
1  
 

 

  

  

  

  2017/073/0059/00:מכרז/חוזה מס'

  

  

  

  

שירותי אספקה, התקנה, החלפה ושיפוץ משאבות, מתן 

  צנרת אביזרים וחלקים נוספים הנדרשים

  למכוני ביוב וניקוז 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13.09.2017מעודכן לתאריך:  

  



2  
 

  1-מסמך ג'

  המהווה חלק בלתי נפרד מההסכם במכרז מס' 

  תנאים כלליים מיוחדים

  

  תיאור העבודה   00.01

מכרז זה מתייחס לביצוע שיפוץ מתקני שאיבת מים, ביוב וניקוז המותקנים במבנים ואתרים של רשות שדות התעופה       

  (ר.ש.ת).

  תאור כללי   00.02

 א.  מכרז זה מתייחס לשיפוץ משאבות מים, ביוב ומגרסות הקיימות ואספקת ציוד חדש עבור מתקני שאיבה ברשות   

  התעופה. שדות 

 שיפוץ משאבות במסגרת חוזה זה כולל את המרכיבים הבאים:ב.     

פירוק  משאבות באתרי מזמין העבודה, לרבות ניתוק מצנרת מים/ביוב/ניקוז (ניתוק ממערכת החשמל יבוצע ע"י  )1

  אחרים).

 הובלת משאבות טעונות שיפוץ לבית מלאכה של הקבלן. )2

 פירוק המשאבות בבית המלאכה, קביעת נזק ועריכת אומדן לביצוע השיפוץ על בסיס כתב  )3

 מאגר סעיפים על בסיס הצעת הקבלן המצורף לחוזה.                             

 הרצת משאבות בבית המלאכה של הקבלן. )4

קבלת אישור מנציג הובלה והתקנת המשאבות המשופצות לאתר ממנו נלקחו לשיפוץ, לרבות הרצה בשטח ו )5

 המזמין על תקינות הפעולה.

 לאחר קבלת אישור המפקח מטעם המזמין. יבוצע ביצוע שיפוץ הנדרשהערה: 

  

  זמינות ומוקד קבלת הזמנות עבודה   00.03

  א. הקבלן יהיה זמין בשעות הפעילות הרגילות, ו/או יפעיל מוקד מאויש לקבלת הזמנות עבודה מנציג רש"ת.             

   08:00השעות  , בין וביום ו' ובערבי חגים 17:00עד  08:00בימים א' עד ה' בין השעות  -זמינות/פעילות המוקד                  

  .13:00עד                  

     ב. מעבר לשעות הפעילות הרגילות, יעמיד הקבלן לרשות המזמין, כונן מטעמו עם טלפון נייד, אליו ניתן יהיה להעביר 

קריאות לתיקונים דחופים או מידיים. הכונן יהיה מצויד ברכב מתאים למתן השירות ומתקן הרמה בהתאם לתקנות 

  הבטיחות.

  

  עבודה בשעות חריגות   00.04

ובמשך כל ימי השבוע כדי להביא  ברציפות ככל הניתן, יעבוד הקבלן ידיתמי או הדחופ הא. במקרה של צורך בתיקון תקל

   לסיום מהיר של תיקון התקלה.

דחופה תחשב כל תקלה שתגרום להשבתת חלק מהציוד במתקן כדוגמת אחת ממשאבות המים/ביוב וניקוז  תקלה

  הקיימות, כך שהמתקן עדיין מתפקד אך ללא גיבוי ראוי.

 רת את המשך עבודתו. אשר משביתה את המתקן ואינו מאפש תקלהתחשב כל   תקלה מיידית 

 .בכל מקרה, ההחלטה באם התקלה הינה רגילה, דחופה או מיידית נתונה לשיקול דעתו הבלעדית של מזמין השרות 
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  ב.  במבנים ואתרים בהם אין אפשרות לבצע עבודות אחזקה במהלך היום, תבוצענה העבודות בשעות הלילה, ו/או בימי 

  ככל שיידרש למתן השירותים. - שבת 

 לעלות 50% של תוספת תשולם ,ג.   עבור קריאה מיידית ו/או התחלת עבודה מתוכננת מעבר לשעות הפעילות הרגילות

  צוות/ טכנאי עבודה שעת

 לעלות 100% של תוספת תשולם  ,/חגים ושבתותשבתערבי חג ועבור קריאה מיידית ו/או התחלת עבודה מתוכננת בד.  

   .צוות/ טכנאי עבודה שעת

  

                    

  סיווג השירות לתיקון תקלות (מועד תחילת ביצוע עבודה התיקון בשטח)   00.05

 לנציג המזמין נשמרת הזכות לקבוע לכל קריאה לתיקון את נורמת השירות הנדרשת על פי אחת משלושת האפשרויות 

  הבאות:

שעות ממועד מסירת ההודעה לקבלן. בתיקון רגיל לא  24- תחילת ביצוע עבודה תהיה לא יאוחר מ – קריאה רגילה)  1

  וכך גם ערבי חג וחגי ישראל, במניין ימי העבודה. 07:00ושבת עד בוקר יום א' בשעה  13:00יחושבו ימי שישי משעה 

ירת ההודעה למוקד הקבלן או לכונן שעות ממועד מס 12- תחילת ביצוע עבודה תהיה לא יאוחר מ – קריאה דחופה)  2

  מטעמו. עבודת התיקון תבוצע בכל שעות היממה ובכל ימי השנה.

שעות ממועד העברת ההודעה למוקד הקבלן או לכונן  3-תחילת ביצוע עבודה תהיה לא יאוחר מ – קריאה מיידית)  3

  מטעמו. עבודת התיקון תבוצע בכל שעות היממה ובכל ימי השנה.

  

  פות הביצוע להזמנות תיקון  דחי   00.06

  הזמנת תיקון רגילה ודחופה א.  

  .ככל הניתן )  העבודה תבוצע ברציפות וללא הפסקות1

פרט למקרים בהם נדרשים  . התיקון יתבצע בזמן קצר ככל הניתן,שעות 24עלה על י זמן התגובה לא)  בכל מקרה, 2

הקבלן מהגורם המוסמך הארכת תקופת ביצוע העבודה וזאת לאחר הפעלה זמנית  תיקונים בבתי מלאכה, בהם  יבקש 

  יום מרגע מסירתה. 7של המתקן. למען הסר ספק, דחייה במועד סיום התקלה לא תעלה על 

  הזמנת תיקון מיידיתב.  

את התיקון   )  הקבלן ירכז מאמץ ויפעיל את כל כוח האדם העומד לרשותו, הציוד והאמצעים הנדרשים ע"מ להשלים1

  במלואו באופן המהיר ביותר וללא הפסקות בעבודה.

התיקון יתבצע בזמן קצר ככל הניתן, פרט למקרים בהם נדרשים  שעות. 3זמן התגובה לא יעלה על )  בכל מקרה, 2

תיקונים בבתי מלאכה, בהם  יבקש  הקבלן מהגורם המוסמך הארכת תקופת ביצוע העבודה וזאת לאחר הפעלה זמנית 

  יום מרגע מסירתה. 4המתקן. למען הסר ספק, דחייה במועד סיום התקלה לא תעלה על  של

  שיפוץ מכלוליםג.  

  ימים לכל היותר. 5 –)  שיפוץ משאבת ביוב ו/או משאבת מים 1

  ימים לכל היותר. 4 –)  ליפוף מנוע 2

  ימים לכל היותר. 5 -) שיפוץ גיר3

  

  אחריות הקבלן לתיקון / העבודה היזומה המבוצעת על ידו   00.07

  א. אחריות הקבלן לעבודה תהיה למשך שנה מיום אישורה על ידי הגורם המוסמך כמפורט בסעיף לעיל.

 במקרה של תקלה הנובעת לדעת הגורם המוסמך לביצוע שיפוץ לקוי, יחויב הקבלן בתיקון חוזר על חשבונו.  .ב
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  יומני עבודה 00.08

  ן לנהל יומן עבודה לגבי כל עבודה אשר יוזמן לבצע.א.  על הקבל

  יומן העבודה יהיה על גבי טופס סטנדרטי שיאושר ע"י המזמין.  .ב

 עותקים: מקור יימסר לגורם המוסמך, העתק יישאר בידי הקבלן 2- יומן זה ימולא ב  .ג

שבוצעו באותו יום וזמני העבודה היומן יכיל מידע מפורט לגבי ביצוע העבודה לרבות שמות העובדים, מרכיבי העבודה   .ד

 .באתר

 היומן יעודכן בתום ביצוע העבודה ועל הקבלן להחתים את הגורם המוסמך על היומן.  .ה

 הטפסים למילוי יופקו באחריות הקבלן ועל חשבונו.  .ו

 

  השתתפות בישיבות     00.09

 הקבלן מתחייב להשתתף בישיבות על פי הצורך, הכרוכות בביצוע עבודתו, בהתאם לקביעת הגורם המוסמך ללא תוספת      

  תמורה על כך.

  

  קבלני משנה     00.10

א.  באפשרות הקבלן להפעיל קבלני משנה לצורך מתן השירותים כפי שהגיש בהצעתו ולביצוע עבודות מיוחדות כדוגמת 

  ושיפוץ משאבות בבתי מלאכה חיצוניים.ליפוף מנועים 

  העסקת קבלני משנה מחייבת אישור בכתב מהמזמין.  ב.

  למזמין שמורה הזכות ללא מתן הסבר כלשהוא, להורות על החלפת קבלן המשנה או מי מעובדיו.  ג.

    

  תיאום עם גורמים אחרים ומניעת הפרעות     00.11

"מוקדמות", הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו בתאום עם הגורם המוסמך במבנה/אתר  –א.  בנוסף לאמור במפרט הכללי 

בו יש לבצע את העבודה, בקשר לתנאי העבודה הסדירים המתנהלים במקום ויעשה את כל הסידורים למניעת תקלות 

  והפרעות מכל סוג שהוא, למהלך העבודה התקין במקום.

בתת מתקנים ו/או הפסקות חשמל במבנה/אתר בכל שעות היממה לצורך הקבלן לא יבצע עבודה כלשהי הכרוכה בהש  ב.

  ביצוע עבודתו, כל עוד לא קיבל על כך אישור בכתב מהגורם המוסמך.

  בגין כל הפעילות המתוארת בסעיף זה לא תשולם לקבלן תוספת תמורה כלשהי.  ג.

  

  אחריות למבנים ומתקנים קיימים     00.12

מלאה  ובלעדית לכל הנזקים שייגרמו למתקנים והמבנים הקיימים עקב העבודה המבוצעת על א.  הקבלן יישא  באחריות 

  ידו. כל הנזקים שייגרמו, הן הישירים והן  העקיפים, יתוקנו על ידי הקבלן ועל חשבונו.

הנחיות במידה וקיימת הפרעה בשטח  לביצוע העבודה על ידי הקבלן, יודיע על כך הקבלן לגורם המוסמך כדי לקבל   ב.

  לגבי אופן הטיפול בבעיה.

  

  אדם, רכב, כלי עבודה וחלקי חילוף - כוח    00.13

   כוח אדםא.  

  הקבלן יעסיק כוח אדם מספיק להפעלת החוזה. כוח אדם יכלול עובדים בתחום משאבות ואינסטלציה. 

  עובדי הקבלן יהיו מוסמכים במקצועותיהם, היכן שהדבר נדרש.

  עובדים נוספים כראות עיניו על מנת לעמוד בנורמות השירות המוגדרות בחוזה.כמו כן, יעסיק הקבלן 
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   רכבב.  

הקבלן יצייד את כוח אדם המועסק בביצוע העבודות, בכלי רכב מסחריים בהם יוחזקו כלי  העבודה וחלקי החילוף 

וצע תיקון חלקי זמני  הנדרשים לביצוע העבודות. במקרים דחופים גם אם אין בידי הצוות את החלק הדרוש, יב

  שיאפשר הפעלה באופן זמני, עד לביצוע התיקון הסופי ע"י הקבלן.

  כלי עבודה ואמצעים ייחודייםג. 

  כלי העבודה של עובדי הקבלן יכללו את כל כלי העבודה הידניים/חשמליים הנדרשים.    

  ציוד, חלקים, אביזרים וחומריםד. 

  רים אשר יסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ויתאימו לדרישות                          )  כל הציוד, החלקים, האביזרים והחומ1

  התקנים הישראלים המתאימים, ובהעדרם, לתקנים אירופאים מקבילים  ו/או לתקנים  של ארץ מוצאם.                 

  בלן יהיה זהה)  למעט מיקרים בהם אושר אחרת ע"י הגורם המוסמך בכתב, כל ציוד המסופק ע"י הק2

מבחינת יצרן ודגם לזה שהוחלף, ובאם אין באפשרות הקבלן להשיגו במסגרת מועדי הביצוע שהתחייב עליהם או בגין 

  ידו.-כל סיבה שהיא, יגיש לאישור הגורם המוסמך בכתב ציוד "שווה תכונות" ("שווה ערך") המוצע על

ש תוספת כספית עבור עבודות התאמה כלשהן אשר כולן יבוצעו על חשבונו. כל אין בדרישה זו לשמש עילה לקבלן לדרו                  

ציוד, חלק, אביזר או חומר אשר לא יתאימו  לאמור לעיל, יפונו מהשטח ע"י הקבלן ועל חשבונו, ואחרים המתאימים 

  יובאו במקומם ללא דיחוי.

  

  ביטחון  00.14

  .חוזהבנספח לא.  הקבלן יפעל על פי הוראות הביטחון המפורטות 

  ב.  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין מילוי כל ההוראות המפורטות בנספח הביטחון.            

  

  התארגנות בשטח   00.15

במידה ונדרשת התארגנות של הקבלן בשטח לדוגמא לצורך ביצוע עבודה יזומה מתמשכת, יתאם הקבלן עם הגורם 

  רבות אישור בכתב לגבי מיקום החומרים והציוד הנדרש לביצוע העבודה.המוסמך את אופן וצורת ההתארגנות ל

  

  סילוק פסולת  00.16

סילוק פסולת כל שהיא הנוצרת במהלך ביצוע העבודה, יבוצע באחריות הקבלן ועל חשבונו אל מחוץ לאתר העבודה      

  למקום פינוי מאושר על ידי הרשות המקומית או על ידי המשרד להגנת הסביבה.

   

  שטחים מוגבלים ושהות במבנה/אתר  00.17

  הימצאות הקבלן, עובדיו או עובדי קבלני המשנה מטעמו מוגבלת לאזור העבודה בלבד.

  

  תנועה באתר שבו יש לבצע את העבודה   00.18

  א.  חוקי התנועה החלים על הנהגים באתר חלים גם על הקבלן ועובדיו.

 ב.   הכניסה והיציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות הקיימות בשער המבנה/אתר, או 

  לחילופין, לפי הוראות האחראי במקום.

  

  פיצויים מוסכמים  00.19

 .מוסכמים פיצויים יושתו על הקבלן , )00.05בלוח הזמנים להגעה בטיפול בתקלות ( בהתאם לסעיף אי עמידה בגין א.  

יודגש כי זמן ההגעה לטיפול בתקלות הוא טוטאלי וכולל זמנים שנובעים מהיעדר כלי עבודה אצל הטכנאי, או היעדר 

  חלקים  ו/או מכל סיבה אחרת כמפורט להלן:
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או  קבלןלכל שעת איחור בהגעה לאתר העבודה מעת מסירת ההודעה ל₪  200 - דחופה/ מידית איחור לקריאת שרות       

  ,לכל מקרה בנפרד.₪  4,000יעלה על אך לא לנציגיו 

, לא תפטור את הקבלן מאחריותו במידה ויהיו נזקים ישירים ו/או א' לעיל 00.19כמפורט בסעיף שיעורי הפיצוי  הטלתב. 

  ועל חשבונו. כלשהם למערכות והציוד. כל הנזקים שייגרמו הן הישירים והן העקיפים יתוקנו על ידי הקבלן  עקיפים 

  

  אמצעי זהירות בעת ביצוע עבודות אחזקה   00.20

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנקוט ולפעול על פי כל אמצעי הזהירות הנדרשים ע"י משרד העבודה, והמפורטים א. 

  בתקנות העדכניות ביותר.

ריתמות בטיחות לקשירת הקבלן יספק לעובדיו את כל ציוד הבטיחות הנדרש כדוגמת מסיכות אויר, בלוני חמצן, 

  עובדים וכד'.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לתדרוך עובדיו בכל הקשור לקיום ההוראות ולהקפדה על שימוש באמצעי הבטיחות 

  הנדרשים. פירוט ראה  בהמשך.

מו על הקבלן לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים כפי שמתחייב מהוראות הבטיחות לביצוע עבודות במתקני תברואה, וכ ב. 

לחייהם ובריאותם מגזים  הכן יש להסב את תשומת לב המבצעים והנוכחים סביב בורות, קווים ומתקני ביוב, לסכנ

  רעילים הכלואים בקווים ובמתקני הביוב.

ידו. אין לרדת לבורות הביוב מבלי שננקטו - .  לבורות הביוב יכנסו רק העובדים המורשים של הקבלן לאחר שתודרכו עלג

  הזהירות המפורטים מטה וככל שיידרש בהתאם לחוק ולתקנות הבטיחות.אמצעי 

בבורות ביוב יש לפתוח את המכסים לאורך הקו לפני ואחרי הבור המיועד לטיפול, ולהשאירם פתוחים לפחות חצי   .ד

  שעה לפני שנכנסים לבור ובמשך כל העבודה. 

ן ובקווים המחוברים למתקן ולהשאירם פתוחים .  בכל המתקנים האחרים יש לפתוח את המכסים הקיימים במתקה

  במשך כל הזמן העבודה, וכן חצי שעה לפני הכניסה אליהם.

.  בכל עבודה שבה נדרש עובד להיכנס לבור הביוב, עליו לחבוש מסכה אשר מספקת אויר לנשימה ולהיות     קשור ו       

יעמדו מחוץ לבור לצורך עזרה ו/או חילוץ. רכב חייב  בריתמה מתאימה וכל הציוד הנדרש. כמו כן שני עובדים נוספים

  לעמוד לרשות העובדים בכדי לאפשר עזרה במקרה הצורך.

.  הקבלן יהיה אחראי בלעדית לבטיחות עובדיו והסובבים בכל אמצעי הזהירות המתחייבים עפ"י דרישות משרד העבודה ז

  ב, בהוצאתם האחרונה.נהלים לבטיחות וגהות בעבודות ביו –המוסד לבטיחות ולגהות 

במידה ויהיה צורך בשימוש בכלור פעיל או כימיקלים אחרים כלשהם, שבהם קיימת סכנה לעיניים, לכלי הנשימה   .ח

ולפצעים פתוחים, הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות להגנת העובדים, לרבות שימוש במסכות ובאמצעי חילוץ עובד, 

 כמתחייב בניקוי קווי ביוב.

   

  אופני מדידה מיוחדים   00.21

   כלליא.  

אופני המדידה אשר יפורטו להלן אינם באים במקום אופני המדידה המופיעים בפרקים השונים של מפרטים  )1

 הכלליים אלא מוסיפים עליהם. במקרה של סתירה קובעים אופני המדידה המפורטים בסעיף זה.

בו נדרש פריט/אביזר/חלק הנדרש לאספקה/החלפה ולא מצוין סוג/דגם, הכוונה הינה כדוגמת  מחירוןבכל סעיף ב )2

 הקיים או מדגם כלשהו עפ"י קביעת נציג המזמין.

שעות עבודה לביצוע תיקונים בשיטת "זמן וחומר" תימדדנה לפי זמן עבודה בפועל בשטח, דהיינו, ממועד הגעת עובדי  )3

 עבודה מתבצעת על ידם ברצף מתחילת הגעתם לסיום העבודה.הקבלן ועד מועד עזיבתם כאשר ה



7  
 

  מחיריםב.  

מחירי העבודות בהסכם המחירים לתיקון תקלות טכניות ועבודות מיוחדות  – תקלות טכניות ועבודות מיוחדות )1

 , כוללים בין היתר:מחירוןכמפורט ב

 נוספות ובכל ימי  השבוע.כל כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה בשעות העבודה הרגילות, בשעות   .א

 כל החלקים, האביזרים והציוד הדרושים לביצוע העבודה.  .ב

כל העבודות הפירוק, ההרכבה, הבדיקה, ההתאמה והכיוון/כיול שתידרשנה בעת החלפת ציוד, חלקים   .ג

 ואביזרים.

רכב להובלת אספקה ושימוש בכלי עבודה, מכשירי מדידה, מכשירים, מתקני הרמה, סולמות, ציוד בטיחות, כלי   .ד

עובדים, הובלה, העמסה ופריקת ציוד, לרבות כלי רכב שיידרשו לביצוע עבודות השירות ולרבות הוצאותיו 

 ודלק.

 חומרי עזר: כגון ברגים, דבקים, משחת סיכה, שמנים, דלק, צבעים כבלי חשמל וחיווט.  .ה

לית הביוב ע"י מזמין במקרה של צורך בתיקון תקלה טכנית המחייבת שימוש במיכלית ביוב, תסופק מיכ  .ו

 העבודה. 

ההוצאות האחרות הדרושות למילוי  כל הוצאות הביטוחים, הערבויות, שכר עבודה, מיסים סוציאליים, וכל  .ז

 תנאי ההסכם.

כל הוצאות הקבלן הקשורות בהפעלת עובדים מומחים או בקבלני משנה שיופעלו באתר לצורך ביצוע עבודות   .ח

אינם מתגברים עליהן בעצמם עקב חוסר ידע ו/או אמצעים מתאימים, או הנכללות בהסכם ואשר עובדי הקבלן 

 כל סיבה אחרת.

 הוצאות מינהלה, ארגון, תלושי מזון לעובדים, ביגוד, לינה, סיורים, מדידות, בדיקות, הכנה והגשת תרשימים.  .ט

  רווחיו של הקבלן.

  

    טיפולים בתקלות בשטח המתקן  ) 2

וטיפול בה בשטח מתקן השאיבה ללא הובלת הציוד לבית מלאכה של הקבלן,  א.   במקרה של איתור תקלה טכנית

המפורט או בהעדר סעיפים  מחירוןישלם המזמין לקבלן את עלות ביצוע העבודה על פי מאגר סעיפים ב

  לפי שיטת "זמן וחומר" .   -מתאימים במאגר זה 

ם במחירון יינתן תשלום עבור שעות העבודה תשלום על פי שיטת "זמן וחומר":  במקרה של היעדר סעיף לתשלו  ב.

בפועל על פי תעריף שעות העבודה של בעלי המקצוע השונים שהשתתפו בביצוע העבודה, כמפורט בסעיפי המאגר 

  רווח קבלני). 10%ועלות החלקים שנצרכו (כנגד הגשת חשבונית קנייה בתוספת 

  

  תעריפי שעות עבודה) 3

  א.   תעריפי שעות עבודה כמוגדר במאגר הסעיפים, מיועדים לתמחור עבודות בשיטת "זמן 

  וחומר" שאינן כלולות בהסכם המחירים.       

  תעריפים אלו יכללו:  ב.

  )    שכר עבודה.1(

  )    שימוש בכלי עבודה, מכשירים, מתקני הרמה, פיגומים וכו', השייכים לקבלן.2(           

  )    שימוש בכלי רכב להובלות העובדים, כלי עבודה, מכשירים, חלקים וכו', השייכים  3(           

  הקבלן.                               

  )   כל הוצאות הביטוחים, מיסים סוציאליים וכו'.4(  

  )   הוצאות הנהלת עבודה.5(  
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  )   הוצאות מנהלה כגון תשלום עבור מזון ולינה לעובדים.6(  

  )   רווח הקבלן.7(           

    )    כל הוצאותיו הישירות והעקיפות של הקבלן, כל ההוצאות מאיזה סוג שהוא ורווח                                                  8(           

  הקבלן.                                 

  

  שיפוץ ציוד תחנות שאיבה   )4 

 שיפוץ מכלולים כדוגמת משאבות, מגרסות, מנועים וכו', יבוצע עפ"י אישור הגורם המוסמך בכתב ומראש, לפי 

  . לעבודה , סוג וגודל הציוד המטופל סעיפי מאגר מחירים של החוזה, בהתאם 
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  'נספח א

  דו"ח יומי

  .............  מכרז/התקשרות מספר

  

  .............                                                      תאריך ............... דו"ח  מספר

  ...............................................................  מיקום העבודה/מס' התחנה

  :  תיקון תקלה / עבודה יזומה (יש לסמן) סיבת הביקור

  ............................................................: שמות ומקצועות עובדי הקבלן

.........................................................................................................  

  ......:............................................................................ מהות העבודה

  
  

  / סעיף חוזה או אור העבודהית
 

  פריט שהוחלף / הותקן

  

  שעות עבודה

  

  חומרים

  כמות עפ"י

 רישום קבלן

  כמות מאושרת

  ע"י המפקח

  כמות עפ"י

 רישום קבלן

  כמות מאושרת

  ע"י המפקח

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  ...........: ...........................................................................................................................הערות הקבלן                 

                   ..............................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................................................... הערות המפקח:                  

                   .............................................................................................................................................................  

  

  אישור רש"ת:                 

  .תשלום בהתאם לקביעה והערות המפקחמאשר / לא מאשר (יש לסמן),  הנני                                                 

  

  ...............................................................................  הערות נוספות:                                                

  ...........................................  שם מלא.........  .........................תפקיד                                                 

  

  ..................................         חתימה וחותמת................................. תאריך                                                 
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