

221000033 רעפי חרסית משתלבים 215רעפים לפי ת"י  16מדגם  בדק 2,425.00 2,837.25  

221000034 רעפי חרסית משתלבים 215רעפים לפי ת"י  26מדגם  בדק 3,900.00 4,563.00  

221000035 רעפי חרסית משתלבים 215רעפים לפי ת"י  40מדגם  בדק 5,964.00 6,977.88  

221000036 רעפי חרסית משתלבים 215רעפים לפי ת"י  64מדגם  בדק 9,503.00 11,118.51  

221000041 מסטיק אספלט לאיטום גגות 68לפי ת"י  בדק 468.00 547.56  

221000044 יריעות ביטומן משופר בפולימר 3חלק  1430לפי ת"י  בדק 1,163.00 1,360.71  

221000045 צמנט מאסבסט ��לוחות שטוחי   בדק 1,141.00 1,334.97  

221000046 לוחות שטוחים מאסבסט צמנט ותאית בדק 1,141.00 1,334.97  

221000047 מחיצות וחיפוי גבס לוחות עמידים מים בדק 8,924.00 10,441.08  

221000048 מחיצות וחיפוי גבס (1490.4רכיבי שלד )לפי ת"י  בדק 6,691.00 7,828.47  

221000049 מחיצות וחיפוי גבס לוחות רגילים בדק 7,871.00 9,209.07  

222000000 מוצרי פלדה   בדק 0.00    

222000001 בדיקת פגמים מוטות 3-ל בדק 157.00 183.69  

222000002 מידות וצורה של מוטות מצולעים מוטות 3-ל בדק 263.00 307.71  

222000003 מידות וצורה של מוטות חלקים מוטות 3-ל בדק 84.00 98.28  

222000004 עמידות בכפיפה מוטות 3-ל בדק 188.00 219.96  

222000005 עמידות בכפיפה וכפיפה חוזרת מוטות 3-ל בדק 263.00 307.71  

222000006 חוזק משיכה וקביעת גבול כניעה מוטות 3-ל בדק 652.00 762.84  

222000007 בדיקת פגמים   בדק 56.00 65.52  

222000008 מידות וצורה של מוטות מצולעים   בדק 93.00 108.81  

222000009 מידות וצורה של מוטות חלקים   בדק 34.00 39.78  

222000010 עמידות בכפיפה   בדק 67.00 78.39  

222000011 עמידות בכפיפה וכפיפה חוזרת   בדק 93.00 108.81  

222000012 חוזק משיכה וקביעת גבול כניעה   בדק 222.00 259.74  

222000013 4466בדיקת רשת פלדה מרותכת לפי ת"י    בדק 1,683.00 1,969.11  

 1225ללא חריטה לפי ת"י  בדק 530.00 620.10
 25בדיקת תכונות מכניות של בורג עד לקוטר 

 מ"מ
222000014  

   בדק 730.00 854.10
 25בדיקת תכונות מכניות של בורג בקוטר מעל 

 מ"מ
222000015  

222000016 גדילים -בדיקת פלדה לדריכת בטון  תכונות מכניות בלבד בדק 640.00 748.80  
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222000017 מודול אלסטיות -בדיקת גדילים    בדק 920.00 1,085.60  

222000018 גדילים -בדיקת פלדה לדריכת בטון    בדק 1,920.00 2,246.40  

222000019 חריטת מוט הברגה   דגא 300.00 354.00  

227000020 בדיקת אטימות בממ"ק 6סעיף  4577לפי ת"י  בדק 1,960.00 2,312.80  

342000000 בדיקות בנזין   בדק 0.00    

342000001 צפיפות   בדק 84.00 98.28  

342000002 זיקוק   בדק 224.00 262.08  

342000003 קורוזיביות של פס נחושת   בדק 150.00 175.50  

342000004 תכולת גופרית   בדק 200.00 234.00  

342000005 תכולת עופרת   בדק 200.00 234.00  

MON 342000006מספר אוקטן    בדק 250.00 292.50  

RON 342000007מספר אוקטן    בדק 250.00 292.50  

342000008 כלל ז'הומים   בדק 140.00 163.80  

342000010 מראה בדיקה ויזואלית בדק 50.00 59.00  

343000000 בדיקות סולר   בדק 0.00    

343000001 צפיפות   בדק 84.00 98.28  

343000002 זיקוק   בדק 224.00 262.08  

343000003 קורוזיביות של פס נחושת   בדק 150.00 175.50  

343000004 תכולת גופרית   בדק 200.00 234.00  

343000005 כלל ז'הומים   בדק 140.00 163.80  

343000010 נטילת המדגם והבאתו למעבדה   בדק 336.00 393.12  

344000000 בדיקות כימיות   בדק 0.00    

344000001 בדיקות כימיות לחומרים ומוצרי בניה   בדק 0.00    

344000002 משקל סגולי של צמנט תכולת חומר אורגני בדק 140.00 163.80  

344000003 דקות טחינה של צמנט   בדק 225.00 263.25  

344000004 שארית לא מסיסה   בדק 180.00 210.60  

344000005 איבוד בקלייה   בדק 150.00 175.50  

344000006 תכולת קלציום אוקסיד   בדק 225.00 263.25  

344000007 תכולת מגנזיום אוקסיד   בדק 302.00 353.34  

344000008 תכולת סולפור טרי אוקסיד   בדק 377.00 441.09  

344000009 תכולת כלוריד   בדק 225.00 263.25  

344000010 תכולת כרום שש ערכי   בדק 225.00 263.25  

344000011 תכולת צורן דו חמצני מסיס   בדק 601.00 703.17  

344000012 תכולת צורן דו חמצני כללי   בדק 706.00 826.02  

344000013 תכולת צמנט בבטון קשוי   בדק 601.00 703.17  

344000014 הרכב כימי של טיט מוכן   בדק 600.00 702.00  

344000015 הרכב כימי של טיח   בדק 706.00 826.02  

344000016 תכולת קרבונטים   בדק 225.00 263.25  

344000017 של מוסף PHהגבה    בדק 140.00 163.80  

344000018 משקל סגולי של מוסף   בדק 140.00 163.80  
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344000019 תכולת חומר יבש במוסף   בדק 225.00 263.25  

344000020 תכולת כלוריד במוסף   בדק 225.00 263.25  

344000021 תכולת סכרוזה במוסף   בדק 207.00 242.19  

344000022 עמידות בחומרים של אריחים לחומר אחד בדק 220.00 257.40  

344000023 בדיקת הכתמה של אריחים לחומר אחד בדק 220.00 257.40  

344000024 משקל ציפוי של חוטי ברזל )אבץ( בשיטת המסה בחומצת מלח בדק 262.00 306.54  

344000025 תכולת רטיבות   בדק 110.00 128.70  

344000031 קרקע ואגרגאטים 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 0.00    

PH 344000032הגבה  במיצוי מימי בדק 140.00 163.80  

EC 344000033מוליכות חשמלית  41במיצוי מימי, לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 140.00 163.80  

344000034 תכולת אניונים 41במיצוי מימי, לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 180.00 210.60  

344000035 תכולת קטיונים 41במיצוי מימי, לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 180.00 210.60  

344000036 התנגדות סגולית 41ברוויה, לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 202.00 236.34  

344000037 גולי-חומציות באומן 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 180.00 210.60  

344000038 כללי -תכולת קרבונטים  עפ"י מפרט הלקוח בדק 225.00 263.25  

344000039 תכולת קלציום אוקסיד 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 225.00 263.25  

344000040 תכולת מגנזיום אוקסיד 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 225.00 263.25  

344000041 תכולת צורן דו חמצני 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 225.00 263.25  

344000042 תכולת תחמוצת ברזל 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 225.00 263.25  

344000043 תכולת תחמוצת אלומיניום   בדק 225.00 263.25  

344000044 תכולת פחמן דו חמצני   בדק 225.00 263.25  

344000045 תכולת חומר אורגני איבוד בקליה בדק 150.00 175.50  

344000046 איתנות אגרגאטים מחזורים" 5"לפרקציה אחת,  בדק 900.00 1,053.00  

344000047 בדיקת פעילות מטילן בלו כולל הכנת המדגם בדק 400.00 468.00  

344000048 בדיקת זוננברנדט כולל הכנת המדגם בדק 200.00 234.00  

AA 344000049סריקת מתכות ב  כולל הכנת מדגם בדק 450.00 526.50  

344000051 סט לבדיקות אדמה גננית   בדק 1,915.00 2,259.70  

344000052 רוויה 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 84.00 98.28  

PH 344000053הגבה    בדק 28.00 32.76  

EC 344000054מוליכות חשמלית  41לפי מפרט בין משרדי  בדק 28.00 32.76  

344000055 חנקתי N 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 112.00 131.04  

 בדק 112.00 131.04
"שיטת אולסן, לפי מפרט בין משרדי מס' 

41" 
P 344000056 זרחן  

 בדק 112.00 131.04
, לפי מפרט בין משרדי CaCl2לפי שיטת 

 41מס' 
K 344000057 אשלגן  

SAR 344000058יחס ספיחת נתרן  41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 224.00 262.08  

344000059 כלוריד יון 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 112.00 131.04  

B 344000060בורון  41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 205.00 239.85  

CaCO3 344000061 -גיר כללי כ עפ"י מפרט הלקוח בדק 112.00 131.04  

344000062 הרכב מכני של אדמה 41לפי מפרט בין משרדי מס'  בדק 674.00 788.58  
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344000063 הכנת המדגם לבדיקות שונות 41לפי מפרט בין משרדי  בדק 112.00 131.04  

CaCO3 344000064 -גיר פעיל כ   בדק 112.00 131.04  

344000065 תכולת חומר אורגני בקומפוסט 41לפי מפרט בין משרדי  בדק 150.00 175.50  

344000066 מוליכות חשמלית של קומפוסט 41לפי מפרט בין משרדי  בדק 140.00 163.80  

344000067 חנקן כללי בקומפוסט עפ"י מפרט הלקוח בדק 112.00 131.04  

344000068 רטיבות קומפוסט 41לפי מפרט בין משרדי  בדק 110.00 128.70  

344000071 בדיקות כלליות   בדק 0.00    

PH 344000072הגבה    בדק 150.00 177.00  

EC 344000073מוליכות חשמלית    בדק 28.00 32.76  

344000074 בדיקת אניונים   בדק 67.00 78.39  

344000075 בדיקת קטיונים   בדק 67.00 78.39  

344000076 תכולה כללית של מלחים עפ"י מפרט הלקוח בדק 90.00 105.30  

AA 344000077סריקת מתכות ב  כולל הכנת מדגם בדק 450.00 526.50  

344000078 צריכת חמצן כימית COD   בדק 112.00 131.04  

344000079 צריכת חמצן ביולוגית BOD   בדק 168.00 196.56  

344000080 הכנת התמיסה לבדיקות שונות   בדק 50.00 58.50  

344000081 שעת עבודת כימאי   בדק 196.00 229.32  

344000082 נטילת מדגם והבאתו למעבדה בסביבת המעבדה בדק 336.00 393.12  

EPA418.1 344000083ע"פ  TPH   בדק 200.00 234.00  

   בדק 360.00 421.20
-GCחומרים נדיפים בעזרת  VOS'sסריקת 

MS/HS 
344000084  

   בדק 360.00 421.20
חומרים נדיפים למחצה בעזרת  VOS'sסריקת 

GC-MS/HS 
344000085  

ICP 344000087סריקת מתכות ב  כולל הכנת מדגם בדק 350.00 413.00  

BTEX 344000088בדיקת  EPA 8260עפ"י  בדק 360.00 424.80  

MBTEX 344000089בדיקת    בדק 360.00 424.80  

345000000 בדיקות כלונסאות   בדק 0.00    

345000001 בדיקה סוניות כלונסאות 40-מעבר ל בדק 60.00 70.20  

 בדק 3,000.00 3,510.00
 40מחיר מינימלי יציאה לאתר עד 

 כלונסאות
345000002 בדיקות סוניות  

345000003 בדיקות אולטראסוניות מ"א זוג צינורות בדיקה כלס 15.00 17.55  

345000004 בדיקות אולטראסוניות מחיר מינימלי יציאה לאתר בדק 3,000.00 3,540.00  

   מ"א 74.00 86.58
 5-בדיקות אולטרסוניות לכלונס עם יותר מ

 צינורות בד
345000005  

NOT USED 345000009 -בדיקות גמא  NOT USED בדק 22.00 25.74  

   כלס 200.00 234.00
צינורות  2או  1בדיקות אולטרסוניות לכלונס עם 

 בד'
345000031  

   כלס 400.00 468.00
צינורות  3בדיקות אולטרסוניות לכלונס עם 

 בדיקה
345000032  

   כלס 600.00 702.00
צינורות  4בדיקות אולטרסוניות לכלונס עם 

 בדיקה
345000033  

   כלס 1,000.00 1,170.00
צינורות  5בדיקות אולטרסוניות לכלונס עם 

 בדיקה
345000034  
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345000051 יציאה ללא בדיקה   בדק 2,400.00 2,808.00  

346000000 בדיקות בנטונייט   בדק 0.00    

346000001 צפיפות בנטונייט באתר/במעבדה בקרה אקראית באתר בדק 150.00 175.50  

346000002 צמיגות בנטונייט באתר/במעבדה משפך מארש בדק 150.00 175.50  

346000003 אחוז חול באתר/במעבדה בעזרת מבחנה בדק 150.00 175.50  

346000004 באתר/במעבדה pHבדיקת  מטר pHבעזרת מכשיר  בדק 150.00 175.50  

346000005 באתר/במעבדה pHבדיקת  בעזרת נייר לקמוס בדק 37.00 43.29  

346000006 צמיגות מדומה + פלסטיות במעבדה ראומטר פאן בדק 241.00 281.97  

346000007 חוזק ג'ל+נקודת כניעה לבנטונייט ראומטר פאן בדק 262.00 306.54  

346000008 עוגה עובי+  זל��הפסד נ פילטר פרס -בדיקה באתר/במעבדה  בדק 174.00 203.58  

346000009 גבול נזילות של בנטונייט   בדק 663.00 775.71  

346000010 חוזק ג'ל במעבדה בשירומטר בדק 244.00 285.48  

346000011 יציבות בנטונייט במשורה בדק 121.00 141.57  

346000012 תכולת מלחים   בדק 249.00 291.33  

346000013 מוליכות חשמלית של בנטונייט   בדק 150.00 175.50  

346000014 תכולת רטיבות   בדק 76.00 88.92  

346000015 בקרה צמודה באתר לבד' בנטונייט   י'ע 1,633.00 1,910.61  

346000016 בקרה אקראית באתר לבד' בנטונייט   בדק 801.00 937.17  

346000017 תכונות בנטונייט במעבדה ISO 13500 -ו ISO 10414לפי  בדק 2,629.00 3,075.93  

347000000 בדיקות הנדסיות   בדק 0.00    

 בדק 18,500.00 21,645.00
כולל העמסת האלמנט הנבדק והובלת 

 הציוד
347000001 252ניסוי העמסה של קורות ותקרות לפי ת"י   

347000002 252ניסוי העמסה של קורות ותקרות לפי ת"י  לא כולל העמסת אלמנט בדק 12,500.00 14,625.00  

347000008 פטיש שמידט -חוזק בטון קשוי    בדק 262.00 306.54  

347000011 בדיקה תרמוגרפית   בדק 2,400.00 2,808.00  

347000012 שיחזור כללי של קונסטרוקציות בטון   בדק 5,000.00 5,850.00  

347000021 רדאר חודר קרקע - GPRבדיקה  מחיר מינימלי יציאה לאתר בדק 3,800.00 4,446.00  

347000022 פענוח והכנת דו"ח   בדק 4,500.00 5,265.00  

 בדק 15,000.00 17,550.00
לפי דרישות הרשות להסמכת מעבדות, עד 

 מ"ר 200
347000023 קל-מיפוי תקרת פל  

 בדק 2,000.00 2,340.00
מ"ר נוספות או חלק מהם מעל  100כל 

 מ"ר ראשונים 200
347000024 קל-מיפוי תקרת פל  

347000031 גילוי פלדה בבטון   בדק 3,000.00 3,510.00  

347000032 גילוי פלדה בבטון כל תמונה נוספת בדק 350.00 409.50  

347000033 גילוי עובי כיסוי בטון תמונות 10עד  בדק 3,000.00 3,510.00  

347000034 גילוי עובי כיסוי בטון כל תמונה נוספת בדק 175.00 204.75  

 חיוב ע"פ מספר התליות בפועל בדק 2,400.00 2,808.00
 5מ"ר או עד  250בדיקת תיקרת תותב עד 

 תליות
347000041  

 חיוב ע"פ מספר התליות בפועל בדק 3,000.00 3,510.00
עד  6-מ"ר או מ 500בדיקת תיקרת תותב עד 

 תליות 10
347000042  

 חיוב ע"פ מספר התליות בפועל בדק 3,600.00 4,212.00
עד  11-מ"ר או מ 750בדיקת תיקרת תותב עד 

 תליות 15
347000043  

priority:priform@LOGPART:345000051:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000000:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000003:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000004:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000005:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000006:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000007:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000008:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000009:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000010:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000011:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000012:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000013:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000014:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000015:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000016:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:346000017:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000000:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000008:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000011:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000012:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000021:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000022:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000023:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000024:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000031:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000032:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000033:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000034:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000041:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000042:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:347000043:isotop:tabula.ini:1
javascript:void(0)


  

 

 חיוב ע"פ מספר התליות בפועל בדק 4,200.00 4,914.00
 16-מ"ר או מ 1000בדיקת תיקרת תותב עד 

 תליות 20עד 
347000044  

 חיוב ע"פ מספר התליות בפועל בדק 5,000.00 5,850.00
 21-מ"ר או מ 1500בדיקת תיקרת תותב עד 

 תליות 30עד 
347000045  

 בדק 167.00 195.39
חיוב ע"פ מספר התליות נוספות הנבדקו 

 באותו יום.
347000046 תליה נוספת באותו יום  

347000048 בדיקה חוזרת חזותית של תיקרת תותב   בדק 1,200.00 1,404.00  

348000000 בדיקות ראדון   בדק 0.00    

348000001 טווח ארוך -בדיקת ריכוז גז ראדון  גלאים 10עד  בדק 570.00 666.90  

348000002 פליטת ראדון מהקרקע המיועדת לבנייה גלאים 10מעל  בדק 1,200.00 1,404.00  

348000003 ריכוזי ראדון במים   בדק 1,200.00 1,404.00  

 RAD7באמצעות מכשיר  בדק 1,500.00 1,755.00
ימים  3מוניטורינג של ריכוז גז ראדון עד 

(RAD7) 
348000004  

348000005 טווח קצר -בדיקת ריכוז גז ראדון    בדק 285.00 333.45  

349000001 מדידות קרינת גמא   בדק 2,500.00 2,925.00  

349000002 מיפוי פליטת קרינת גמא במבנים בתאום מראש בדק 0.00    

420000001 בדיקת דגם מאזניים לשימוש אישי, ביתי לצורך אישור דגם ע"י התמ"ת יח' 599.00 706.82  

436000000 בדיקות שרברבות 1205לפי ת"י  בדק 100.00 118.00  

436000001 בדיקת שרברבות לבית פרטי למבנה בודד 1205לפי ת"י  בדק 600.00 702.00  

 1205לפי ת"י  בדק 797.00 932.49
בדיקת שרברבות לבנין משותף אחד או לאינו 

 למגורים
436000002  

436000004 יח"ד בבניה רוויה 12-1-בדיקת שרברבות ל 1205לפי ת"י  בדק 4,189.00 4,901.13  

 1205לפי ת"י  יחד 348.00 407.16
עד  13-בדיקת שרברבות באתר לכל יחידה מ

 יח"ד 64
436000005  

436000006 יח"ד 64-בדיקת שרברבות לכל יחידה מעבר ל 1205לפי ת"י  יחד 290.00 339.30  

 1205לפי ת"י  בדק 530.00 620.10
בדיקה שרברבות חוזרת לסילוק ליקויים למתקני 

 תברואה
436000015  

436000021 בדיקות שרברבות   בדק 0.00    

436000024 בדיקת צנרת לכיבוי אש 1205לפי ת"י  בקר 348.00 410.64  

437000000 בדיקת מערכת סולארית באתר   בדק 100.00 118.00  

437000001 בדיקת התקנה מערכת סולארית לבית פרטי 4,5,6חלקים  579ת"י  בדק 797.00 932.49  

437000002 בדיקת התקנה מערכת סולארית לבנין משותף 4,5,6חלקים  579ת"י  בדק 1,596.00 1,867.32  

437000003 חוזרת למערכת סולארית לבית פרטיבדיקה  4,6חלק  579לפי ת"י  בדק 300.00 351.00  

 בדק 500.00 585.00
 500-אך לא פחות מ -לפי שעת מהנדס 

 ש"ח
437000004 בדיקה חוזרת למערכת סולארית לבנין משותף  

438000000 מערכות חשמל   בדק 100.00 118.00  

 בדק 1,055.00 1,234.35
יח"ד  32עד  –הינו עבור עד בניין אחד 

 בבבניין
התקנה  -בדיקת זיהוי מוצרי חשמל באתר 

 סמויה
438000001  

 בדק 1,055.00 1,234.35
יח"ד  32עד  –הינו עבור עד בניין אחד 

 בבבניין
438000002 התקנה גלויה -בדיקת זיהוי מוצרי חשמל באתר   

 בדק 400.00 468.00
 400-אך לא פחות מ -לפי שעות מהנדס 

 ש"ח
438000003 בדיקה חוזרת מוצרי חשמל באתר  

439000000 בדיקת התקנה מערכות גז   בדק 100.00 118.00  

439000001 בדיקת התקנה מערכות גז לבית פרטי 1,2,3חלקים  158ת"י  בדק 797.00 932.49  
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439000002 בדיקת התקנה מערכות גז לבנין משותף 1,2,3חלקים  158ת"י  בדק 1,063.00 1,243.71  

 בדק 500.00 585.00
 500-לפי שעות מהנדס אך לא פחות מ

 ש"ח
439000003 בדיקה חוזרת מערכת גז לסילוק ליקויים  

442000007 בדיקת הצפת גגות 1חלק  1476שעות, לפי ת"י  72-בדיקה עד בדק 1,374.00 1,607.58  

442000008 בדיקת הצפת מרפסות 1חלק  1476שעות,לפי ת"י  72-בדיקה עד בדק 1,374.00 1,621.32  

442000010 בדיקה חוזרת להצפת גג או מרפסת 1חלק  1476שעות,לפי ת"י  72בדיקה עד  בדק 1,374.00 1,607.58  

443000001 אלמנטים, שעתיים 4המטרת חלונות עד  2חלק  1476לפי ת"י  בדק 924.00 1,081.08  

443000002 שעות 6אלמנטים, 4המטרת קירות עד  2חלק  1476לפי ת"י  בדק 1,522.00 1,780.74  

443000003 שעות 24 -אלמנטים 4המטרת חלונות עד  2חלק  1476לפי ת"י  בדק 5,280.00 6,177.60  

443000004 אלמנטים 4המטרת קירות עד  שעות 24 בדק 5,280.00 6,177.60  

443000005 , שעתיים4בדיקה לכל חלון נוסף מעל  2חלק  1476לפי ת"י  בדק 155.00 181.35  

443000006 שעות 6, 4בדיקה לכל קיר נוסף מעל  2חלק  1476לפי ת"י  בדק 308.00 360.36  

444000000 מלבני עץ   בדק 0.00    

444000001 בדיקת מלבני עץ לדלתות יח"ד 32בדיקה עד  בדק 1,962.00 2,295.54  

444000002 בדיקה חוזרת למלבני עץ לדלתות יח"ד 32בדיקה עד  בדק 3,004.00 3,514.68  

 799לפי ת"י  בדק 900.00 1,053.00
 10בדיקת מתקן אנטנה לקליטה משותפת, עד 

 יח"ד
445000001  

 בדק 60.00 70.20
יח"ד, לפי ת"י  10לכל דירה נוספת מעל 

799 
445000002 בדיקת מתקן אנטנה לקליטה משותפת  

445000003 בדיקת חוזרת מתקן אנטנה לקליטה משותפת 799לפי ת"י  בדק 500.00 585.00  

446000000 מערכת מתזים   בדק 0.00    

 בדק 7,800.00 9,126.00
, מחיר מינימלי מערכת 1596לפי ת"י 

 מתזים
 200בדיקת מערכת מתזים עם משאבות עד 

 מתזים
446000001  

 בדק 5,600.00 6,552.00
, מחיר מינימלי מערכת 1596לפי ת"י 

 מתזים
 200בדיקת מערכת מתזים בלי משאבות עד 

 עד מתזים
446000002  

 יח' 10.00 11.70
 200, בנוסף למחיר של 1596לפי ת"י 

 מתזים
446000003 475עד  201-מתז נוסף מ  

446000004 3000עד  476-מתז נוסף מ מתזים 475בנוסף למחיר של  יח' 7.00 8.19  

446000005 מתז נוסף מתזים 3000בנוסף למחיר של  יח' 5.00 5.85  

 בדק 500.00 585.00
 500-לפי שעות מהנדס אך לא פחות מ

 ש"ח
446000006 בדיקה חוזרת למערכת מתזים לסילוק ליקויים  

446000007 בדיקת התקנה של מערכת מתזים ע"ב מים מתזים 500, עד 1596לפי ת"י  בדק 7,609.00 8,978.62  

446000008 בדיקת התקנה של מערכת מתזים ע"ב מים מתזים 700, עד 1596לפי ת"י  יח' 9,925.00 11,711.50  

446000011 תוכניות של מערכת מתזים בלבד ממחיר בדיקה של מערכת מתזים 50% בדק 0.00    

446800999 1000עד  -בדיקת מערכת מתזים  1596לפי ת"י  יח' 14,228.00 16,789.04  

450000000 איפיון רשת אספקת מים   בדק 0.00    

450000001 בדיקת איפיון רשת אספקת מים 1596לפי ת"י  בדק 1,300.00 1,521.00  

450000002 בדיקת איפיון קו אספקת מים 1596לפי ת"י  בדק 2,000.00 2,340.00  

450000003 מדידות נוספות באותו אתר   בדק 600.00 702.00  

450000004 כל הידרנט נוסף באותו מועד   בדק 600.00 708.00  

451000001 גלאים 7בדיקת מערכת גילוי אש עד  3חלק  1220עפי ת"י  בדק 960.00 1,123.20  

451000002 גלאים 20עד  8-בדיקת מערכת גילוי אש מ 3חלק  1220עפי ת"י  גלא 60.00 70.20  
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451000003 גלאים 30עד  21-בדיקת מערכת גילוי אש מ 3חלק  1220עפי ת"י  גלא 46.00 53.82  

451000004 גלאים 50עד  31-בדיקת מערכת גילוי אש מ 3חלק  1220עפי ת"י  גלא 20.00 23.40  

451000005 גלאים 100עד  51-בדיקת מערכת גילוי אש מ 3חלק  1220עפי ת"י  גלא 15.00 17.55  

451000006 גלאים 300עד  101-בדיקת מערכת גילוי אש מ 3חלק  1220עפי ת"י  גלא 13.00 15.21  

451000007 גלאים 300בדיקת מערכת גילוי אש מעל  לפי הצעת מחיר מיוחדת בדק 0.00    

451000008 בדיקה חוזרת מערכת גילוי אש לסילוק ליקוים 3חלק  1220עפי ת"י  בדק 500.00 585.00  

451000023 גלאים 500 -בדיקת התקנה מערכת גלאי אש  3חלק  1220עפי ת"י  בדק 7,609.00 8,978.62  

451000025 גלאים 50 -בדיקת התקנת גלאי אש  3חלק  1220עפי ת"י  בדק 2,480.00 2,926.40  

451000026 גלאים 100 -בדיקת התקנת גלאי אש  3חלק  1220עפי ת"י  בדק 3,235.00 3,817.30  

451000027 גלאים 200 -בדיקת התקנת גלאי אש  3חלק  1220עפי ת"י  בדק 4,547.00 5,365.46  

 300 - ��בדיקת התקנת מערכת גלאי א 3חלק  1220עפי ת"י  בדק 5,847.00 6,899.46
 גלאים

451000028  

451000029 גלאים 400 -בדיקת התקנת מערכת גלאי אש  3חלק  1220עפי ת"י  בדק 7,147.00 8,433.46  

451000030 יח' 80 -גלאי עשן    יח' 2,935.00 3,463.30  

451000031 גלאים 20 -התקנת גלאי אש    גלא 1,680.00 1,982.40  

451000032 כל גלאי נוסף 3חלק  1220עפי"ת  גלא 15.00 17.70  

452000001 בדיקת מערכת כיבוי אש בגז NFPA 2001לפי תקן  בדק 1,300.00 1,521.00  

452000002 בדיקת מערכת כיבוי אש בגז NFPA 2001לפי תקן  בדק 900.00 1,053.00  

452000003 בדיקה חוזרת מערכת כיבוי אש בגז NFPA 2001לפי תקן  בדק 400.00 468.00  

453000000 מערכות כיבוי אש בארוסול 5210לפי ת"י  בדק 0.00    

453000001 בדיקת מערכת כיבוי אש בארוסול 5210לפי ת"י  בדק 1,300.00 1,521.00  

453000002 בדיקת מערכת כיבוי אש בארוסול נוספת 5210לפי ת"י  בדק 900.00 1,053.00  

453000003 בדיקה חוזרת מערכת כיבוי אש בארוסול 5210לפי ת"י  בדק 400.00 468.00  

CO2 454000000-מערכות כיבוי אש ב NFPA 12לפי ת"'  בדק 0.00    

CO2 454000001-בדיקת מערכת כיבוי אש ב NFPA 12לפי ת"'  בדק 1,300.00 1,521.00  

 NFPA 12לפי ת"'  בדק 900.00 1,053.00
נוספת באותו  CO2-בדיקת מערכת כיבוי אש ב

 אתר
454000002  

CO2 454000003-בדיקה חוזרת מערכת כיבוי אש ב NFPA 12לפי ת"'  ש'ע 400.00 468.00  

455000001 בדיקת אינטגרציה   יח' 3,000.00 3,540.00  

456000000 בדיקת גלגילונים לכיבוי אש 2206.2התאמה לדרישות ת"י  בדק 0.00    

456000001 בדיקת גלגילונים לכיבוי אש 2206.2התאמה לדרישות ת"י  בדק 797.00 932.49  

457000001 בדיקת תגובות בשריפה של חומרי בנייה , המחיר מתייחס למבנה אחד921לפי ת"י  בדק 3,400.00 4,012.00  

457000002 מערכות הבנין תאורת אזהרה   בדק 12,000.00 14,160.00  

 2חלק  1001לפי ת"י  בדק 6,000.00 7,080.00
בדיקת מערכת בטיחות אש ובקרת עשן 

 בבניינים
458000001  

459000001 גלאים 10עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 1,710.00 2,000.70  

459000002 גלאים 20עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 2,340.00 2,737.80  

459000003 גלאים 30עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 3,030.00 3,545.10  

459000004 גלאים 40עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 3,300.00 3,861.00  

459000005 גלאים 50עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 3,630.00 4,247.10  

459000006 גלאים 60עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 3,855.00 4,510.35  
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459000007 גלאים 70עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 4,080.00 4,773.60  

459000008 גלאים 80עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 4,305.00 5,036.85  

459000009 גלאים 90עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 4,530.00 5,300.10  

459000010 גלאים 100עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 4,725.00 5,528.25  

459000011 גלאים 110עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 4,920.00 5,756.40  

459000012 גלאים 120עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 5,115.00 5,984.55  

459000013 גלאים 130עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 5,310.00 6,212.70  

459000014 גלאים 140עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 5,505.00 6,440.85  

459000015 גלאים 150עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 5,895.00 6,897.15  

459000016 גלאים 160עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 5,895.00 6,897.15  

459000017 גלאים 170עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 6,285.00 7,353.45  

459000019 גלאים 190עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 6,480.00 7,581.60  

459000020 גלאים 200עד  -בדיקת גלאים עצמאיים  550לפי הוראות מכ"ר  בדק 6,675.00 7,809.75  

534000000 ביטומן, יריעות   בדק 0.00    

534000001 רקיעות ASTM D 113לפי  בדק 260.00 304.20  

534000002 חדירות ASTM D 5לפי  בדק 222.00 259.74  

534000004 נקודת התרככות ASTM D 36לפי  בדק 222.00 259.74  

 בדק 440.00 514.80
 ,ASTM-D-2171, ASTM-D-2170לפי 

ASTM-D-88 
534000006 צמיגות ביטומן )דינמית, קינמטית,סייבוטלט(  

534000008 שארית זיקוק של אמולסיה אמולסיה ASTM D 244לפי  בדק 440.00 514.80  

534000009 תכונות ביטומן טרי במעבדה ישן 1חלק  161לפי ת"י  בדק 1,184.00 1,385.28  

534000010 תכונות ביטומן משוחזר כולל כל בדיקות הביטומן+שחזור ביטומן בדק 2,448.00 2,864.16  

534000012 תכולת מים בביטומן ובאמולסיה BS 598/2לפי  בדק 224.00 262.08  

534000013 משקל סגולי של ביטומן ASTM D 70לפי  בדק 199.00 232.83  

534000014 מסיסות הביטומן בטריכלורואתילן ASTM D 2042לפי  בדק 199.00 232.83  

534000015 קרום דק בתנור תקני ביטומן בדק 199.00 232.83  

534000016 הפסד משקל לאחר חימום )קרום דק בתנור( ASTM D 2872לפי  בדק 199.00 232.83  

534000017 נקודת הבזקה ASTM D 92לפי  בדק 202.00 236.34  

534000018 מיצוי ושיחזור הביטומן מתערובת ביטומן בדק 1,595.00 1,866.15  

534000020 מטען חשמלי ASTM D 244לפי  בדק 199.00 232.83  

534000021 ניפוי ASTM D 244לפי  בדק 209.00 244.53  

 בדק 400.00 468.00
-ASTM-D-244/77, ASTM-Dלפי 

244/40 
534000022 ימים 5ש',  24יציבות באחסנה   

534000024 עובי כללי של יריעה עפ"י מפרט הלקוח בדק 150.00 175.50  

534000025 צפיפות של יריעה ASTM D 1505לפי  בדק 199.00 232.83  

534000026 תכונות מתיחה והתארכות של יריעה 1430/3לפי ת"י  בדק 797.00 932.49  

534000027 התנגדות לקריעה 1430/3לפי ת"י  בדק 399.00 466.83  

534000028 תכולת ביטומן ביריעה יריעה בדק 321.00 375.57  

534000029 יציבות מידות היריעה 1430/3לפי ת"י  בדק 199.00 232.83  

534000030 עמידות היריעה בטמפ' גבוהה 1430/3לפי ת"י  בדק 199.00 232.83  
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534000031 עמידות בדקירה סטטית 1430/3לפי ת"י  בדק 299.00 349.83  

534000032 אטמ' 2חדירות מים בלחץ  1430/3לפי ת"י  בדק 319.00 373.23  

534000033 סט בדיקות ליריעה 1430/3לפי ת"י  בדק 2,157.00 2,523.69  

 בדק 426.00 498.42
 ASTM D 113, ASTM D 5, ASTM"לפי 
D 36" 

534000034 סט בדיקות למסטיק אספלט לאטום גגות  

534000035 סט בדיקות לאמולסיה 161/2לפי ת"י  בדק 1,994.00 2,332.98  

SHRP 534000036סט בדיקות לביטומן בשיטת  161/1לפי ת"י  סט 2,080.00 2,433.60  

534000037 גזירה דינמית לביטומן 161/1לפי ת"י  בדק 480.00 561.60  

534000038 בדיקת כמות ציפוי באמולסיה נקודות 3 בדק 840.00 982.80  

PG 534000039גזירה דינמית לסווג  ASTM D 7175לפי  בדק 500.00 585.00  

534000040 חוזק מתיחה למחטים יחידות 10 בדק 260.00 304.20  

534000041 הכנת המדגם לבדיקות   בדק 220.00 257.40  

HDPE 534000042סט בדיקות ליריעת    סט 2,157.00 2,523.69  

California Test 534000043 -קשיחות בזחילה  161/1לפי ת"י  בדק 500.00 585.00  

 בדק 2,157.00 2,523.69
"כולל: משקל, חוזק במתיחה, חוזק לקריעה 

 ועמידות בנ
534000044 סט בדיקות לבד גאוטקסטיל  

534000045 נטילת מדגמי ביטומן, אספלט ק"מ 80עד מרחק  בדק 300.00 351.00  

534000046 שארית אפר של חומרי נפט ASTM D 482 בדק 400.00 468.00  

535000000 בדיקות אספלט   בדק 0.00    

535000001 תערובת חמה -נטילת מדגם  מהפלנט או מהכביש בדק 300.00 351.00  

535000002 תכולת ביטומן )מיצוי קר או חם( ASTM-D-2172, ASTM-D-2172/Bלפי  בדק 354.00 414.18  

535000003 ק"ג לא כולל שטיפה 3ניפוי עד  , לא כולל נטילה3לפי ת"י  בדק 130.00 152.10  

5350000031 4-6קידוח ליבת אספלט אחת " ליבות 10עד  יח' 167.90 198.12  

5350000033 בדיקת כל שכבת אספלט נוספת באותה הליבה   יח' 56.00 66.08  

535000004 ק"ג כולל שטיפה 3ניפוי עד  , לא כולל נטילה3לפי ת"י  בדק 231.00 270.27  

535000005 צפיפות גליל אספלט ASTM D 2726לפי  גלל 88.00 102.96  

 גלל 136.00 159.12
"מהודק במעבדה, כולל יציבות ונזילות, לפי 

M D 6926 
535000006 גזירת גליל אספלט  

535000007 תוספת עבור חוזק משתייר ASTM D 6926לפי  גלל 150.00 175.50  

535000008 צפיפות מקסימלית תאורטית ASTM D 2041לפי  בדק 428.00 500.76  

535000009 מערכת מלאה לקביעת תערובת אספלט 362לפי ת"י  בדק 1,602.00 1,874.34  

535000010 תכנון תערובת אספלט בשיטת מרשל 362תכולות ביטומן, לפי ת"י  5עבור  ש'ע 5,080.00 5,943.60  

535000011 יציאת צוות קידוחי אספלט גלילים 6המחיר כולל יציאה+קידוח  י'ע 1,355.00 1,585.35  

535000012 גלילים 6מעל  -קידוח גליל נוסף    גלל 81.00 94.77  

 גלל 56.00 65.52
 ASTM Dכולל הפרדה בין השכבות, לפי 

2726 
535000013 עובי גליל  

535000014 צפיפות גליל ASTM D 2726לפי  גלל 97.00 113.49  

535000015 תכולת מים בתערובת אספלט BS 598/2או בתערובת ביטומן, לפי  ש'ע 246.00 287.82  

535000016 בקרה בפלנט אספלט שעות עבודה ביום 8עד  ש'ע 1,540.00 1,801.80  

535000018 שחיקה בשיטת קנטברו לא כולל הכנת גלילים, לפי מפרט מע"צ גלל 123.00 143.91  

535000019 הכנת המדגם לבדיקות   מדג 220.00 257.40  
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   תער 1,602.00 1,890.36
לווי והכנת תערובת אספלט במפעל כולל בד' 

 מע' מלאה
535000020  

535000021 פיקוח על יישום בשטח   י'ע 1,851.00 2,184.18  

535000022 6קידוח גלילים בקוטר "   יח' 113.00 133.34  

535000023 בדיקת כמות ריסוס בזמן יישום בשטח   בדק 600.00 708.00  

535000024 בדיקת גזירה בין שכבות גלילי האספלט   בדק 565.00 666.70  

   בדק 615.00 725.70
מתיחה צירית של גלילי אספלט כולל הכנת 

 מדגמים
535000025  

535000026 עמידות גלילי אספלט בחדירת מים בלחץ   בדק 250.00 295.00  

535000027 עמידות אגו"מ בחדירת מים כולל הידוק וריסוס   בדק 585.00 690.30  

matest 535000028מכונת מתיחה/גזירה אונברסלית    קמפ 40,000.00 47,200.00  

535000029 ציוד נלווה למכונת מתיחה   קמפ 16,000.00 18,880.00  

535000030 ציוד נלווה ייצור מקומי למכונת מתיחה צירית   קמפ 10,000.00 11,800.00  

535000032 4-6קידוח ליבת אספלט אחת " ליבות 10מעל  יח' 81.00 95.58  

551000000 בדיקות דלק   בדק 0.00    

551000001 בדיקות מספר אוקטן בבנזין עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

617000000 מיון   ש'ע 0.00    

617000001 מיון הסתכלותי לכל דוגמה, לפי זמן מינימום ש'ע 38.00 44.46  

617000002 מיון הסתכלותי של ארגז גלעין לפי זמן ש'ע 268.00 313.56  

617000003 תכולת רטיבות   בדק 41.00 47.97  

617000004 תכולת רטיבות בולי חרסית   ש'ע 183.00 214.11  

618000000 בדיקות קרקע שדה   יח' 0.00    

 יח' 212.00 248.04
כולל שימוש ציוד מדידה מכוייל,פענוח, 

 הכנת דוחו
618000001 משקל מרחבי בשיטת כיסוי בשעוה  

618000002 משקל מרחבי בערימה שפיכה חופשית יח' 78.00 91.26  

618000003 10או  4משקל יחסי עובר נפה  בדיקות 2-תוצאה ממוצעת מ יח' 194.00 226.98  

618000004 זווית תנוחה )שפיכה חופשית(   יח' 1,407.00 1,646.19  

618000005 צפיפות רטיבות טבעית למדגם בלתי מופר מצינור דק דופן יח' 199.00 232.83  

618000007 בדיקת מעבדה לחרוט חול   יח' 83.00 97.11  

619000000 בדיקות שדה נקודות 6כל נקודה נוספת מעל  בדק 0.00    

619000001 נקודות למדגם( 3עובי שכבות ) ש"ח 50כל נקודה נוספת  יח' 380.00 444.60  

619000002 דמי שימוש במכשיר גרעיני לשבוע   בדק 536.00 627.12  

619000003 דמי שימוש במכשיר גרעיני לחודש   בדק 2,006.00 2,347.02  

619000004 בדיקת פרסיומטר כולל פענוח לא כולל מחיר קידוח בדק 752.00 879.84  

619000005 בדיקת דילטומטר לא כולל מחיר קידוח בדק 330.00 386.10  

619000006 בדיקת צפיפות שדה במכשיר גרעיני נקודות 6עד  בדק 715.00 836.55  

619000007 בדיקת צפיפות שדה במכשיר גרעיני נקודות 6כל נקודה נוספת מעל  בדק 81.00 94.77  

 בקר 376.00 439.92
לבקרה אק' לבדיקות צפיפות שדה במד 

 גרעיני
619000008 ביקור נוסף באותו יום  

 בדק 205.00 239.85
מטר,מינימום יציאה לאתר  1עד לעומק 

 שח 600
DCP 619000009בדיקת דקר דרום אפריקאי   
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 בדק 273.00 319.41
מטר, מינימום יציאה לאתר  2עד לעומק 

 ש"ח 600
DCP 619000010בדיקת דקר דרום אפריקאי   

 בדק 410.00 479.70
מטר,מינימום יציאה לאתר  3עד לעומק 

 שח 800
DCP 619000011בדיקת דקר דרום אפריקאי   

DCP 619000012בדיקת דקר דרום אפריקאי  פיענוח לא כולל עבודת שטח בדק 74.00 86.58  

619000013 בדיקת צפיפות לפי חרוט חול לא כולל בדיקות במעבדה בדק 221.00 258.57  

 בקר 4,400.00 5,148.00
נקודות.  40מחיר מינימלי ליציאה עד 

 הבדיקה כוללת
בדיקות מודול אלסטיות של הקרקע באמצעות 

 משקולת ידנ
619000014  

619000022 כולא ברקים   בדק 4,500.00 5,265.00  

 קידוח קרקע בדק 5,000.00 5,900.00
 Geoprobe 6610DTקידוח באמצעות מכונת 

 Directבשיטת 
619000054  

   י'ע 1,800.00 2,124.00
כולל  ISRACדיגום קרקע ע"י דוגם מוסמך 

 מילוי טפסי
619000055  

 ש'ע 2,000.00 2,360.00
סקר קרקע,סקר גז קרקע פאסיבי, סקר גז 

 קרקע אקטיבי,
619000056 הגעה לאתר והתארגנות  

620000000 אנליזה מכנית   בדק 0.00    

620000001 200שטיפה דרך נפה מספר    בדק 106.00 124.02  

620000002 ק"ג כולל שטיפה 3ניפוי עד    בדק 196.00 229.32  

620000003 לא כולל שטיפה -ק"ג  3ניפוי עד    בדק 137.00 160.29  

620000004 ק"ג 3ניפוי כמות העולה על  כולל שטיפה בדק 317.00 370.89  

620000005 בדיקת הידרומטר   בדק 741.00 866.97  

620000006 ניפוי באמצעות כדורי זכוכית לפתיחת גאוטקסטילים בדק 137.00 160.29  

620000007 ניפוי של כדורי זכוכית   בדק 1,320.00 1,544.40  

621000000 פלסטיות   ש'ע 0.00    

621000001 גבול נזילות וגבול פלסטיות למדגם בדק 422.00 493.74  

621000002 גבול נזילות   בדק 318.00 372.06  

621000003 גבול פלסטיות   בדק 212.00 248.04  

621000005 גבול התכווצות )הצטמקות(   ש'ע 314.00 367.38  

621000006 מנער שווה ערך חול 631000007 -הוחלף ל ש'ע 212.00 248.04  

622000000 הידוק   ש'ע 0.00    

622000001 הידוק גליל מת"ק או מודיפייד כל נקודה ש'ע 236.00 276.12  

622000002 הידוק גליל פרוקטור כל נקודה ש'ע 171.00 200.07  

623000000 בדיקות קרקע מעבדה   יח' 0.00    

623000001 עבור חול דיונות 100%צפיפות מקסימלית    יח' 867.00 1,014.39  

   בדק 1,919.00 2,245.23
מעבדתית, מערכת  100%צפיפות מקסימלית 

 בדיקות
623000002  

623000003 צפיפות מינימלית בקרקע גרנולרית   יח' 308.00 360.36  

 יח' 1,033.00 1,208.61
נקודות ללא ניפוי לא כולל בדיקות  4מינ' 

 אינדיקטיב
623000004 מודיפייד 100%צפיפות מקסימלית   

 יח' 623.00 728.91
נקודות ללא ניפוי לא כולל בדיקות  4מינ' 

 אינדיקטיב
623000005 פרוקטור 100%צפיפות מקסימלית   

Point Load Test 623000007 -חוזק נקודתי    יח' 0.00    

מעבדתית, מע'  100%צפיפות מקסימלית    בדק 1,919.00 2,264.42 623000009  
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 בדיקות לשתית

   בדק 2,547.00 3,005.46
מעבדתית, מע'  100%צפיפות מקסימלית 

 בדיקות למצע
623000010  

CBR 624000000 -מערכת מת"ק    בדק 0.00    

624000001 דרגות אנרגיה 3מערכת מת"ק מלאה  לא כולל בד' אינדיקטיביות והכנת המדגם מע 4,534.00 5,304.78  

 מע 2,824.00 3,304.08
דרגת אנרגיה אחת לא כולל בד' 

 אינדיקטיביות
624000002 מערכת מת"ק מקוצרת מינוס  

624000003 דר' אנרגיה 3מערכת מת"ק מקוצרת  נקודות, לא כולל בד' אינדיקטיביות והכנה 7 מע 3,845.00 4,498.65  

624000004 מדגם בלתי מופר -נקודת מת"ק  לא כולל נטילת המדגם מע 239.00 279.63  

625000000 אגרגטים   ש'ע 0.00    

625000001 לוס אנג'לס -שעור גריסות  לא כולל הכנת המדגם בדק 416.00 486.72  

625000002 שעור גריסות בריטית עבור פרקציה אחת, לא כולל הכנת המדגם בדק 374.00 437.58  

625000003 ספיגות ומשקל יחסי 3/4או " 4גדול מנפה  בדק 202.00 236.34  

625000004 ספיגות ומשקל יחסי 4עובר נפה  בדק 249.00 291.33  

625000005 אריכות עבור מקטע אחד בדק 181.00 211.77  

625000006 פחיסות עבור מקטע אחד בדק 181.00 211.77  

625000007 תכולת אבק   בדק 177.00 207.09  

625000008 לכלוכית אורגנית   ש'ע 146.00 170.82  

625000009 דוול -שעור התנגדות לבלייה במכשיר מיקרו    יח' 600.00 708.00  

626000000 בדיקות זרם   ש'ע 0.00    

 ש'ע 992.00 1,160.64
עבור בדיקה באודומטר לא כולל הכנת 

 המדגם
626000001 חדירות למים  

 ש'ע 1,404.00 1,642.68
עבור בדיקה בתא גזירה מרחבית לא כולל 

 הכנת המדגם
626000002 חדירות למים  

626000003 התנגדות חשמלית   בדק 212.00 248.04  

626000004 (PINHOLE TESTדיספרסיביות )   ש'ע 635.00 742.95  

626000005 קפילריות   ש'ע 220.00 257.40  

626000006 בדיקת חדירות למים בשיטת עמוד קבוע לא כולל הכנת המדגם ש'ע 728.00 851.76  

626000007 בדיקת יניקה בשיטת נייר פילטר   ש'ע 314.00 367.38  

627000000 סקרי קרקע לפי הצעת מחיר מ"א 0.00    

627000001 חוזק ללא כלוא כולל צפיפות מדגם לא כולל הכנת מדגם יח' 383.00 448.11  

627000002 גזירה במכשיר כנפיים במעבדה לא כולל הכנת המדגם יח' 132.00 154.44  

627000006 אספקת מיכל מים   יח' 1,400.00 1,652.00  

   י'ע 3,000.00 3,540.00
שימוש ביעה אופני )שופל ( להכשרת דרכי 

 גישה
627000007  

627000008 עבודת מחפרון   י'ע 1,800.00 2,124.00  

627000009 קדיחה בצרורות   מ"א 110.00 129.80  

627000010 קדיחה בסלע   מ"א 550.00 649.00  

627000011 הספקת צינור מגן   מ"א 130.00 153.40  

627000012 הסדרים ואביזרי בטיחות   י'ע 4,500.00 5,310.00  

628000000 גזירה ישירה   מע 0.00    
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 ש'ע 393.00 459.81
ללא קונסולידציה )מהירה( לא כולל הכנת 

 המדגם
628000001 נק' מינ'( 3בדיקה בלתי מנוקזת )  

 ש'ע 802.00 938.34
לאחר קונסולידציה בקרקעות גרנולריות לא 

 כולל הכנה
628000002 נק' מינ'( 3בדיקה מנוקזת )  

 ש'ע 971.00 1,136.07
לאחר קונסולידציה בקרקעות קוהזיביות לא 

 כולל הכנה
628000003 נק' מינ'( 3בדיקה מנוקזת )  

 ש'ע 802.00 938.34
לאחר קונסולידציה בקרקעות קוהזיביות לא 

 כולל הכנה
628000004 נק' מינ'( 3בדיקה בלתי מנוקזת )  

628000005 הכנת מדגם   ש'ע 202.00 236.34  

628000006 בלתי מנוקזת )מהירה( לחומרים גרנולריים לא כולל הכנת המדגם ש'ע 504.00 589.68  

629000000 גזירה מרחבית   ש'ע 0.00    

 ש'ע 952.00 1,113.84
"בלתי מנוקזת ללא קונסולידציה,לא כולל 

 הכנה"
629000001 נק' 3, מינ' QU-גזירה מרחבית   

 ש'ע 2,224.00 2,602.08
"מנוקזת לאחר קונסולידציה, לא כולל 

 הכנה"
629000003 נק' 3, מינ' CD-גזירה מרחבית   

 מע 2,224.00 2,602.08
"בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה לחומר 

 קוהזיבי, לא
629000004 נק' 3, מינ' CU-גזירה מרחבית   

 ש'ע 810.00 947.70
"בלתי מנוקזת לאחר קונסולידציה לחומר 

 גרנולרי, לא
629000005 נק' 3, מינ' CU-גזירה מרחבית   

629000006 הכנת מדגם   ש'ע 202.00 236.34  

 NOT USED ש'ע 992.00 1,160.64
 NOT -קונסולידציה מהירה לחומר גרנולרי

USED 
630000001  

NOT USED 630000002 -קונסולידציה מהירה NOT USED ש'ע 101.00 118.17  

630000003 קונסולידציה איטית NOT USED - ש'ע 2,284.00 2,672.28  

630000004 קונסולידציה איטית רב מחזורית NOT USED - ש'ע 2,615.00 3,059.55  

630000005 קונסולידציה איטית NOT USED - ש'ע 270.00 315.90  

630000006 קונסולידציה איטית חד מחזורית NOT USED - ש'ע 2,402.00 2,810.34  

630000007 קונסולידציה איטית חד מחזורית NOT USED - ש'ע 2,402.00 2,810.34  

630000008 מייט לא כולל הכנת המדגם מע 1,128.00 1,319.76  

631000000 תפיחה   יח' 0.00    

631000001 תפיחה חופשית במשורה   בדק 93.00 108.81  

631000002 בדיקת שיעור תפיחה   בדק 725.00 848.25  

631000003 לחץ תפיחה   בדק 1,523.00 1,781.91  

631000004 לחץ ושעור תפיחה   בדק 2,070.00 2,421.90  

631000005 גבולות אטרברג   בדק 422.00 497.96  

631000007 שווה ערך חול   בדק 212.00 250.16  

631000008 # 200אנליזה מכנית כולל שטיפה דרך נפה    בדק 150.00 177.00  

631000009 משקל יחסי מדומה בפיקנומטר   בדק 200.00 236.00  

632000000 בדיקות סלע   בדק 0.00    

632000001 בדיקת לחיצה בלא כלוא לא כולל הכנת המדגם בדק 422.00 493.74  

632000002 בדיקת בקיעה ברזילאית לא כולל הכנת המדגם בדק 235.00 274.95  

 בדק 739.00 864.63
"בעזרת מד עוות חשמלי, לא כולל הכנת 

 המדגם"
632000003 קביעת מקדם פואסון  
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HOEK 632000004גזירה מרחבית מהירה בתא  לא כולל הכנת המדגם בדק 563.00 658.71  

632000005 מהירות על קולית במכשיר פנדיט לא כולל הכנת המדגם בדק 68.00 79.56  

632000006 צילומי ארגזי גלעין   בדק 100.00 117.00  

633000000 בדיקות מיוחדות   בדק 0.00    

TRIAXIAL TEST - MULTISTAGE 633000001 עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

TRIAXIAL TEST - EXTENSION 633000002 עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

TRIAXIAL TEST - CHANGE VOLUME 633000003 עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

 עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00  
ANISOTROPIC CONSOLIDATION 

TEST 
633000004  

633000010 סקר גיאופיסי STINGמערכת  -סקר גאופיסי  עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

VLF 633000011מערכת  -סקר גאופיסי  עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

633000013 התקנת פיזומטרים אלקטרוניים עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

633000014 התקנת ומדידת מדי שקיעה ותפיחה עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

633000015 התקנת ומדידת מדי לחץ עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

633000016 שימוש במכונת קידוח נגררת לקידוחים רדודים )כולל מפעיל( בדק 3,777.00 4,419.09  

633000017 נסיון שליפת עוגנים או מסמרים עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

633000018 נק' 60, עד FWD -בדיקת אגני שקיעות    בדק 5,800.00 6,786.00  

   בדק 50.00 58.50
נק'  150ועד  60רצופה מעל  FWDבדיקת 
 בדיקה

633000019  

   בדק 5,200.00 6,084.00
ק"מ  5, עד  IRI -בדיקת ערכי גליות הכביש 

 נתיב
633000020  

   בדק 850.00 994.50
ק"מ  10, עד  IRI -בדיקת ערכי גליות הכביש 

 נתיב
633000021  

   בדק 750.00 877.50
ק"מ  10, מעל IRI -בדיקת ערכי גליות הכביש 

 נתיב
633000022  

633000023 ניתוח תוצאות מדידה והכנת דו"ח בדיקה   בדק 262.00 306.54  

   בדק 4,500.00 5,265.00
מדידות זעזועים ססמיים באמצעות מכשיר 

Geosonics 
633000024  

633000025 מיפוי גיאולוגי עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

 בדק 400.00 468.00
המחיר כולל שעות עבודת גיאולוג בכיר 

 ושעות עבודת ש
 -שירטוט חתכים גיאולוגיים ו/או גיאולוגיים 

 גיאוטכ
633000026  

633000027 פענוח נתונים גיאולוגיים/גיאוטכניים   בדק 400.00 468.00  

 בדק 8,200.00 9,594.00
י"ע לפיקוח על החדרה דינמית של 

 כלונסאות בטון או
PDA 633000028בדיקת   

633000029 בדיקת חדירות למים בקידוח או בור מחיר מינימלי ליציאה בדק 5,800.00 6,786.00  

634000000 סקרים גיאוטכניים )קידוחי ניסיון, בדיקות שדה(   מ"א 0.00    

634000001 התארגנות לפני הקדיחה עפ"י מפרט הלקוח קמפ 0.00    

634000002 העברת ציוד בין נקודות קידוח   יח' 400.00 468.00  

 מ"א 8,000.00 9,360.00
מטר מפני  4.0"במקדח אוגר לעומק 

 המיסעה,"
634000003 ביצוע קידוחי ניסיון בתוואי מיסעות קיימות  

634000004 נטילת ליבת אספלט   יח' 120.00 140.40  

   יח' 180.00 210.60
בהתאם לסוג  VTו/או בדיקות  SPTבדיקות 

 .0הקרקע כל 
634000005  
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 יח' 1,600.00 1,872.00
כולל בדיקת רטיבות, דירוג ומיון בשיטת 

AASHTO של 
קביעת עובי מבנה המיסעה בכל קידוח כולל 

 עובי שכבת
634000006  

   י'ע 0.00  
מדידות מדי שיפוע )אינקלינומטר( לפי יום 

 עבודה
635000000  

 ש'ע 4,500.00 5,265.00
צינורות, כולל  3"מחיר מינימלי ליציאה עד 

 בודק, שי
635000001 מדידת תזוזות אופקיות בעזרת מד שיפוע  

635000002 פיקוח על התקנת צינורות מד שיפוע   ש'ע 3,500.00 4,095.00  

PLT 635000003בדיקת  מחיר לנקודה נקד 2,500.00 2,950.00  

   מ"א 1,300.00 1,534.00
התקנת צינור אינקלינומטר)כולל צינור( לפי מטר 

 אורך
635000004  

CPT - Cone Penetration Test 636000000בדיקות    ש'ע 0.00    

CPT 636000001פיקוח על בדיקות  כולל פענוח ודיווח התוצאות ש'ע 3,500.00 4,095.00  

   מטר 380.00 444.60
החדרה סטטית של קונוס באמצעות מכשיר 

CPT 
636000002  

 כולל מדידת לחץ מי נקבובים ש'ע 450.00 526.50
החדרה סטטית של קונוס באמצעות מכשיר 

CPT 
636000003  

   ש'ע 500.00 585.00
בדיקת התפזרות לחץ מי נקבובים 

(Dissipation test) 
636000004  

636000005 באמצעות מכונת קידוח CPTביצוע בדיקת    י'ע 6,000.00 7,080.00  

636000007 תכנון וביצוע סקר   יח' 50,000.00 59,000.00  

636000008 דיווח וחו"ד   יח' 10,000.00 11,800.00  

DPA - Dynamic Probing Test 637000000בדיקות    ש'ע 0.00    

DPSH 637000001ביצוע בדיקת    מטר 380.00 444.60  

DPA 637000002פיקוח על בדיקות  כולל פענוח ודיווח התוצאות ש'ע 3,500.00 4,095.00  

638000000 ניסיונות העמסה   יח' 0.00    

638000001 ניסיון העמסה סטטית )אנכי( עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

638000002 ניסיון העמסה סטטית )אופקי( עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

638000003 ניסיון העמסה סטטית לשתית עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

638000004 מדידות דינמית על כלונסאות עפ"י מפרט הלקוח בדק 0.00    

638000005 ניסיון העמסה דינמית עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

 ש'ע 0.00  
עפ"י הצעת מחיר, כולל בודקים וציוד 

 להעמסה וביצו
638000011 ביצוע ניסיונות העמסה ביסודות  

638000013 פיקוח על ניסיונות העמסה ביסודות עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

 ש'ע 0.00  
עפ"י הצעת מחיר, כולל בודקים וציוד 

 להעמסה וביצו
638000014 ביצוע ניסיונות העמסה בכלונסאות  

 ש'ע 0.00  
עפ"י הצעת מחיר, כולל בודקים וציוד 

 להעמסה וביצו
638000015 י"ע לביצוע ניסיונות העמסה בכלונסאות  

638000016 פיקוח על ניסיונות העמסה בכלונסאות עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00    

639000000 איכות הסביבה   יח' 0.00    

   יח' 2,500.00 2,925.00
מדידת מפלס מים ועומק קידוח ניטור מי תהום 

 באמצעות
639000001  

   יח' 2,500.00 2,925.00
מדידת מפלס מים ועובי שכבת דלק או/ו 

 תרכובות נפט ב
639000002  

Turbidity 639000003מדידת עכירות מים באמצעות    יח' 300.00 351.00  
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meter במקביל 

   יח' 300.00 351.00
מדידת תכולת חמצן מומס במקביל לעבודות 

 פיתוח ורענו
639000004  

 יח' 2,400.00 2,808.00
 EC, pHהשאיבה כוללת בדיקות 
 וטמפרטורה לכל אורכה

קוטר הצינור  -שאיבת ניקוי מים בקידוח ניטור 
 לפחו

639000005  

   יח' 3,800.00 4,446.00
שאיבת ניקוי מי תהום באמצעות ביילר )שאיבה 

 ידנית
639000006  

 יח' 3,800.00 4,446.00
, הכוללת Low Flowבאמצעות מערכת 

 EC,pHמדידות 
639000007 דיגום מים בקידוחי ניטור  

   יח' 3,200.00 3,744.00
שאיבת מים בקידוחי ניטור באמצעות משאבה 

 FOSטבולה )
639000008  

639000009 דיגום מים בקידוחי ניטור באמצעות ביילר   יח' 3,800.00 4,446.00  

   יח' 3,800.00 4,446.00
דיגום מים בקידוחי ניטור באמצעות משאבה 

 פריסטלטית
639000010  

639000011 דיגום מים בקידוחי הפקה   יח' 1,800.00 2,106.00  

639000012 מדידות מפלס מי תשטיפים בקידוחי/באר ניטור   יח' 2,500.00 2,925.00  

   יח' 2,500.00 2,925.00
מדידת מפלס מי תשטיפים/שפכים בבריכות 

 איסוף
639000013  

   יח' 300.00 351.00
וטמפרטורה במי  EC,pHמדידת 

 תשטיפים/שפכים
639000014  

   יח' 3,800.00 4,446.00
דיגום מי תשטיפים בקידוחי ניטור באמצעות 

 ביילר
639000015  

   יח' 2,500.00 2,925.00
דיגום מי תשטיפים/שפכים בקידוחי ניטור 

 באמצעות משא
639000016  

   יח' 2,800.00 3,276.00
דיגום מי שפכים באמצעות דגמן אוטומטי לטווחי 

 זמן א
639000017  

639000018 דיגום מי תשטיפים/שפכים מבריכות איסוף   יח' 2,800.00 3,276.00  

 יח' 3,100.00 3,627.00
 Personalבאמצעות משאבה אישית )

Pump) 
 3-שאיבת ניקוי גז בקידוח ניטור בנפח השווה ל

 נפחי
639000019  

 ניתן לעשות מדידה זו במקביל לשאיבה. יח' 600.00 702.00
נייד  Gas analyzerמדידת הרכב באמצעות 

 בקידוחי ניט
639000020  

639000021 נייד PIDכללית באמצעות  VOC'sמדידת כמות  עפ"י מפרט הלקוח יח' 400.00 468.00  

 כולל עלות הציוד. יח' 5,100.00 5,967.00
דיגום גזי קרקע לתוך שפורפרות פחם 

 פעיל/מסנן באמצע
639000022  

 כולל עלות הציוד. יח' 5,100.00 5,967.00
דיגום גזי קרקע לתוך שפורפרות פחם פעיל 

 באמצעות מש
639000023  

TEDLAR 639000024דיגום גזי קרקע לתוך שקיות  כולל עלות הציוד. יח' 5,100.00 5,967.00  

 יח' 6,200.00 7,254.00
כולל רשום נ.צ. של נקודות מדידה, תנאי 

 וטמפרטורה
מדידות הרכב ביוגז בפני השטח בנקודות לפי 

 0X50רשת 
639000025  

 יח' 6,200.00 7,254.00
כולל רשום נ.צ. של נקודות מדידה, תנאי 

 וטמפרטורה
בפני השטח בנקודות לפי רשת  VOC'sמדידת 
50X50 אמצע 

639000026  

   יח' 3,100.00 3,627.00
ס"מ  60 -ו 30מדידת טמפרטורה בעומקים 

 מתחת לפני
639000027  

   יח' 1,800.00 2,106.00
עיבוד נתוני מיפוי ביוגז במחשב ובניית מפות 

 שווי ר
639000028  

 עפ"י מפרט הלקוח יח' 0.00  
מדידת הרכב ביוגז לצורך שימוש כדלק להפקת 

 חשמל באת
639000029  
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 עפ"י מפרט הלקוח מע 0.00  
ביצוע מערכת בדיקות בקידוחים באתרי פסולת 

 לפי שיטת
639000030  

 עפ"י מפרט הלקוח ש'ע 0.00  
ביצוע קידוחי ניטור מיועדים לבדיקות לפי שיטת 

A 2E 
639000031  

 מ' מקסימום 5עד עומק  מ"א 6,000.00 7,020.00
ביצוע קידוח בשכבות קרקע בעלות גרגר חולי 

 עד חרסית
639000032  

 מ' מקסימום 5עד עומק  מ"א 6,000.00 7,020.00
ביצוע קידוח בשכבות קרקע קשות או/ו בטון, 

 אספלט
639000033  

   מ"א 11,000.00 12,870.00
מ' באמצעות מכונת  30ביצוע קידוח עד עומק 

 קידוח
639000034  

639000035 מ' בשיטת אוגר 30ביצוע קידוח עד עומק    מ"א 11,000.00 12,870.00  

   יח' 3,100.00 3,627.00
דיגום קרקע ע"י דוגם מוסמך בכל סוגי 

 הקידוחים
639000036  

   יח' 250.00 292.50
מדידת מדגמי קרקע לתכולה כללית של חומרים 

 אורגנים
639000037  

   יח' 12,000.00 14,040.00
ניקוי דפנות של באר ניטור מים הכולל שאיבת 

 ניקוי ו
639000038  

   יח' 12,400.00 14,508.00
דיגום קרקע מקרקעית בריכת איסוף ע"י קדיחה 

 ידנית
639000039  

 לא כולל מנוף יח' 12,000.00 14,040.00
דיגום המבוצע בבריכת איסוף באמצעות דגמן 

 הידראולי
639000040  

639000041 תכולת רטיבות מדגמי פסולת   יח' 150.00 175.50  

639000052 דיגום קרקע ע"י דוגם מוסמך + תיאור   ש'ע 200.00 236.00  

639000081 דיגום מי תהום   י'ע 1,800.00 2,124.00  

639000082 ייעוץ ותכנון   ש'ע 400.00 472.00  

639000083 קידוחים   י'ע 5,500.00 6,490.00  

639000084 סקר היסטורי   יח' 6,000.00 7,080.00  

639000085 דיגום מי תשטיפים   י'ע 1,800.00 2,124.00  

639000086 פיתוח בארות   יח' 3,200.00 3,776.00  

639000087 ביצוע דיגום   י'ע 1,800.00 2,124.00  

639000088 הכנת דוח   יח' 4,000.00 4,720.00  

641000001 יום עבודה דוגם   י'ע 3,500.00 4,095.00  

641000002 דיגום יחידה אחת   יח' 3,000.00 3,510.00  

 קידוח קרקע י'ע 10,000.00 11,700.00
בשיטת  6610DTקידוח באמצעות מכונת 

Direct 
642000001  

 י'ע 14,000.00 16,380.00
קידוח קרקע/גז קרקע + דיגום קרקע/גז 

 קרקע
 Geoprobe 6610DTקידוח באמצעות מכונת 

 Directבשיטת 
642000002  

 דיגום גז קרקע אקטיבי י'ע 4,000.00 4,720.00
דיגום גז קרקע אקטיבי ע"י דוגם מוסמך 

ISRAC 
642000003  

642000004 פיקוח על קידוחים   י'ע 4,000.00 4,680.00  

642000005 דיגום אוויר תוך מבני   יח' 3,000.00 3,510.00  

642000006 פגישת ייעוץ + סיור באתר סיור+ייעוץ קמפ 4,000.00 4,680.00  

642000007 בניית תכנית סקר גז קרקע תכנית סקר גז קרקע קמפ 7,000.00 8,190.00  

642000008 ייעוץ וליווי, מחיר לפי אפיון המזמין   קמפ 1.00 1.17  

priority:priform@LOGPART:639000030:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000031:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000032:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000033:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000034:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000035:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000036:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000037:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000038:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000039:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000040:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000041:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000052:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000081:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000082:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000083:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000084:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000085:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000086:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000087:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:639000088:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:641000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:641000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000003:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000004:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000005:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000006:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000007:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:642000008:isotop:tabula.ini:1
javascript:void(0)


  

 

642000009 דו"ח ממצאים דו"ח קמפ 8,000.00 9,360.00  

 ISRACכולל דיגום ע"י דוגם מוסמך  קמפ 1.00 1.17
בשיטת  Geoprobeקידוח באמצעות מכונת 

Direct Push 
642000010  

 אנליזות. יח' 3,000.00 3,510.00
במעבדה  TO-15ביצוע אנליזת גז קרקע 

 ISRACמוסמכת 
642000011  

642000012 חישוף תשתיות חישוף תשתיות י'ע 9,000.00 10,530.00  

642000013 התקנת בארות לדיגום גז קרקע   י'ע 4,000.00 4,720.00  

643000001 התקנת דגמני גז קרקע פאסיבי ושליפתם   יח' 2,000.00 2,360.00  

 הכנת מפות ריכוזים קמפ 3,200.00 3,744.00
( מפות ריכוזים עבור מזהם 4הכנת עד ארבע )

 בודד
643000002  

643000003 סיור באתר והכנת תכנית דיגום   קמפ 2,000.00 2,360.00  

643000004 פגישת ייעוץ + סיור באתר סיור+ייעוץ קמפ 4,000.00 4,680.00  

643000005 בניית תכנית סקר גז קרקע כולל סבב הערות   קמפ 7,000.00 8,190.00  

643000006 ייעוץ וליווי, מחיר לפי אפיון המזמין   קמפ 1.00 1.17  

643000007 דו"ח ממצאים דו"ח קמפ 8,000.00 9,360.00  

643000008 דו"ח ממצאים + חוו"ד דו"ח קמפ 8,000.00 9,440.00  

643000009 חישוף תשתיות חישוף תשתיות י'ע 9,000.00 10,530.00  

643000010 דגמן גז קרקע פאסיבי   יח' 1,700.00 1,989.00  

644000001 שאיבת פיתוח וניקוי ע"י משאבה טבולה מטר 40עד  יח' 4,500.00 5,265.00  

644000002 קידוח והתקנת באר ניטור מי תהום לפי מ"א   מ"א 3,000.00 3,510.00  

644000003 קידוח והתקנת באר ניטור מי תהום לפי י'ע   י'ע 12,000.00 14,160.00  

644000004 דיגום מי תהום באמצעות משאבת ביילר   יח' 3,000.00 3,510.00  

low-flow, 644000005דיגום מי תהום באמצעות משאבת  דיגום מי תהום יח' 3,000.00 3,510.00  

644000006 דיגום בוצה   יח' 4,000.00 4,680.00  

644000007 סיור באתר והכנת תכנית דיגום   קמפ 2,000.00 2,360.00  

644000008 פגישת ייעוץ + סיור באתר סיור+ייעוץ קמפ 4,000.00 4,680.00  

 תכנית סקר קרקע/גז"ק קמפ 2,000.00 2,360.00
בניית תכנית סקר קרקע/גז קרקע כולל סבב 

 הערות מול
644000009  

644000010 ייעוץ וליווי, מחיר לפי אפיון המזמין   קמפ 1.00 1.17  

644000011 דו"ח ממצאים דו"ח קמפ 8,000.00 9,360.00  

644000012 דו"ח ממצאים + חוו"ד דו"ח קמפ 8,000.00 9,440.00  

644000013 סט אנליזות , מחיר לפי אפיון המזמין אנליזות בדק 1.00 1.17  

644000014 חישוף תשתיות חישוף תשתיות י'ע 9,000.00 10,530.00  

 ניטור ביוגז י'ע 6,000.00 7,020.00
מ' או על פי  50X50ניטור ביוגז ברשת של 

 דרישת
645000001  

645000002 ניטור ביוגז ברשת מחיר לפי אפיון המזמין ניטור ביוגז קמפ 1.00 1.17  

 ניטור ביוגז מבארות ומבנים י'ע 4,000.00 4,720.00
ניטור הרכב ביוגז מבארות ניטור ו/או מבנים ו/או 

 אח
645000003  

645000004 מדידת גובה תשטיפים מעל שכבת איטום מדידת גובה תשטיפים יח' 2,000.00 2,340.00  

645000005 ניטור דליפות תשטיפים   יח' 4,000.00 4,680.00  

645000006 דיגום תשטיפים   י'ע 4,000.00 4,680.00  

645000007 קידוח באמצעות מכונת כלונסאות   י'ע 12,000.00 14,040.00  
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645000008 ייעוץ וליווי, מחיר לפי אפיון המזמין   קמפ 1.00 1.17  

645000009 דו"ח ממצאים דו"ח קמפ 7,000.00 8,260.00  

645000010 ניטור גזי מטמנות,פיקוח והכנת לוג לקידוחי איפיון פסולת י'ע 4,000.00 4,680.00  

645000011 סט תשטיפים אנליזות בדק 6,500.00 7,605.00  

645000012 התקנת באר ניטור ביו גז ו/או תשטיפים   יח' 12,000.00 14,040.00  

 קידוח קרקע יח' 100.00 118.00
 Geoprobe 6610DTקידוח באמצעות מכונת 

 Directבשיטת 
646000001  

   י'ע 16,000.00 18,720.00
 Geoprobe 6610DTקידוח באמצעות מכונת 

 Directבשיטת 
646000002  

646000003 דיגום ערמות/דיגום מוודא ע"י דוגם דיגום ערמות/דיגום מוודא י'ע 4,000.00 4,680.00  

ISRAC 646000004דיגום קרקע ע"י דוגם מוסמך  דיגום קרקע י'ע 4,000.00 4,720.00  

646000005 ייעוץ וליווי, מחיר לפי אפיון המזמין   קמפ 1.00 1.17  

646000006 דו"ח ממצאים דו"ח קמפ 7,000.00 8,260.00  

   קמפ 1.00 1.17
בשיטת  Geoprobeקידוח באמצעות מכונת 

Direct push 
646000007  

646000008 חישוף תשתיות חישוף תשתיות י'ע 9,000.00 10,530.00  

646000009 שעת ייעוץ של ראש צוות ייעוץ   ש'ע 600.00 702.00  

EPA 418.1 TPH 647000001אנליזות עפ"י  בדק 300.00 354.00  

647000002 במיצוי חומצי ICP-סריקת מתכות מלאה ב אנליזות בדק 700.00 819.00  

EPA 8260 VOCs 647000003אנליזות עפ"י  בדק 600.00 702.00  

EPA 8260 VOCs+BTEX 647000004אנליזות עפ"י  בדק 600.00 702.00  

BTEX 647000005ו/או  MTBE אנליזות בדק 600.00 702.00  

PCBs 647000006 אנליזות בדק 1,000.00 1,170.00  

EPA 8270 SVOCs 647000007אנליזות עפ"י  בדק 700.00 819.00  

EPA 8270 SVOCs+PAHs 647000008אנליזות עפ"י  בדק 700.00 819.00  

PAHs 647000009 אנליזות בדק 700.00 819.00  

647000010 במיצוי מיימי ICP-סריקת מתכות מלאה ב אנליזות בדק 700.00 819.00  

647000011 שמנים ושומנים אנליזות בדק 500.00 585.00  

COD 647000012 אנליזות בדק 300.00 351.00  

647000013 אנליזה אנליזות בדק 1.00 1.17  

647000014 כלל מוצקים מומסים TDS אנליזות בדק 250.00 292.50  

TOC 647000015 אנליזות בדק 500.00 585.00  

DOC 647000016 אנליזות בדק 500.00 585.00  

pH 647000017הגבה  אנליזות בדק 100.00 117.00  

647000018 סט אנליזות   בדק 1.00 1.17  

648000001 ק"מ נתיב 1, יציאה הכוללת עד PCIסקר נזקים    יצא 2,500.00 2,950.00  

   ק'מ 800.00 944.00
. על כל ק"מ נתיב נוסף באותה PCIס.נזקים 

 יציאה,
648000002  

74000000 חו"ל -יום עבודה בודק  בתאום מראש י'ע 0.00    

740000000 כללי לפי ביקור   מ"א 0.00    

740000001 מהנדס -שעת עבודה    ש'ע 262.00 306.54  

priority:priform@LOGPART:645000008:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:645000009:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:645000010:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:645000011:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:645000012:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000003:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000004:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000005:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000006:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000007:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000008:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:646000009:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000003:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000004:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000005:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000006:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000007:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000008:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000009:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000010:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000011:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000012:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000013:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000014:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000015:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000016:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000017:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:647000018:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:648000001:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:648000002:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:74000000:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:740000000:isotop:tabula.ini:1
priority:priform@LOGPART:740000001:isotop:tabula.ini:1
javascript:void(0)


  

 

740000002 בודק -שעת עבודה    ש'ע 220.00 257.40  

740000003 עוזר -שעת עבודה  ASTM D 751 ש'ע 172.00 201.24  

740000004 אתר/מפעל -יום עבודה מהנדס    י'ע 1,851.00 2,165.67  

740000005 אתר/מפעל -יום עבודה בודק    י'ע 1,552.00 1,815.84  

740000006 חו"ל -יום עבודה מהנדס  בתאום מראש י'ע 0.00    

740000008 שעת מהנדס נוספת כל שעה-יומי-שעתיים ראשונות ש'ע 328.00 383.76  

 ש'ע 393.00 459.81
כל שעה -יומי-מעל לשעתיים ראשונות

 נוספת
740000009 שעת מהנדס נוספת  

740000010 שעת בודק נוספת כל שעה נוספת-יומי-שעתיים ראשונות ש'ע 274.00 320.58  

 ש'ע 330.00 386.10
כל שעה -יומי-מעל לשעתיים ראשונות

 נוספת
740000011 שעת בודק נוספת  

740000012 שעת עוזר נוספת כל שעה נוספת-יומי-שעתיים ראשונות ש'ע 216.00 252.72  

 ש'ע 259.00 303.03
כל שעה -יומי-מעל לשעתיים ראשונות

 נוספת
740000013 שעת עוזר נוספת  

740000014 תעריף מהנדס לשבוע 8:00 - 16:00ימי עבודה,  5-ל ש'ע 10,200.00 11,934.00  

740000015 תעריף בודק לשבוע "8:00 - 16:00ימי עבודה,  5-"ל ש'ע 8,600.00 10,062.00  

740000016 תעריף עוזר לשבוע "8:00 - 16:00ימי עבודה,  5-"ל ש'ע 6,750.00 7,897.50  

 ש'ע 0.00  
כל שעה עפ"י  -מעל שעתיים ראשונות 

 תיאום
740000020 שעה נוספת מהנדס  

 ש'ע 0.00  
כל שעה עפ"י  -מעל שעתיים ראשונות 

 תיאום
740000021 שעה נוספת בודק  

 ש'ע 0.00  
כל שעה עפ"י  -מעל שעתיים ראשונות 

 תיאום
740000022 שעה נוספת עוזר  

740000023 מעבדה צמודה חודש מעבדה מצויידת קומפלט ח'ע 0.00    

740000024 2מעבדה צמודה/חודש/רמה  מתקנים ע"י המזמין ח'ע 33,700.00 39,429.00  

740000025 שעה נוספת/מעבדת שדה/חודש כל שעה ש'ע 235.00 274.95  

740000026 שעה נוספת מעל לשעתיים ראשונות עב' בודק ש'ע 281.00 328.77  

740000027 אנשים( 2משמרת ראשונה )   קמפ 2,200.00 2,574.00  

740000028 אנשים( 2משמרת שנייה )   קמפ 3,300.00 3,861.00  

740000039 תעריף חודשי -רכב צמוד  ק"מ בחודש 2500ק"מ ביום או  100עד  ש'ע 8,500.00 9,945.00  

74000004 כללי לפי יח'   יח' 262.00 309.16  

740000040 כל ק"מ נוסף -רכב צמוד  לחודש 2500ק"מ ליום או  100מעל  ש'ע 3.00 3.51  

740000041 יציאה לנטילת חומר או מדגם   ש'ע 300.00 351.00  

740000055 אתר/מפעל -עבודת לילה    ש'ע 3,000.00 3,510.00  

740000061 הכנת דו"ח ולוגים באנגלית   ש'ע 262.00 306.54  

740000062 תרגום דו"ח לאנגלית   ש'ע 262.00 306.54  

740000063 תעריף יומי -רכב צמוד  ק"מ ביום 100עד  י'ע 450.00 526.50  

 עפ"י תאום מראש ש'ע 0.00  
חיוב עבור לינה באזורי הצפון, הערבה, ים 

 המלח
740000064  

740000065 שימוש בציוד בדיקות כלליות לפי ש"ע   ש'ע 300.00 351.00  

 ש'ע 262.00 306.54
₪ מחיר מינימלי לקומפלט התיאומים 

4,000. 
ביצוע תיאומים הנדרשים לפי שעות עבודה 

 מהנדס
740000066  

740000099 אתר/מפעל -יום עבודה מהנדס    ש'ע 1,851.00 2,184.18  
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740002999 צילום קווי מי ביוב כולל מסירת דוח וידאו   ש'ע 800.00 944.00  

741000000 זיהוי מוצרים   ש'ע 0.00    

741000001 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 12-1עבור  ש'ע 990.00 1,158.30  

741000002 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 64-13עבור  ש'ע 83.00 97.11  

741000003 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 128-65עבור  ש'ע 74.00 86.58  

741000004 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 192-129עבור  ש'ע 66.00 77.22  

741000005 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 256-193עבור  ש'ע 60.00 70.20  

741000006 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 320-257עבור  ש'ע 56.00 65.52  

741000007 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 384-321עבור  ש'ע 50.00 58.50  

741000008 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 448-385עבור  ש'ע 46.00 53.82  

741000009 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 512-449עבור  ש'ע 41.00 47.97  

741000010 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 576-513עבור  ש'ע 38.00 44.46  

741000011 זיהוי מוצרים ונטילות יח"ד 1500-577עבור  ש'ע 35.00 40.95  

742000000 ריכוז או מערך   ש'ע 0.00    

742000001 ריכוז או מערך יח"ד 12-1עבור  ש'ע 1,231.00 1,440.27  

742000002 ריכוז או מערך יח"ד 64-13עבור  ש'ע 102.00 119.34  

742000003 ריכוז או מערך יח"ד 128-65עבור  ש'ע 91.00 106.47  

742000004 ריכוז או מערך יח"ד 192-129עבור  ש'ע 84.00 98.28  

742000005 ריכוז או מערך יח"ד 256-193עבור  ש'ע 76.00 88.92  

742000006 ריכוז או מערך יח"ד 320-257עבור  ש'ע 69.00 80.73  

742000007 ריכוז או מערך יח"ד 384-321עבור  ש'ע 60.00 70.20  

742000008 ריכוז או מערך יח"ד 448-385עבור  ש'ע 56.00 65.52  

742000009 ריכוז או מערך יח"ד 512-449עבור  ש'ע 52.00 60.84  

742000010 ריכוז או מערך יח'ד 576-513עבור  ש'ע 48.00 56.16  

742000011 ריכוז או מערך יח'ד 1500-577עבור  ש'ע 45.00 52.65  

742000012 דו"ח מסכם לבית פרטי   ש'ע 660.00 772.20  

742000013 דיסקט תוצאות חוזק בטון על פי תיאום ש'ע 0.00    

742000015 הכנת תעודת בדיקה   ש'ע 130.00 152.10  

800000000 עבודות גמר   ש'ע 0.00    

821000000 בדיקות חיפוי קירות חוץ   בדק 0.00    

821000001 בדיקת חוזק הדבקות ועובי טיח חוץ 6, כמות דגימות עד 2חלק  1920לפי ת"י  בדק 1,658.00 1,939.86  

 6, כמות דגימות עד 1חלק  1555לפי ת"י  בדק 1,658.00 1,939.86
 -בדיקת חוזק הדבקות של רקע ושכבות ביניים 

 טיח חוץ
821000002  

821000003 בדיקות עובי שכבת הרבצה לקירות חוץ 6, כמות דגימות עד 3חלק  1414לפי ת"י  בדק 1,232.00 1,441.44  

821000004 בדיקת עובי שכבת טיח טרמי בקירות חוץ 6, כמות דגימות עד 3חלק  1414לפי ת"י  בדק 1,232.00 1,441.44  

821000005 בד' חוזק הדבקות ועובי טיח תרמי בקירות חוץ 6, כמות דגימות עד 3חלק  1414לפי ת"י  בדק 1,658.00 1,939.86  

 בדק 1,658.00 1,939.86
, כמות 1731לפי השיטה המתוארת בת"י 

 6דגימות עד 
821000006 בדיקת חוזק ההדבקות של ציפוי פולימר חוץ  

 6, כמות דגימות עד 1חלק  1555לפי ת"י  בדק 1,658.00 1,939.86
בד' חוזק הדבקה במשיכה של אריחי פסיפס, 

 קרמיקה
821000007  

בד' חוזק הדבקה במשיכה של אריחי קרמיקה  6, כמות דגימות עד 3חלק  1555לפי ת"י  בדק 1,658.00 1,939.86 821000008  
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 בריצוף

 בדק 1,770.00 2,088.60
, 1חלק  1555לפי שיטה המתוארת בת"י 

 כמות דגימות עד
821000009 בדיקת חוזק הדבקה במשיכה של אריחי אבנים  

821000010 בדיקה חוזק הדבקות במשיכה של אריחי אבנים 6, כמות דגימות עד 4חלק  2378לפי ת"י  בדק 3,580.00 4,188.60  

 6, כמות דגימות עד 2חלק  2378לפי ת"י  בדק 2,845.00 3,328.65
בדיקת חיפוי קירות חוץ באבן טבעית שיטת 

 קיבוע רטוב
821000011  

821000012 בדיקת שליפת ברגי עיגון לרשת 6, כמות דגימות עד 2חלק  2378לפי ת"י  בדק 1,500.00 1,755.00  

821000013 בדיקת שליפת ברגי עיגון לזוויתנים 6, כמות דגימות עד 2חלק  2378לפי ת"י  בדק 1,500.00 1,770.00  

 6, כמות דגימות עד 5, חלק  2378לפי ת"י  בדק 2,845.00 3,328.65
שיטת  -בדיקת חיפוי קירות חוץ באבן טבעית 

 מתועשת
821000016  

821000017 בדיקת שליפת ברגי עיגון אבן מרקע 6, כמות דגימות עד 4חלק  2378לפי ת"י  בדק 1,800.00 2,106.00  

 בדק 3,580.00 4,224.40
, 4חלק  2378לפי שיטה המתוארת בת"י 

 הדגימות 6עד 
821000018 בדיקת שליפת ברגי חיזוק אבן מהקרע  

 בדק 2,400.00 2,832.00
לפי מפרט טכני של המזמין, כמות הדגימות 

 6עד  -
821000019 בדיקת חוזק הדבקות ציפוי אפוקסי  

821000020 בדיקת באתר הבנייה לפי מפרט טכני של המזמין י'ע 5,800.00 6,844.00  

 בדק 1,658.00 1,956.44
דגימות  6, עד 2חלק  1920לפי ת"י 

 בבדיקה אחת
821000021 בדיקת חוזק הדבקות ועובי טיח פנים  

 בדק 1,658.00 1,956.44
דגימות  6, עד 2חלק  1555לפי ת"י 

 בבדיקה אחת
אריחי -בדיקת חוזק הדבקות מערכת חיפוי פנים 

 קרמיקה
821000022  

 בדק 1,658.00 1,956.44
דגימות  6עד  2חלק  1555לפי ת"י 

 בבדיקה אחת
בדיקת חוזק הדבקות של מע' חיפוי פנים טיח 

 תשתית
821000023  

 בדק 1,658.00 1,956.44
דגימות  6, עד 2חלק  5566לפי ת"י 

 בבדיקה אחת
בדיקת חוזק הדבקות של מערכת רצפה עם 

 אריחי אבן
821000024  

 בדק 2,845.00 3,357.10
דגימות  6, עד 2חלק  1872לפי ת"י 

 בבדיקה אחת
821000025 בדיקת קירות מחופים באבן מלאכותית  

 6, כמות דגימות עד 4חלק  1872לפי ת"י  בדק 1,500.00 1,770.00
בדיקת שליפת ברגי עיגון לרשת, חיפוי באבן 

 מלאכותית
821000026  

 6, כמות דגימות עד 4חלק  1872לפי ת"י  בדק 1,500.00 1,770.00
בדיקת שליפת ברגי עיגון לזוויתנים, אבן 

 מלאכותית
821000027  

821001999 כללי לפי בדיקת חיפוי קירות חוץ עפ"י מפרט הלקוח בדק 1,000.00 1,180.00  

822000000 בדיקות לממ"דים, ממ"מים, ממ"קים   בדק 0.00    

822000001 בדיקת טיח פנים בממ"דים 5075לפי ת"י  בדק 1,546.00 1,808.82  

822000002 בדיקת עובי שכבה מיישרת בממ"דים 5075לפי ת"י  בדק 1,060.00 1,240.20  

822000003 בדיקת ציפוי לוחות גבס בממ"דים 5075לפי ת"י  בדק 1,546.00 1,808.82  

822000004 בדיקת אטימות במקלט 6סעיף  4577לפי ת"י  בדק 1,960.00 2,293.20  

822000005 יח"ד 10עד  -בדיקת התקנת פרטי מסגרות  בדיקות 4 - 3חלק  4422לפי ת"י  בדק 672.00 786.24  

822000006 יח"ד 20עד  -בדיקת התקנת פרטי מסגרות  בדיקות 6 - 3חלק  4422לפי ת"י  בדק 560.00 655.20  

822000007 יח"ד 30עד  -בדיקת התקנת פרטי מסגרות  בדיקות 8 - 3חלק  4422לפי ת"י  בדק 448.00 524.16  

822000008 יח"ד 40עד  -בדיקת התקנת פרטי מסגרות  בדיקות 10 - 3חלק  4422לפי ת"י  בדק 392.00 458.64  

822000009 בדיקת התקנת חלונות ביטחון פנימיים 2חלק  4068לפי ת"י  בדק 672.00 786.24  

822000010 יח"ד 2עד  -בדיקת אטימות ממ"ד  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 806.00 943.02  

822000011 יח"ד 10עד  -בדיקת אטימות ממ"ד  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 605.00 707.85  

822000012 יח"ד 25עד  -בדיקת אטימות ממ"ד  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 470.00 549.90  
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822000013 יח"ד 50עד  -בדיקת אטימות ממ"ד  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 336.00 393.12  

822000014 מ"ר 40בדיקת אטימות ממ"מ בשטח עד  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 1,008.00 1,179.36  

822000015 מ"ר 40-70בדיקת אטימות ממ"מ בשטח  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 1,624.00 1,900.08  

822000016 מ"ר 70-150בדיקת אטימות ממ"מ בשטח  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 1,960.00 2,293.20  

 4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 1,260.00 1,474.20
בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"מ בשטח עד 

 מ" 40
822000017  

 4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 1,620.00 1,895.40
בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"מ בשטח עד 

 מ" 70
822000018  

 4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 1,960.00 2,293.20
בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"מ בשטח עד 

 מ 150
822000019  

822000020 יח"ד 2בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"ד עד  4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 806.00 943.02  

822000021 יח"ד 10בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"ד עד  4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 605.00 707.85  

822000022 יח"ד 25בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"ד עד  4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 470.00 549.90  

822000023 יח"ד 50בדיקת מערכת אוורור וסינון בממ"ד עד  4.1, סעיף 4570לפי ת"י  בדק 336.00 393.12  

822000025 בדיקת טיח פנים ממ"מים 5075לפי ת"י  בדק 1,546.00 1,824.28  

822000026 בדיקת עובי שכבה מיישרת ממ"מים 5075לפי ת"י  בדק 1,060.00 1,250.80  

822000027 בדיקת ציפוי לוחות גבס ממ"מים 5075לפי ת"י  בדק 1,546.00 1,824.28  

822000028 בדיקת טיח פנים ממ"ק 5075לפי ת"י  בדק 1,546.00 1,824.28  

822000029 בדיקת עובי שכבה מיישרת ממ"ק 5075לפי ת"י  בדק 1,060.00 1,250.80  

822000030 בדיקת ציפוי לוחות גבס ממ"ק 5075לפי ת"י  בדק 1,546.00 1,824.28  

822000031 בדיקת טיח ואטימות ממ"ד בביקור אחד 4577-ו 5075לפי ת"י  בקר 1,176.00 1,387.68  

822000032 בדיקת טיח ואטימות ממ"מ בביקור אחד 4577-ו 5075לפי ת"י  בקר 1,277.00 1,506.86  

822000033 בדיקת טיח ואטימות ממ"ק בביקור אחד 4577-ו 5075לפי ת"י  בקר 1,277.00 1,506.86  

 4577לפי ת"י  בקר 2,400.00 2,832.00
, 1ממ"דים בביקור  25-בדיקת אטימות ממ"ד

 בניין מגור
822000034  

 4577לפי ת"י  בקר 2,400.00 2,832.00
בביקור  - 10בדיקת אטימות ממ"מ/ממ"ק עד 

 אחד
822000035  

 4577לפי ת"י  בקר 1,200.00 1,416.00
ממ"דים  2בדיקות אטימות ממ"ד+טיח עד 

 1בביקור 
822000036  

822000037 1ממ"דים בביקור  4בידקות טיח בממ"ד, עד  4577לפי ת"י  בקר 2,400.00 2,832.00  

822000038 ממ"דים בביקור אחד 3בדיקת טיח בממ"ד, עד  4577לפי ת"י  בקר 2,000.00 2,360.00  

822000039 ממ"דים בביקור אחד 2בדיקת טיח בממ"ד, עד  4577לפי ת"י  בקר 1,500.00 1,770.00  

 6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 806.00 943.02
עד  -מ"ר  40בדיקת אטימות ממ"מ בשטח עד 

 'ח"ד 2
822000040  

 6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 605.00 707.85
עד  -מ"ר  40בדיקת אטימות ממ"מ בשטח עד 

 'ח"ד 10
822000041  

 6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 470.00 549.90
עד  -מ"ר  40בדיקת אטימות ממ"מ בשטח עד 

 'ח"ד 25
822000042  

 6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 336.00 393.12
עד  -מ"ר  40בדיקת אטימות ממ"מ בשטח עד 

 'ח"ד 50
822000043  

 6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 336.00 393.12
מעל  -מ"ר  40אטימות ממ"מ בשטח עד בדיקת 

 'ח"ד 50
822000044  

822000088 יח"ד 40מעל  -בדיקת התקנת פרטי מסגרות  , לפי הצעת מחיר3חלק  4422לפי ת"י  בדק 392.00 462.56  

יח"ד, לפי הצעת  50בדיקת אטימות ממ"ד מעל  6, סעיף 4577לפי ת"י  בדק 336.00 396.48 822000089  
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 מחיר

823000001 בדיקת מעקה 1142לפי ת"י  בדק 2,895.00 3,387.15  

 4חלק  1212לפי ת"י  בקר 1,792.00 2,096.64
דלתות לבניין  10בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 אחד
823000002  

 4חלק  1212לפי ת"י  בקר 784.00 917.28
 50עד  10 -מבדיקת התקנה דלתות אש 

 דלתות
823000003  

 בדק 1,200.00 1,404.00
מהמחיר הבסיסי  50%מחיר מינימלי או 

 גבוה בין שניים
823000004 בדיקה חוזרת להתקנת דלתות אש סובבות  

 NOT USED - בדק 392.00 458.64
 50בדיקת התקנה דלתות אש סובבות, מעל 

 דלתות
823000005  

823000006 בדיקת תגובות בשריפה של חומרי בנייה . המחיר מתייחס למבנה אחד921לפי ת"י  בדק 3,400.00 4,012.00  

823000007 דלתות 20בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בקר 2,576.00 3,039.68  

823000008 דלתות 30בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בקר 3,360.00 3,964.80  

823000009 דלתות 40בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בקר 4,144.00 4,889.92  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 4,928.00 5,815.04
 2-דלתות עד  50בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים
823000010  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 5,320.00 6,277.60
 -דלתות, עד 60בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים 2
823000011  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 5,712.00 6,740.16
-2עד -דלתות 70בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים
823000012  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 6,104.00 7,202.72
-דלתות, עד  80בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים 2
823000013  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 6,496.00 7,665.28
 3-דלתות, עד 90בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים
823000014  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 6,888.00 8,127.84
-דלתות, עד 100בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים 3
823000015  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 7,280.00 8,590.40
-דלתות, עד 110בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים 3
823000016  

 4חלק  1212לפי ת"י  קמפ 7,672.00 9,052.96
-דלתות, עד 120בדיקת התקנה דלתות אש עד 

 ביקורים 3
823000017  

823000018 דלתות 130בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 8,064.00 9,515.52  

823000019 דלתות 140בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 8,456.00 9,978.08  

823000020 דלתות 150בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 8,848.00 10,440.64  

823000021 דלתות 160בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 9,240.00 10,903.20  

823000022 דלתות 170בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 9,632.00 11,365.76  

823000023 דלתות 180בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 10,024.00 11,828.32  

823000024 דלתות 190בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 10,416.00 12,290.88  

823000025 דלתות 200בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 10,808.00 12,753.44  

823000026 דלתות 210בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 11,200.00 13,216.00  

823000027 דלתות 220בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 11,592.00 13,678.56  

823000028 דלתות 230בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 11,984.00 14,141.12  

823000029 דלתות 240בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 12,376.00 14,603.68  

823000030 דלתות 250בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 12,768.00 15,066.24  

823000031 דלתות 260בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 13,160.00 15,528.80  
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823000032 דלתות 270בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 13,552.00 15,991.36  

823000033 דלתות 280בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 13,944.00 16,453.92  

823000034 דלתות 290בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 14,336.00 16,916.48  

823000035 דלתות 300בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 14,728.00 17,379.04  

823000036 דלתות 310בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 15,120.00 17,841.60  

823000037 דלתות 320בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 15,512.00 18,304.16  

823000038 דלתות 330בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 15,904.00 18,766.72  

823000039 דלתות 340בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 16,296.00 19,229.28  

823000040 דלתות 350בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 16,688.00 19,691.84  

823000041 דלתות 360בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 17,080.00 20,154.40  

823000042 דלתות 370בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 17,472.00 20,616.96  

823000043 דלתות 380בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 17,864.00 21,079.52  

823000044 דלתות 390בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 18,256.00 21,542.08  

823000045 דלתות 400בדיקת התקנה דלתות אש עד  4חלק  1212לפי ת"י  בדק 18,648.00 22,004.64  

823000047 בדיקת מסעד 1142לפי ת"י  בדק 2,895.00 3,416.10  

824000001 בדיקת מתקני משחקים בגן ילדים או בית ספר 1498לפי ת"י  בדק 700.00 819.00  

 NOT USED - בדק 120.00 140.40
בדיקת מתקני משחקים, לכל מתקן נוסף מעבר 

 הראש 5-ל
824000002  

824000003 שצ"פ -בדיקת מתקני משחקים בגן ציבורי  1498לפי ת"י  בדק 900.00 1,053.00  

 שצ"פ-, בדיקות בגן ציבורי1498לפי ת"י  בדק 180.00 210.60
בדיקת מתקני משחקים לכל מתקן נוסף מעבר 

 הראשונ 5-ל
824000004  

 בדק 1,200.00 1,404.00
, מחיר מינימלי או לפי הצעת 1498לפי ת"י 

 מחיר
בדיקת מתקני משחקים שצ"פ עם מתקן משולב 

 רב מפלסים
824000005  

 בדק 300.00 351.00
מהמחיר הבסיסי  50%מחיר מינימלי או 
 הגבוה בין השני

בדיקה חוזרת מתקני משחקים לאחר תיקון 
 הלקויים

824000006  

 בדיקה בגן ציבורי 1497לפי ת"י  בדק 1,200.00 1,416.00
 -מתקנים גופנים )כושר( בגן ציבורי בדיקת 

 שצ"פ
824000007  

 י'ע 800.00 944.00
או  ASTM 4435או  4.1חלק  940לפי ת"י 

 מפרט טכני
בדיקת שליפת מסמרי קרקע /סלע,מתדים,ברגי 

 עיגון .
825000001  

 י'ע 5,800.00 6,844.00
או  ASTM 4435או  4.1חלק  940לפי ת"י 

 מפרט טכני
בדיקת כוח שליפת עוגנים מסוג: מתדים , 

 קוצים,ברגים
825000002  

 י'ע 5,800.00 6,844.00
או מפרט טכני של  4.2חלק  940לפי ת"י 

 יועץ הקרקע
825000003 בדיקת דריכת+ נעילת עוגנים  

 עגן 1,200.00 1,416.00
או מפרט טכני של  4.2חלק  940לפי ת"י 

 יועץ קרקע
בדיקת דריכת עוגן ניסיון: בדיקה מקדימה או 

 התאמה
825000004  

 עגן 800.00 944.00
או מפרט טכני של  4.2חלק  940לפי ת"י 

 יועץ הקרקע
 Acceptanceבדיקת דריכת עוגנים קבלה )

test) 
825000005  

825000006 בדיקת כוח משתייר בשיטת ההרמה 4.2חלק  940לפי ת"י  עגן 500.00 590.00  

 4.2חלק  940לפי ת"י  עגן 300.00 354.00
בדיקת עומס משתייר באמצעות פילרגייג' )תאי 

 כוח(
825000007  

 בדק 5,800.00 6,844.00
או מפרט מע"צ פרק  1חלק  934לפי ת"י 

 32תת פרק  51
825000008 החזרי אור פסי אורך בכבישים  

 בדק 5,800.00 6,844.00
-BSEN-12899ו  1.1חלק  2247לפי ת"י 

1 
825000009 החזרי אור שלטים ותמרורים  
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 בדק 1,994.00 2,352.92
 6, כמות דגימות עד  10חלק  785לפי ת"י 

 יח
825000010 בדיקת עובי צבע + גילוון בקונסטרוקצית מתכת  

 י'ע 5,800.00 6,844.00
, השוואה ע"פ  10חלק  785לפי ת"י 

 דרישות מע"צ
825000011 בדיקת עובי צבע + גילוון במעקה בטיחות  

 בדק 1,994.00 2,352.92
כמות  27או חלק  14חלק  785לפי ת"י 

 יח 6דגימות עד 
בדיקת הידבקות צבע )אדהזיה( בקונסטרוקציות 

 מתכת
825000012  

825000013 בדיקת עובי צבע / התזת ציפוי מינרלי נגד אש יח 6,כמות דגימות עד  1733לפי ת"י  בדק 1,994.00 2,352.92  

 בדק 1,994.00 2,352.92
לפי מפרט טכני של המזמין ,כמות דגימות 

 יח 6עד 
825000014 בדיקת עובי איטום  

 י'ע 5,800.00 6,844.00
או  33, תת פרק  51לפי מפרט מע"צ פרק 

 מפרט טכני
825000015 חיזוק ברגים ומומנט סגירה  

 בדק 5,200.00 6,136.00
, עד 5.1.1.15סעיף  3חלק  2378לפי ת"י 

 יח 6
בד' כוח מתיחת אביזרי קיבוע לחיפוי אבן 

 בשיטה יבשה
825000016  

 בדק 5,800.00 6,844.00
, עד 5.1.1.13סעיף  3חלק  2378לפי ת"י 

 יח 6
בד' כוח כפיפה אביזרי קיבוע לחיפוי אבן בשיטה 

 יבשה
825000017  

 בדק 3,580.00 4,224.40
 3, כמות דגימות עד  3חלק  2378לפי ת"י 

 יח
שיטה  -בד' כוח שליפת/לחיצת אבן שלמה 

 יבשה
825000018  

 בדק 5,250.00 6,195.00
, עד  5חלק  2378ע"פ שיטת ברנוביץ ת"י 

 יח 6
בדיקת כוח שליפת אבן מפלטת בטון המחופה 

 -עם נילון 
825000019  

 בדק 5,800.00 6,844.00
, עד  5חלק  2378ע"פ שיטת ברנוביץ ת"י 

 יח 6
בדיקת כוח גזירת אבן מפלטת בטון המחופה 

 -עם נילון 
825000020  

 בדק 5,800.00 6,844.00
 3, כמות דגימות עד  2חלק  2378לפי ת"י 
 יחידות .

825000021 בד' כוח שליפת/לחיצת אבן שלמה מקיר קיים  

825000022 ע"פ מפרט טכני של המזמין   י'ע 5,800.00 6,844.00  

 בדק 1,994.00 2,352.92
ע"פ מפרט טכני של המזמין, כמות הדגימות 

 יח 6עד 
825000023 בדיקת עובי קונסטרוקציית מתכת  

 בדק 5,800.00 6,844.00
או ע"פ  10.2סעיף  2חלק  904ע"פ ת"י 

 מפרט טכני
825000024 בדיקת לחיצת עמודי טלסקופים  

 בדק 5,800.00 6,844.00
או  ASTM 4435או  4.2חלק  940לפי ת"י 

 מפרט טכני ש
825000025 השתחררות עוגנים –בדיקת עומס משתייר   

 בדק 3,580.00 4,224.40
, עד  5.1.1.16סעיף  3חלק  2378לפי ת"י 

 יחידות 3
825000026 בדיקת תסבולת העמסת העיגון מגוף האבן  

 בדק 1,994.00 2,352.92
, כמות הדגימות עד  301.2סעיף  918ת"י 

 יחידות 6
825000027 בדיקת עובי גילון בקונסטרוקציית מתכת  

825000028 בדיקת עובי גילון בקונסטרוקציית מתכת 301.2סעיף  918ת"י  י'ע 5,800.00 6,844.00  

 הכ 23,100.00 27,258.00
ע"פ בקשת המזמין / מפרט טכני של 

 המזמין
825000029 הכנת ציוד  

IN0000001 אספקת צינורות אינקלונומטרים   מ"א 150.00 177.00  
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