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 אופציה -' שלב ב



 לוח זמנים•
 

 .חודשים 14.5 –' שלב א•

 .חודשים ראשונים 3.5 –ובו ירוכז מאמץ ' שהינו חלק משלב א 1'שלב א•
 .חודשים 12.5 –' שלב ב•

 

 קנסות•
 

אי עמידה בלוח הזמנים שפורט להלן תגרור הטלת קנסות בשיעור של  •
לכל  ₪  60,000 –ימי איחור הראשונים ו  30 –לכל יום איחור ב ₪  50,000

ימי איחור הראשונים עד לתקרה של  30 –יום איחור נוסף מעבר ל 
 (ב -ו , 1-א, א)ח עבור כל אחד משלושת השלבים לעיל "ש 10,000,000

 



 הגשת לוח זמנים•
 

 

על הקבלן להגיש לוח זמנים לביצוע  •
העבודה על בסיס התכניות  

והמפרטים של המכרז כחלק  
 מהצעתו

 

 



 גידור•
 

 .תלתליות 3+ גדר קשיחה קבועה לצורך התקנת אלקטרוניקה  + רסי 'הגידור יורכב מניו ג•

הסרה וסילוק בכל אחד משלבי הביצוע ולאורך כל  ,הזזה, התקנה, כל הגידור לרבות אספקה•
בכמויות המופיעות בתכניות הוא על חשבון הקבלן והוא   10%הפרויקט לרבות תוספת של 

 .לא יהיה על כך סעיף בכתב הכמויות –יתומחר בתוך מסגרת מחירי היחידה 
 

 שערים בגידור•
 

לא ישולם   –במסגרת הגידור יהיו גם שערים כמפורט בתכניות •
 .ל יהיה חלק ממחירי היחידה במכרז"הנ. על כך בנפרד

 
 



 מתחם בידוק –כניסה לעבודה •
 

 .תוך חציית חנייה קיימת 1הכניסה לעבודה תהיה דרך הכביש המוביל לטרמינל •

להציב את , ב"להתקין מערכת שערים כמוראה בתכנית המצ, על הקבלן לבצע חיתוך בחומה•
לרבות סככת בדיקה ומועדון ולהשמיש רמזור קיים כחלק מהתנאים  , מתחם הבידוק

 .הראשונים לכניסה לעבודה

 יהיה על הקבלן להציב מתחם בידוק נוסף סמוך לשער אגרסקו, בנוסף•
 

חיתוך  , כל העבודות הנדרשות עבור המתחמים

החומה והשערים הנם תנאי בסיסי ראשוני 

לכניסה לעבודה ולא ישולם על כך בסעיף נפרד  

 .ל כלול במחירי היחידה של הקבלן"הנ –



 כבד קונזולהשער 

 עמדת שומר

 מחסום טרור  

 מחסום רך חשמלי

 דוקרנים חד כיווניים

 גדר הפרויקט

 חדר חומה אווירי



התארגנות   –כניסה לעבודה •
 חוץ פרויקטלית

 

 .משאיות שיעמדו סמוך למתחם הבידוק 2 –אין מקום ליותר מ •

 .1לא יהיה ניתן לחסום או לעכב את הרכבים הבאים בכביש הגישה לטרמינל •

 

על הקבלן להיערך במקומות שהם לא חלק  

ממתחם הפרויקט על מנת לתזמן את הרכבים  

כולל כוח אדם שתפקידו לסדר   -הנכנסים לאתר

 .ולתזמן את המשאות המגיעות לאתר



 כוח אדם•
 

 

 .שעות ביום 8נוכחות מלאה  –מנהל פרויקט  –מהנדס •

 .  כל עוד יש עבודה –נוכחות באתר  –מהנדס ביצוע •

 .נוכחות מלאה כל עוד יש עבודה באתר –מנהל עבודה •

 .נוכחות מלאה –מודד •

 .קצין בטיחות בתעבורה•

י מנהל הפרויקט  "מאושר ע, בלתי תלוי שזוהי משרתו היחידהממונה בטחון חיצוני •

ממונה הבטחון יהיה בעל ניסיון   . אשר חייב להיות נוכח באתר בכל שעות העבודה

בעבודה מול חטיבת בטחון ויטפל באישורי הכניסה של העובדים וליווי בהתאם בהתאם  

 .לצורך

 .ממונה בטיחות וגיהות•

 .חברת בקרת איכות•

 .מעבדה חיצונית•
 

 



עבודות דלק בשלב •
 ראשוני של העבודה

 

 



 'שלב א



עבודות דלק בשלב •
 ראשוני של העבודה

 

 .רכש הציוד לוקח זמן1. 

 יש להיערך לעבודות הדלק מבעוד מועד2.

 



דרישות מינימאליות  •
 1'להשלמת שלב א

 

 
 :יש לקחת בחשבון את העבודות שלהלן 1'כחלק מהדרישות המינימאליות להשלמת שלב א•
 .זיהוי מלא כל תשתיות החשמל והתקשורת בשטח של פרויקט בראבו בכללותו     .1•
הגשה לאישור של כל הציוד הנדרש לכלל הפרטים של החשמל והדלק כולל הצגת       .2•

 .פ מפרט"דוגמאות ע
 .אישור של כלל קבלני המשנה בפרויקט     .3•
 .טיוטת התקשרות להזמנת פיטים לחשמל ודלק     .4•
 .טיוטת התקשרות להזמנת ברזי הדלק וכלל האלמנטים בשוחות     .5•
 .השלמת כל העבודות של ההנדסה אזרחית באיזור המסומן     .6•

 



 קרקע מזוהמת•
 

ידוע כי יש שכבה אופקית בעובי משתנה בין המבנה הקיים לבין החרסית שמתחת למבנה  •
 .  3000-7000הנעים בטווח של  TPHשל חומר מזוהם בעל ערכי 

העמסה ופינוי  , לקיחת בדיקות משלימות, עירום, ל הוא חפירה"התשלום בגין הסעיף הנ•
 .לאתר הפסולת הייעודי לרבות תשלום לאתר הפסולת

י המפקח  "הכמות תחושב על בסיס עובי השכבה הנגלית בחתך החפירה כפי שימדד ע•
 .כפול השטח הרלוונטי

 

על הקבלן לבצע חפירה עדינה למזעור הנפח  

לא תשולם   –הכללי של הקרקע המזוהמת 

תוספת כל שהיא בגין חפירות עדינות  

 והפרדת חומרים  



 קידוחים אופקיים•
 

 .ואת הבורות סעיף הקידוח האופקי כולל גם את השרוול•

 

 גריסות ומחזור חומרים•
 

 .תנתן אפשרות לגריסה ומחזור חומרים לצורך שימוש בחומר נברר•

 .בענין זה יש לשים לב לדרישות מינימום של חומר דק במפרט המיוחד•

 .הגריסות יהיו עם מים למניעת אבק•

חומר שיעורבב עם חרסית ברמה כל שהיא    –יש להזהר מערבוב חרסית שמתחת למבנה •
 .יסולק מהאתר

 



 צנרת ניקוזים ותשתיות שונות•
 

תשומת לב המציעים מופנית לעובדה שסעיפי צנרת הניקוז והדלק כוללים  
 .או בבטון CLSM -כיסוי ב

 

 מצעים•
 

המצעים שיסופקו לאתר יהיו ממחצבה מאושרת •
 .בלבד
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