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  עורך:
  

  03-9758456 לידור אריאל
 נתב"ג –חטיבת אחזקה אחראי כבישים ומסלולים

  
  החוזה:ופיקוח הול ינ
  

 –אגף הנדסה אזרחית 
 כבישים ומסלולים מחלקת

03-9758456  

  Fax: 03-9752455  7נתב"ג ת.ד. 
  
  
  

  למכרז/חוזה זהשאינם מצורפים רשימת המסמכים 
  

  המפרט הכללי לעבודות הבניין:
  הפרקים:

  השנה  שם  מס'
  2009  מוקדמות  00
 סלילת מסלולים בשדות תעופה,  751

  כבישים ורחבות
2011  

עבודה המדריך להסדרי תנועה באתרי 
  .בדרכים בין עירוניות

2012  

הפעלת ציוד חקלאי לשעות  כתב כמויות
עבודה ובקבלנות, בהוצאת ארגון עובדי 

  הפלחה מהדורתו העדכנית.

  

   

Airport Service Manual Part 8 
Airport Operational Services. Doc 
9137
International Civil Aviation 
Organization 

  

ICAO Cir 329 Runway Surface 
Condition Assessment, 
Measurement and Reporting

  

Annex 14 – Volume I Aerodromes 
Design and Operation.
International Civil Aviation 
Organization

  

AC 150/5320-12C - 
Measurement, Construction, and 
Maintenance of Skid Resistant 
Airport Pavement Surfaces.
Federal Aviation Administration.

  

  
כל המפרטים הכלליים הם אלה שבהוצאת וועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות משרד 

  הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון.
  מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. ,כל המסמכים דלעיל
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  הצהרת הקבלן
  

קיבל את כל  המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זהקרא והבין את תוכן הקבלן מצהיר בזה כי 
  בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. ,ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו

  
  הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.

  
  :הערה

  
ניתנים  ,צורפו למכרז ואינם ברשותו של הקבלן המפרטים הכלליים המצוינים לעיל שלא

  אביב.-, תל24לרכישה בהוצאה לאור של משהב"ט, רח' הארבעה 
  מפרטים בינלאומיים ניתנים לרכישה באמצעות המרשתת.

  
  

  שם הקבלן: _____________________
  

  חתימת הקבלן: __________________
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  1-'גמסמך 
   _________________המהווה חלק בלתי נפרד חוזה מס'

  
  תנאים כלליים מיוחדים

  
       תוכן העניינים -  מוקדמות – 00פרק 

  
  4  ...................................................................................  העבודה תיאור  00.01
  4  ......................................  באתר המזמין נציגי עם ותיאום הפרעות מניעת  00.02
  4  ............................................................................  העבודה אזור סימון  00.03
  4  ........................................................  א"בשתפ או/ו ג"נתב בשטח תנועה  00.04
  5  ..............................................................  קיימים סלילה שטחי על הגנה  00.05
  5  ..................................................................................................  מים  00.06
  5  ................................................................................  באתר התארגנות  00.07
  5  .........................................................  טיסה בבטיחות בהתחשב הגבלות  00.08
  6  .................................................................  ביצוע וסדרי בשלבים ביצוע  00.09
  6  ..................................................................................................  ציוד  00.10
  7  ........................................................................................  הקבלן נציג  00.11
  7  .......................................................................................  הקבלן צוות  00.12
  8  ..................................................................................  העבודה הזמנת  00.13
  8  .............................................................................  תימדד שלא עבודה  00.14
  9  ....................................................................................  וגהות בטיחות  00.15
  9  ......................................................................................  הביצוע משך  00.16
  9  ..................................................................................  התארגנות זמני  00.17
  10  ...........................................................................  והיקף אתר מקדמי  00.18
  10  ..........................................................  מיוחדים ותשלום מדידה אופני  00.19
  11  ................................................................................  חשבונות הגשת  00.20
  11  ...................................................................  חלקיים חשבונות אישור  00.21
  11  ......................................................................  חריגות בשעות עבודות  00.22
  12  .....................................................................................  באתר שהות  00.23
  12  ...............................................................................................  ליווי  00.24
  12  .................................................................................  הקבלן אחריות  00.25
  13  ..............................................................................  המפקח סמכויות  00.26
  13  ....................................................................  העבודה וביקורת פיקוח  00.27
  13  ..........................................................................  העבודה אתר ניקיון  00.28
  14  ....................................................................................  יחידה מחירי  00.29
  15  ..................................................................................  העבודה שיטת  90.01
  15  ...................................................................................  הנדרש דהציו  90.02
  16  ....................................................................................  הציוד אישור               90.03
  17  ...................................................................הנדרש הגומי הסרת קצב  90.04
  17  .............................................................  מרקם/החיכוך מקדם מדידת  90.05
  18  .................................................................................  חזותית בדיקה               90.06
  18  ............................................................................  הניקיון על שמירה               90.07
  18  ................................................................  תשלום ותנאי מדידה אופני  90.08
  18  .................................................................................  העבודות היקף  90.10
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  אור העבודה ית 00.01
  

עבודות הסרה, שאיבה ופינוי של גומי ומזהמים משטחים באמצעות לחץ מים גבוה מאד 
  ושתפ"א.בנתב"ג  –

  מניעת הפרעות ותיאום עם נציגי המזמין באתר 00.02
  

מסלולים, רחבות  ,בשטחים תפעוליםמובא בזאת לידיעת הקבלן, כי העבודה תתבצע 
  צוע העבודה.יאשר יהיו פעילים במהלך בחנייה ושטחים 

סימלית בדרכי העבודה הסדירה כהקבלן מתחייב לבצע את עבודתו תוך התחשבות מ
העבודה, הפעילות והחיים הסדירים המתנהלים במקום, ויעשה המתנהלת באתר 

כמיטב יכולתו על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא, תוך תיאום ושיתוף 
  פעולה מלא עם נציגי האתר כפי שיורה לו המנהל.

על הקבלן להימנע מכל פנייה או דרישה לאנשי רש"ת, למעט נציגי המנהל כאמור. אין 
יר לקבלן לקבל הוראות מקצועיות הנוגעות לעבודה והיקפה מכל גורם באמור כדי להת

  שהוא, למעט המנהל ו/או בא כוחו המוסמך.
  

לא  -עבור יישום ההתחייבויות הנ"ל על ידי הקבלן, לא יזוכה הקבלן בכל תמורה 
  כספית ולא בהארכת תקופת הביצוע.

    סימון אזור העבודה 00.03
  

אמצעי זהירות, למניעת הפרעות ותקלות, לתנועת כלי הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל 
רכב  והולכי רגל, ע"י הצבת ואחזקת, במצב תקין,  מחסומים, גדרות, תמרורים 
(אזהרה, הוראה ומודיעין), סימונים (צבע ואור), שלטים, פנסים מהבהבים ואביזרים 

הכוונת אחרים לבטיחות הציבור, נוחיותו והכוונתו וע"י הצבת עובדים קבועים ל
  התנועה וכיו"ב, כפי שיקבע המפקח, לשביעות רצונו ולפי דרישות מנהלת הנמל.

הגידור ייעשה בכל אמצעי הנדרש, על פי אופי העבודה, על מנת לשמור על הבטיחות 
  באתר והמשתמשים בדרך, כנדרש בתקנות.    

צעים  תנועת מטוסים, על הקבלן לנקוט בנוסף, באמ בעבודות המבוצעות בקרבת צירי
להגנה מפני הדף מטוסים באתר העבודה.  כל האמור לעיל, יבוצע בהתאם להוראות 
  מנהלת הנמל ו/או משטרת ישראל ולשביעות רצון המפקח. 

  
  

  

  תנועה בשטח נתב"ג ו/או בשתפ"א 00.04
  

  תוגבל לאתר העבודה בלבד. ,עבודתו של הקבלן בתחום נתב"ג ו/או בשתפ"א
וממנו, יתואמו עם מנהלת השדה הן לצרכי העברת ציוד נתיבי תנועה אל מקום העבודה 

תנועה תבוצע אך ורק  - והן לצורך אספקת חומרים וכן לצרכי כל מטרה אחרת שהיא 
באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטיים ומסומנים כנדרש ע"י משואה 

  מהבהבת כתומה.
תוקן על ידי הקבלן ועל כל נזק אשר יגרם לכבישים, מסלולים ו/או למשטחים קיימים י

  חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המנהל.
במיוחד יש לשים לב בחציית מסלולים כי צמיגי הרכב נקיים ואינם משאירים בוץ/עפר 

לכלוך אחר על המסלול, בכל מקרה ינקה הקבלן בעצמו ועל חשבונו כל לכלוך שייוצר על 
  המסלול.

  בנתב"ג ו/או בשתפ"א חלים גם על הקבלן.חוקי התנועה המחמירים החלים על הנהגים 
כניסה ויציאה של כלי רכב והולכי רגל של הקבלן ועובדיו יהיו בהתאם להוראות 

  קיימות בנתב"ג.
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מודגש בזאת שמסלולי הנסיעה אל ומאתר העבודה יוכתבו באופן מוחלט על ידי מנהלת 
נסיעה, אפשרות השדה. הוראה זו מתייחסת גם לאופן הנסיעה, מגבלות נסיעה, זמני 

  להכתבה של מיקום כניסה ויציאה לאתר העבודה וכו'.
  

בשטח האתר (כמו כבישים ושבילים) אל מקום העבודה וממנו יתואמו  -נתיבי תנועה 
  ביוזמת הקבלן ובאחריותו עם נציג האתר, והמנהל.

  
  

  הגנה על שטחי סלילה קיימים  00.05
  

  סעה.עלולה לגרום נזק למלא מקצועי הפעלת הציוד באופן 
יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו, לשביעות רצונו  –כל נזק שיגרם לשטחי סלילה קיימים 

  המלאה של המפקח.

  מים  00.06
  

הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י המזמין. ההתחברות אל מקורות המים ומים 
למקום העבודה יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך כדי תיאום ואספקתם והחשמל 

  המזמין באתר.מוקדם עם נציג 
  

ו/או במקרה של הפסקות  ל שמו/או ח במידה ואין באפשרות המזמין לספק מים
על הקבלן מוטלת האחריות לבצע מראש סידורים ו/או החשמל באספקת המים 

  וכו'). ספקה עצמית (אגירה אעל חשבונו, למתאימים, 
  

  התארגנות באתר 00.07
   

  וצורת התארגנותו באתר.הציוד למיקום  על הקבלן לקבל מהמפקח אישור מראש
הנהלת שדה התעופה באמצעות גם לחנייה זמנית יש לקבל אישור מלתשומת לב הקבלן, 

  המפקח.
כמו כן מיקום כלים שונים וכיו"ב, לרבות דרכי גישה ונקודת פריקה, יקבעו ע"י  מנהלת 

  שדה התעופה, הקבלן מתחייב לציית לקביעות אלה ולעבוד בהתאם.
  התעופה אחראית לנזק או גניבת חומרים של הקבלן.אין רשות  שדות 

על הקבלן לסלק כל ציוד, חומרים ומתקנים שהביא לשטח הנמל, בין אם הוצבו באישור 
  שנדרש לכך.מרגע ימים  7ובין אם לאו, בתוך 

  
מתחם להצבת משרד קדמי/מחסן וחנייה ב חור תא שטלקבלן תינתן אפשרות לשכ

  רי בנתב"ג.ישטח האווהקבלנים ב
  

  הגבלות בהתחשב בבטיחות טיסה   00.08
  

בנוסף ומבלי לפגוע באמור בסעיפים האחרים של החוזה, על כל מסמכיו, בכל מובאות 
לעיל מספר דוגמאות למגבלות הנוגעות לעבודה בשטח הסמוך למסלולים, המכתיבות 

  את אופן ביצוע העבודה כגון:
  
מנהלת הנמל, שיקבעו,  העבודה תבוצע אך ורק בזמנים, שייקבעו ע"י המפקח ו/או  .1

מתי יש לסלק את הציוד, הרכב, החומרים והעובדים ומתי מותר להחזירם לעבודה. 
  הקבלן יציית לכל הוראה שתתקבל מהנ"ל, במרב המהירות והדייקנות. 

  
 לקראת –הקבלן יהא חייב לקבל אישור מאת מנהלת הנמל בעבודה ברצועת מסלול  .2

לא נותרו בשטח העבודות מכשולים העלולים כי  –סיומו של הזמן המאושר לעבודה 
לסכן את הפעילות בנמל, ויבצע כל עבודה שתידרש ע"י מנהלת הנמל כדי למלא 

  תנאי זה.
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לא תורשה חציית אזורים מוגבלים (או כל הימצאות בהם), בזמן ביצוע העבודות  .3

  מחוץ לאזורים שהוקצו לעבודה.
  

המגבלות המפורטות לעיל, לא תזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי  ובכל  .4
  בטלה.שעות מקרה לא יבוצע תשלום עבור 

  ביצוע בשלבים וסדרי ביצוע  00.09
  

על הקבלן לקחת בחשבון, כי את העבודה יש לבצע בשלבים ולפי סדר, שייקבע מזמן 
על הקבלן לדאוג לכך,  לזמן, ע"י המפקח ובכפיפות לתנאים ,שיוכתבו ע"י מנהלת הנמל.

שהתנועה המתנהלת כיום בשטח המיועד לביצוע העבודות לפי חוזה זה, לא תופרע, 
ולבצע את העבודות בשלבים שיבטיחו את הדבר, לשביעות רצון המפקח. המפקח יהא 
רשאי להכתיב סדרי עדיפויות בתוך כל אחד מהשלבים שנקבעו על ידו, ביחס לכל סוג 

כן, יהיה המפקח רשאי להקדים או לדחות את ביצועם של -כמועבודה או חלק ממנה. 
  חלקים מסוימים מתוך כלל העבודות לזמנים שיקבעו על ידו.

האמור לעיל, לא יזכה את הקבלן בתוספת תשלום כלשהי ולא ישמש עילה להארכת 
  .תקופת(ות) הביצוע

  

   ציוד 00.10
      

יסה באמצעות לחץ מים להסרת גומי ממסלולי ט יייעודהעבודה תתבצע באמצעות ציוד 
  גבוה מאד.

  
שמרכביה שיסופקו ע"י יצרן מערכת להסרת גומי ממסלולי טיסה יכלול  יהייעודהציוד 
  לעיל: כמפורט

וממנו מתזים מסתובבים המכיל  "ראש מערכת"ומערכת השאיבה משאבת לחץ, 
  נשאבת  הפסולת.

  .PSI 36,000 -סימאלי לא יפחת מקלחץ עבודת משאבת המים המ
  

 מקורי.צרן הציוד הבתצורה מאושרת ע"י י נתמערכת הסרת הגומי  להיות מותקעל 
שדות תעופה עם  3מערכת הסרת הגומי צריכה להיות מדגם שכמותו פועל בלפחות 

נחיתות ביום של מטוסי סילון   50מאספלט בהם היקף הפעילות הוא לפחות מסלולים 
 ומעלה. Cמקטגוריה 
 

  
נשוא חוזה זה לצורך קיצור משך ההפרעה לפעילות שדות התעופה / מתקנים בעבודות 

, נפח מכלים גדול, רוחב עבודה גדול הישנו יתרון לעבודות בכלים בעלי תפוקה גבוה
  וכיו"ב.

כמו כן ישנו יתרון לביצוע עבודות במספר קבוצות במקביל כל זאת לצמצום משך 
  ההגבלות לתפעול.

  
הקבלן יהיה חדיש ותקין על מנת למנוע עיכובים בביצוע או המתנה הציוד בשימוש 

  לפינוי כלי תקול, במיוחד נכון הדבר באזור מסלולים.
  הקבלן מתחייב לדאוג לשלמות הציוד הדרוש לצורך ביצוע העבודות. 
הנדרש לצורך מתן הקבלן מתחייב לדאוג לציוד חלופי בכל מקרה של קלקול הציוד 

  השרות.
  להיות תקני וע"פ חוקי הבטיחות וברישוי מתאים.  הציוד חייב
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  נציג הקבלן 00.11
  
  

   הפעילות.עם רש"ת בכל תחומי קבוע שיהווה איש קשר  נציג מטעמו,הקבלן ימנה 
  תנאי לחתימת חוזה. העונה לתנאים בסעיף זה להלן היאנציג הצגת 

  מנהל.הו/או החלפתו יהיה טעון אישור מראש ובכתב של  נציגמינוי 
המנהל יהיה רשאי לסרב למינוי כלשהו, וכן לדרוש את החלפתו מבלי לנמק את 

חדש. מובהר בזו  נציג) ימים להעמיד ארבעה עשר( 14החלטתו. לקבלן תינתן ערכה של 
  מחליף. נציגכי הוראת סעיף משנה זה תחול גם על 

  
  

  :נציג הקבלןם לבחינת מועמד לתנאי  .א
  
  שנים. 3של לפחות מאד  גבוהם עבודות בלחץ מים בתחובעל ותק  .1
עה באתרי סלילה" קורס "מוסמך להסדרת בטיחות התנוסיים בהצלחה  .2

ה (הקבלן יציג תעוד או שווה ערך בתחום הסדרי הבטיחות המאושר ע"י מע"צ
 .רלוונטית)

  לכל הפחות. 01/01/2018מיום  העבודה יהיה מועסק ע"י הקבלן נציג הקבלן .3
יהיה בקי בשפה העברית ברמה המאפשרת תקשורת יומיומית נציג הקבלן  .4

 בשפה האנגלית ברמה של הכרות עם אותיות האלפבית הפונטי.ובקיא 
 

  :לנציג הקבלןהוראות   .ב
 
ע"י המנהל או מי מטעמו תחשב כאילו ניתנה  לנציג הקבלןכל הוראה שניתנה  .1

 לקבלן עצמו.
יערוך עם המנהל או מי מטעמו את המדידות ויגיש את החשבונות  נציג הקבלן .2

 על פי הנחיותיו.
ישמש נציגו גם כאיש  (ככל שיאושרו) באם בחר הקבלן להעסיק קבלני משנה .3

 קשר לקבלני המשנה ויישא באחריות הכוללת לפעילותם.
נציג הקבלן ילווה את כל העבודות המתבצעות במסגרת חוזה זה לרבות  .4

 לני משנה באשר יהיה כאלו.עבודות קב
 

  :בנציג הקבלןנוספים שיתקיימו תנאים   .ג
על מנת בין הצדדים, שלושה חודשים מיום חתימת החוזה  תקופה בת(תינתן 

אי עמידה בתנאים  .)המפורטים בסעיף זהבתנאים  עמידתו של הקבלן אפשרל
, אי מינוי נציג הקבלן החלפתתהווה עילה לדרישה ל ,אלו בפרק הזמן הנקוב

  מתאים תחשב להפרה מהותית של החוזה.נציג חוזר של 
  
 ./מבצעים נתב"גיהיה בקי בנוהלי דיבור בקשר עם מגדל הפיקוח נציג הקבלן .1
 יהיה בקיא בפעילות התפעולית/מבצעית באתרי העבודה.נציג הקבלן  .2
נציג הקבלן יעמוד בדרישות להנפקת אישור כניסה קבוע לשטחים המוגבלים  .3

 בנתב"ג.
יעבור בהצלחה, לאחר הדרכה כנהוג ברש"ת, מבחנים בנוגע  נציג הקבלן .4

 לנהיגה בשטח המבצעי ועלייה על מסלולים.
  
  

  צוות הקבלן 00.12
  

בהפעלת הציוד  י ציוד מיומניםמפעיל 3לפחות  הקבלן יעסיק לצורך מתן השרות
  שבבעלות הקבלן.

שעות מטעם יצרן  20על מפעיל הציוד להיות בעל הסמכה/הדרכה בהיקף של לפחות 
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  הציוד שבבעלות הקבלן.
  החלפת מפעיל הציוד במהלך העבודה/תקופת החוזה מצריך אישור המזמין/המפקח

  
  :רשימה של מפעילי הציוד הכוללת לספק קבלןעל ה

  שם המפעיל. .1
  במידה ומדובר במפעיל זר. ,"ז/דרכוןצילום ת .2
 20בהיקף של לפחות  ,אישור הסמכה/הדרכת מפעיל הציוד ע"י יצרך המערכת .3

  שעות.
  

  הזמנת העבודה 00.13
    
  כללי  .א
  לכל עבודה תונפק "הזמנת עבודה" נפרדת.       

  
   קצב ההזמנות  .ב

אין  שקצב ההזמנות יבוצע בהתאם לצרכי רש"ת,  ,למען הסר ספק, מודגש בזאת
  המזמין מתחייב לבצע עבודה בכל סכום שהוא ובכל זמן שהוא.

  עבודה שלא תימדד 00.14
  

מדדנה ולא יהעבודות המפורטות מטה לא ת , בנוסף למופיע במקומות אחרים במפרט
  ישולם עליהן בנפרד והן יכללו במחירי היחידה של הקבלן.

ניים, כל העבודה, הציוד והחומרים, לרבות הפחת, ובכלל זה מוצרים מכ  .א
 עבודות לוואי וחומרי עזר, הדרושים לביצוע העבודה על פי החוזה.

תיאום עם כל הרשויות המוסמכות על פי כל דין, וכן תאום קבלני משנה של   .ב
  המזמין.

אמצעי זהירות למניעת הפרעות תאונות ותקלות, לרבות סילוק מי גשם   .ג
 ושאיבת מים, לרבות סידורי ניקוז ארעי.

ת, דרכים זמניות, מכני, כלי עבודה, פיגומים, טפסנו אספקה ושימוש בציוד  .ד
מרור, אמצעי מיגון והפרדת תנועה, וכל ציוד אחר לרבות אמצעי שילוט ות

  הוצאות הרכבתם, החזקתם באתר העבודה, פירוקם וסילוקם בסיום העבודה.
הובלת כל החומרים שסופקו על ידי הקבלן, המוצרים והציוד האחר לאתר   .ה

ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הסעת עובדים לאתר  העבודה, החזרתם,
  העבודה וממנו.

  אחסנת חומרים וציוד ושמירתם, אחזרתם והגנה עליהם.  .ו
מדידה וסימון מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות,   .ז

  לרבות פירוקו וחידושו וכל מכשירי המדידה הדרושים לשם כך.
  וג שהוא, הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות.כל ההוצאות, מכל מין וס  .ח
  כניות או מסמכים אחרים לפי החוזה.ל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תכ  .ט
  ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפים ממנו.  .י
דמי הביטוח למיניהם, מיסים לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות, מס קניה,   .יא

  מין וסוג שהוא.מכס,  מיסים, אגרות והיטלים מכל 
ההוצאות להצבת שלטים, תמרורים ואביזרי הכוונה לרבות פנסים מהבהבים   .יב

  בעלי ספק כח עצמי ומחסומי ניו ג'רסי.
  ביצוע העבודות בשעות הלילה ללא תוספת תשלום.  .יג
  ההוצאות להכנת לוחות זמנים ועדכונם השוטף.  .יד
  אספקת וצריכת חשמל.  .טו
  לוי התחייבויותיו על פי החוזה.כל ההוצאות והנזקים של הקבלן בקשר עם מי  .טז
  רווחי הקבלן.  .יז
  דרכי גישה סביב אתר העבודה או בסביבתו הקרובה לצורך ביצוע העבודה.  .יח
  גידור ושילוט לפי דרישת המזמין.  .יט
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כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכים המהווים חלק   .כ
ירות והן ממנו, על כל פרטיהם, או הקשורות עמם, או הנובעים מהם, הן היש

העקיפות, ובכלל זה כל התקורה של הקבלן, לרבות הוצאות המימון 
והערבויות, בין שההוצאות האמורות כולן ידועות עתה לצדדים ובין שהן 

 בעתיד.להם  תיוודענה
  

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו/או המנהל ו/או  
או להוסיף סכומים כלשהם על פי הוראות החוזה המפקח לעכב, לחלט, לקזז, להפחית 

  ועל פי כל דין.
  

  בטיחות וגהות 00.15
    
על הקבלן לאחוז בכל האמצעים בכדי לשמור על תנאי הבטיחות של כל העובדים וצד ג',   

הבטיחות של רשות נספח כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרות, לרבות 
  לחוזה זה.המצורף שדות התעופה 

רשאי להפסיק את עבודתו של הקבלן, במידה וזו נעשית בתנאים בטיחותיים  המזמין  
  גרועים, או לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המנהל.

הקבלן משחרר את המזמין מכל אחריות עבור נזקים אשר ייגרמו למבנה ו/או לעובדים   
  ו/או לאדם כלשהוא, הכל בהתאם למפורט בהסכם הכללי.

  עהביצו משך 00.16
  

משך הביצוע יקבע ע"י המזמין עבור כל הזמנת עבודה בנפרד בהתאם להיקף הביצוע 
  המתוכנן, קצב העבודה המוכתב במפרט הטכני וזמני השבתת המסלול .

  
  תקופת הביצוע לכל מסלול/עבודה מוכתבת מקצב העבודה הנדרש במפרט הטכני.   

סיכום עם הגורמים למען הסר ספק לו"ז המוקצה לכל מסלול הינו קשיח עפ"י 
  המבצעיים ואינו ניתן לשינוי.

      
  על כל איחור/דחייה בהשלמת העבודה ישלם הקבלן פיצויי מוסכם.   

  תאריכים מפורטים לביצוע העבדות יתואמו עם נציגי רש"ת לכל מסלול.        
זמני השבתת המסלול לטובת העבודה יוכתבו ע"י גורמי התפעול והמבצעים, ייתכן 

  דות תבוצענה בהתאם ליכולת פינוי המסלולים בחלקים.שהעבו
  

, קצב העבודה הנדרש בזמן מזמין עבור כל הזמנת עבודה בנפרדקבע ע"י היהביצוע  משך
  מ"ר בשעה לכל הפחות. 1,000עבודה הוא 

  זמני התארגנות 00.17
  

לוח הזמנים של העבודות יתואמו מול נציג הקבלן לרבות שלביות הביצוע אם זאת 
  לעבודה בפרקי הזמן הבאים: ביכול לדרוש כי הקבלן יתייצהפיקוח 

  
מספר הצוותים  עםעל הקבלן להתייצב לעבודה שנקבעה  –לעבודה מתוכננת   .א

  י"ע. 6שנדרשו ממנו בחוזה בתוך 
  יחשבו גם ימי שישי.  - לימי עבודה בעבודות בשדות התעופה 

רשאי המפקח לבקש על פי דרישת המנהל, ניתן לשנות את לוח הזמנים. לשם כך, 
  ח אדם נוסף לאתר העבודה.והבאת ציוד וכ

  
  :"חרום/בטיחות"דחוף עבור ביצוע עבודות בלוח זמנים   .ב

במסגרת עבודות נשוא חוזה זה יתכן וידרשו עבודות מידיות לשיפור מקדם חיכוך 
 על מסלולי טיסה אם בעקבות מדידת חיכוך ואם בשל דיווח טייס.

  .לא תשולם לקבלן כל תוספת דחופותבגין עבודות 
ש"ע  6על הקבלן להיות ערוך לביצוע עבודות מידיות באמצעות צוות אחד בתוך 
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  ש"ע בכל שדה תעופה בארץ. 9 - בנתב"ג ו
  

  מקדמי אתר והיקף 00.18
    

 מקדם אתר  .א
   במפה המצורפת למכרז/מסגרת זה יש חלוקה לאזורים. מובהר בזאת שהצעת            
  (המוגדר כאזור א').  מתייחסת לעבודות באזור המרכז כמויות כתבהקבלן ב           
  הקבלן  כתב כמויותלעבודות באזורים אחרים תינתן תוספת למחירי היחידה שב           
  (תוספת מקדם אתר) בהתאם למפת החלוקה לאזורים המצורפת ולטבלה            
 המפורטת להלן:           

   
  תוספת מקדם אתר     האזור  
  מחיר היחידה.    א'  
  מחיר היחידה.     ב'  

                                למחיר היחידה. 12%תוספת של  -זור (אילת/עובדה/תמנע)א    ג'              
    

 
  היקףמקדם   .ב

  
מ"ר  10,000מובהר בזאת שהצעת הקבלן בכתב הכמויות הינה לעבודה בהיקף של עד 

  יותר יחולו הנחות על פי הטבלה:בהזמנה בודדת, על עבודות בהיקף רב 
  

במ"רהיקף עבודה  אחוזיםהנחה ב
0  0-10,000  
2  10,001-22,000  
  ומעלה 22,001  5

    
יחול על כל סכום החשבון  , המפורט בטבלה הנקובה לעיל,הנחת ההיקףשיעור אחוז 

פי ההזמנה הראשונה, שהוצאה לקבלן נשוא -המאושר, לאחר ביצוע העבודה אשר בוצעה על
  הפרויקט ללא מע"מ.

  
(להלן:  פי תנאיי החוזה-היה ותוצא לקבלן הזמנת עבודה נוספת באותו פרויקט,  על

(על כל הסכום הנוסף  ") וכתוצאה מהגדלת העבודה, משתנה מדרגת ההנחההגדלת עבודה"
העבודה הראשונה בה זכה, יחול מנגנון  או חלק ממנו), לעומת המצב הנתון מכוח הזמנת

  בגין הגדלת העבודה בצורה מדורגת. על התמורה,הנחה נוסף 
  
  

  מיוחדיםותשלום אופני מדידה  00.19
  

  עבודה בשטחים/קווים/נפחים קטנים  .א
  לא תשולם כל תוספת בגין: עבודות בשטחים/קווים/נפחים קטנים.

 
  הם לכל אתרי רש"ת. כתב כמויותבהנקובים המחירים   .ב

  
   כתב הכמויותעבודות שאינן מופיעות ב  .ג

. ביצוע כתב הכמויותלהורות לקבלן לבצע עבודות שאינן מופיעות בהמפקח רשאי 
של המפקח ואין הקבלן רשאי לבצע עבודות /אישור עבודות אלו מותנה בהוראה

חריגות על דעת עצמו. שיטת העבודה תיקבע על ידי המפקח, אולם האחריות לניהול 
 פןבאו העבודה וכל יתר הדברים להם אחראי הקבלן במסגרת אחריותו כקבלן

 בלעדי. 
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, ייקבעו המחירים בשני אופנים ועפ"י סדר כתב הכמויותבהעדר עבודות דומות ב
  :העדיפויות

  .מאגר מחירים לענף הבנייה – ""דקל כתב כמויותלפי  .1
  לפי ניתוח מחירים. .2

  
קביעת אופן החישוב תהיה בהתאם להחלטת המפקח ותינתן בכתב לגבי אותה 

  עבודה לפני תחילת עבודה.
  

  מאגר מחירים לענף הבנייה. –"דקל"  כתב כמויותלפי  .1
במהדורתה  מאגר מחירים לענף הבנייה המחירים יהיו לפי חוברת "דקל "

על פי ההנחה ים, (פרט למקדם קבלן ראשי) ובהנחה האחרונה ללא מקדמ
  .בהצעת הקבלןלכלל הפרקים הממוצעת 

  
   ניתוח מחירים .2

היה על בסיס מחיר העבודה ניתוח מחירים לביצוע העבודה בשלמותה י
וחומרים. הניתוח ייבדק על ידי המפקח ולאחר אישור המפקח, ייקבע מחיר 

  סופי לאותה העבודה.
 המחיר שיקבע יהיה סופי ועל פיו תשולם התמורה עבור אותה עבודה.

  
יתומחרו על פי האתר הנמצא  כתב כמויותבעבודות באתרים שאינם מוזכרים   .ד

  בסמיכות גיאוגרפית על פי החלטת המנהל.
  

  הגשת חשבונות 00.20
    

  חשבונות יוגשו מודפסים.
  כל חשבון יכיל חלק או כל המסמכים הבאים:

  (רק חשבון מקור יתקבל). .נושא תאריך וחתימהחשבון  מודפס  .1
 הזמנת עבודה חתומה. .2
 .ריכוז חישובי הכמויות .3
 חישוב כמויות. .4
 .לרבות שלביות הביצוע תסקיצו .5
 יומני עבודה חתומים. .6

  אישור חשבונות חלקיים  00.21
  

  המפקח רשאי לאשר הגשת חשבון חלקי לעבודות בהיקף שלדעתו מצדיקים זאת.
, סקיצות, חישובי כמויותתנאי לאישורו של כל חשבון ביניים וחשבון סופי בהגשת דפי 

עבורו נדרש התשלום ואשר עבורו כמויות וכיו"ב מדויקים וסופיים עבור החלק המבוצע 
ניתן עפ"י קביעת המפקח להגיש חישוב כנ"ל. החומר הנ"ל יועבר עם הגשת החשבון 

  החלקי.
במקרים חריגים וכהליך חריג רשאי המפקח לאשר סכומים מסוימים עבור עבודות 
מסוימות על בסיס אומדנים או חישובים וחומר כנ"ל, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי 

  פקח.של המ
  

  עבודות בשעות חריגות 00.22
  

דרש מהקבלן לעבוד מעבר לשעות המקובלות, על מנת למנוע יבמסגרת הסכם זה י
, כמו עבודה מעבר לשעות משמרת אחת של /תפעוליתתלפעילות המבצעיהפרעות 

שבתות שישי ערב, , בימי שישי, או בלילה, או חריגותפועלים ליום, או לעבוד בשעות 
  וחגים.
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בהם יתבקש הקבלן להפסיק את עבודתו למספר שעות, בהתאם לדרישות  יתכנו מקרים
  המבצעיות/תפעוליות של הרשות.

  
  :מובא בזאת לידיעת הקבלן כי

פעם מבוצעות עבודות האחזקה ברצועת המסלולים ידי מ .1
 זמן מקומי.  23:50עד  18:00בימי שישי בשעות  -  בנתב"ג

 05:00עד  01:30בין השעות  ,פעם תבוצענה עבודות בלילהידי מ .2
 כאשר ישנן נחיתות בלבד. ,זמן מקומי

מבוצעות בין  ,עבודות האחזקה על מסלול הטיסה באילת .3
  .22:00-05:00השעות 

  
  

כל תשלום נוסף על  קבלל זכאילא יהיה הקבלן  ,עבודות בשעות חריגותביצוע  בגין
  בחשבון בזמן מתן הצעתו. זאתעל הקבלן לקחת  .כתב כמויותבמחירי היחידה 

  

  שהות באתר 00.23
  

  מעבר לשעות העבודה. ,לא תותר שהות או לינה של הקבלן ועובדיו באתר
  

  ליווי 00.24
  

דרש ליווי יימובע לידיעת הקבלן כי התנועה בשטחי שדות התעופה מוגבלת וכי 
  עובדים/כלים בתנועתם.

לליווי זה ע"י הקצאת כח אדם שיוכשר לשם כך או לשאת בעלות כח  להיערךעל הקבלן 
  אדם מתאים.

  או מי מעובדיו.ו/למען הסר ספק, גם ליווי קבלני משנה יעשה ע"י הקבלן 
  תשולם כל תוספת בגין ליווי.לקבלן לא 

  

  אחריות הקבלן 00.25
  

רואים את הקבלן כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל ניסיון   .א
יצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדני את התוכניות, המפרטים, בב

סוגי חומרים וכל יתר הדרישות למיניהן של עבודה זו, וכי הוא בקי בהם 
ובתנאי העבודה המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. לפיכך, רואים את הקבלן 

ולשלמותם של המתקנים לביצוע העבודות , כאחראי לפעולה התקינה
המבוצעים על ידו ועליו להפנות את תשומת לבו של המפקח והמתכנן בכל פרט 
בתכניות, טעות בתכנון, אי התאמה במידות וכו', אשר עלולים לגרום, לדעתו, 
לכך שהמתקנים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, 

  ועליו לשאת בכל האחריות הכספית והאחרת.
  

ן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבונו, כל נזק שנגרם הקבלן מתחייב לתק  .ב
בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, 
ביצוע העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח 

והן בתקופת  העבודותמצא את הקבלן אחראי לה, הן בזמן הביצוע של 
האחריות. על הקבלן לבצע תיקונים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שיינתן לו 
ע"י המפקח, באם לא ימלא הקבלן אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין 

 את התיקון בעצמו או ע"י קבלן אחר.לבצע 
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  סמכויות המפקח 00.26
  

פי המפרט האמור להלן בא להוסיף, אך לא לגרוע או להחליף, את האמור בשאר סעי
  ו/או החוזה.

  
, את שטחי הטיפולוהוא רשאי לפרש   מנהלהמפקח הוא נציגו בשטח של ה  .א

וכל אי התאמה ו/או אי בהירות לפי מיטב הבנתו.  כתב כמויותהמפרט הטכני ו
במקרה של סתירה או חילוקי דעות תינתן חוות דעת כתובה משותפת של 

  ית ולא ניתנת לערעור.המפקח והמתכנן. חוות דעת או הוראה זו היא סופ
  

המפקח הוא הפוסק הבלעדי לגבי איכותם של חומרים וכן עבודות שבוצעו או   .ב
  צריכות להתבצע.

  
להעסקת קבלני משנה, בכפוף לתנאי  מראש הקבלן חייב באישור המפקח  .ג

  החוזה.
  

, , בקטעים ובהפסקות המפקח רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים  .ד
  לקבלן.ללא תוספת מחיר 

המפקח רשאי להודיע לקבלן על החלטתו לקבוע עדיפות של עבודה מסוימת או 
חלק ממנה לגבי עבודות אחרות והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם 

  לסדר העדיפות שנקבע ע"י המפקח.
  

המפקח רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי אם לדעתו הקבלן חורג   .ה
פרט או אם לדעתו נחוץ הדבר, לפי מיטב כללי מדרישות החוזה ו/או המ

המקצוע, כדי למנוע נזק לחלקי עבודה שכבר בוצעו. כל עבודה שתבוצע לא לפי 
  התכנית כנ"ל, לא תתקבל והנזק והאחריות יחולו על הקבלן.

  

  פיקוח וביקורת העבודה 00.27
  

בכל עת ביצוע העבודות ו/או למומחה מטעמו למפקח הקבלן יאפשר גישה חופשית 
ו/או המומחה  שטח ויסייע בידיהם לבקר את העבודות. הקבלן יעמיד לרשות המפקחב

  את כלי העבודה וכוח העבודה שיידרש לשם ביקורת טיב העבודה והחומרים.מטעמו 
  בהנחיית המפקח יש לערוך דגימה לאחר מילוי המרסס ולשלוח למעבדה.

  

  ניקיון אתר העבודה 00.28
  

, ו/או התשתית, וסביבתו מכל השטחבגמר העבודה על הקבלן לנקות את במהלך ו
פסולת לכלוך, חומרים עודפים, ציוד, אשפה, אדמה, חומרים מיוחדים אחרים וכד', 

  .וימסור את האתר וסביבתו הסמוכה נקיים לשביעות רצונו המלאה של המפקח
דה על חשבונו במיוחד שבסיום כל יום עבודה על הקבלן לנקות אתר העבו ,בנוסף מודגש

  בעבודות בשטחים מבצעיים על מנת למנוע העפה של פסולת ע"י רוח/הדף.
  

עבור מילוי תנאי זה לא תשולם כל תוספת מחיר, ועל הקבלן להתחשב בכך בעת מילוי 
  הצעתו.
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  מחירי יחידה 00.29
  

למעט מחירי היחידה כוללים כל מס החל על הפריט או העבודה במסגרת אותו סעיף, 
  . מס ערך מוסף

  
  
  

  חתימת הקבלן: _________________  
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  מיוחדים מדידה ואופני מיוחד מפרט

  ממסלולים גומי ניקוי– 90 פרק

  העבודה שיטת  90.01
  מאוד גבוה מים לחץ באמצעות תהא מהמסלולים הגומי להסרת השיטה

   )Ultra high pressure (אטימה לחומרי, האספלט למיסעות נזק גרימת ללא בלבד 

  .המסלולים ולסימון מסלולים לתאורת, שונים

 מים, מלח מי, דטרגנטים, מסירים חומרים או כלשהם בכימיקלים שימוש יעשה לא

  .רצויים בלתי חומרים המכילים מים או מזוהמים

  הנדרש הציוד  90.02
  

 משך את להפחית וכדי המסלולים סגירת בעת מבוצעת ממסלולים גומי להסרת העבודה

  .בביצוע יעילות נדרשת המסלולים סגירת

 הנובעות התקלות צמצום להבטיח כדי וזאת הציוד על איכות דרישות יוחלו לכך אי

  .ואלתורים לקויה מאחזקה

ויעמוד  הבאים הרכיבים יכלול מאוד גבוה מים בלחץ, הגומי להסרת הנדרש הציוד

  בקריטריונים המפורטים:

 .במסמכי המכרז  הסףהעונה לדרישות להסרת גומי עודית יימערכת   .א

הכולל  את מערכת הסרת הגומי  ,ו מותקןיגררעודי וניעודי או  רכב יירכב י  .ב

 שיכלול: (המערכת הנזכרת בסעיף א לעיל) והציוד הנלווה הנדרש

 כלים גדול.מראש השאיבה, ישנו יתרון לנפח מ כלי מים נקיים ומים שנאספומ .1.ב

על הציוד להיות בגודל המתאים לביצוע הסרת הגומי בהיקפים ובלוחות  .2.ב

  הזמנים הנדרשים בפרויקט. 

 ביצוע שיאפשר באופן השטח ולהארת לזיהוי מספקת תאורה תהיה לציוד .3.ב

 המדינה חוקי י"עפ הנדרשים הבטיחות אביזרי כל את וכן בחשיכה העבודה

  .והתקנות

 מהירות ועלמרכיבים השונים ה תפעול מערכת שליטה ובקרה על יכלול הציוד .4.ב

  .הנסיעה

 באופן תישאב שאליוכלי מים לאספקת ואגירת שיירי הגומי ומ יכלול הציוד .5.ב

  .הנקיים המים למיכל מתאים בנפח הפסולת רציף

  . ק"מ 5.0 מ יפחת לא) השאיבה ומיכל נקיים מים( כליםהמ שני נפח .6.ב

  .המיכל מתחתית וצינור ברז באמצעות יתבצע הפסולת מיכל ריקון .7.ב

  :הבאים בפרמטרים שליטה יכולות בעל להיות המוצע הציוד על .8.ב
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 .לכוונון הניתן קבוע איטי בקצב תנועה  .א

 .המתזים את המכיל" המערכת ראש" סיבוב מהירות  .ב

 .המשאבה שמספקת המים לחץ  .ג

  .המסלול ולהרטבת מים לאספקת מים מיכלית  .ג

 ההתחברות' מנק נקיים מים תספק מים מיכלית העבודה משך קיצור לצורך  

  .למסלול

  .העיקרי הציוד מעבר לפני המסלול פני להרטבת גם תשמש זו מיכלית

  .קטנים אתרים/קטנות בעבודות זו דרישה לבטל  רשאי המפקח

  .מעוקב מטר 2.0 מ יפחת לא כליתהמ נפח

  גומי וחלקיקי פסולת לאיסוף מעצרה  .ד

 וסינון איסוףתתאפשר לקבלן הצבת מעצרה בזמן העבודה בסמוך למסלול לצורך    

 לסינון גאוטכני בד של שכבות בשתי תכוסה המעצרה, השאיבה ממיכל הפסולת

 .המעצרה בתחתית ברז באמצעות יעשה המים ריקון, המים של נוסף

 שונות  .ה

 של והרציף התקין לביצועה הנדרשים תיקון/אחזקה/לתפעול החומרים/הציוד כל

  .העבודה

  הציוד שוריא  90.03
  

 המתאים הציוד כל את המציעים מי שברשות הזוכה הכרזת טרם לוודא הזכות   למזמין

 .העבודה של מושלם לביצוע

 באריזות חדשים מתזים מערכת למפקח הקבלן יציג הגומי להסרת עבודות ביצוע לפני  

  .נידרש החלפה ולקצב היצרן להנחיות המתאימה בכמות היצרן של חתומות מקוריות
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  הנדרש הגומי הסרת קצב  90.04

    

  בממוצע  שעה/ר"מ 1,000 – המינימאלי הגומי הסרת קצב

  :החישוב אופן

 שבו הזמן בסך יחולק מסלול לכל לעבודות שנקבע זמן פרק בכל שנוקה השטח כל סך

  .העבודה ביומן הרישומים פי על המסלול על לשהות בפועל לקבלן התאפשר

  מרקם/החיכוך מקדם מדידת  90.05

  

 מוסמכת מעבדה או ואחריו הגומי הסרת לפני החיכוך מקדם מדידתיתכן ורש"ת תבצע 

  .ICAO – ה י"ע המאושרים מדידה במכשירי התקנים מכון או/ו

  .ת"רש באחריות והתשלום העבודה הזמנת  

 הנדרשים החיכוך מקדם בערכי שבוצע הניקוי עבודות עמידת להוכחת נדרשות המדידות  

                             . ICAO – ה להמלצות בהתאם

  .הממוצע החיכוך מקדם ערך של תוצאות ויתנו העבודה שטחי כל פני על יבוצעו המדידות            

   ICAOדרישות במסמכי ל בהתאם יהיה הניקוי לאחר הנדרש הממוצע החיכוך מקדם ערך  

וזאת ללא  המפקח רצון לשביעות זה ממוצע ערך לקבלת עד הניקוי בפעילות ימשיך הקבלן  

  תוספת תשלום קרי גם אם ידרשו מספר מעברים יחשב הדבר כלול במחירי היחידה.

 בהמלצות מהנדרש  נמוך חיכוך מקדם יותר לא' מ 100 – מ גדול שאורכם מסלול ברצועות

  .ICAO –  ה

 בהתאם  יבוצעו העבודה איכות בקרת ולצורכי למסעה נזק למניעת, מרקם עומק מדידות

  .הרשותע"י  לצורך

במידה וימצא כי עומק המרקם לאחר הסרת הגומי גדול בצורה משמעותית מהאזור 

  שלא נוקה ולאין בו עקבות גומי יחשב הדבר כפגיעה במסלול על כל המשתמע מכך.
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  חזותית בדיקה   90.06
    

  .שנוקה בשטח גומי לעקבות חזותית בדיקה לבצע המפקח רשאי החיכוך למדידת בנוסף

  .רצונו לשביעות לא שבוצעו קטעים של חוזר ביצוע על לקבלן להורות הזכות למפקח

  הניקיון על שמירה   90.07
    

 הפסולת .הגומי הסרת לביצוע ובמקביל ברציפות ויתנהל ביותר חשוב השטח ניקוי

  . לסביבה בפסולת מעורבים מים גלישת את למנוע ויש מיד תיאסף) הגומי שאריות(

  .הניקוז למערכת מסוננים מים שחרור לאפשר ניתן המפקח באישור

 שפך למקום מהאתר להוציא יש שהצטברו)  ומים פסולת חומרי ושאר( הגומי שאריות

  .המוסמכות הרשויות י"ע מאושר

  .הסביבה איכות דרישות לכל בהתאם להתנהל חייב העבודה ביצוע

  תשלום ותנאי מדידה אופני  90.08
  

 מים התזת ידי על ומזהמים גומי ממנו שהוסר השטח מדידת: המדידה שיטת   .א

 על שנקבע הקטע אותו של העליון השטח פני על במקום תעשה, מאוד גבוה בלחץ

  .לכל המעברים שנדרשו )ר"מ( מרובע במטר יימדד השטח. ניקוי לצורך המפקח ידי

, נדרשות תוצאות לקבלת עד כלשהו בשטח חוזר ניקוי ביצוע על המפקח הורה  .ב

 יהיה לא ויזואלית מבדיקה או/ו לקוי ניקוי על המעידה בדיקה מתוצאת כתוצאה

 ייחשב לא החוזר הניקוי ושטח זו עבודה בגין נוסף תשלום לכל זכאי הקבלן

  .כמדידה

   העבודות היקף  90.10
 על ומבוסס, הזוכה הקבלן קביעת לצורך בלבד אומדן הינו המצוין העבודות היקף  .א

 .העבר ניסיון

 השונים הסעיפים בין ביחס או ההיקף במלוא עבודות לבצע מתחייבת הרשות אין  .ב

 מהותית להשתנות יכול ביניהם והיחס העבודות היקף – הכמויות בכתבי כמצוין

 המבוצעות החיכוך מקדם בתוצאות ביטוי לידי שיבוא כפי, המסלולים מצב עקב

 .שוטף באופן

 של המבצעי התפעול לתבנית בהתייחס - נכון לעת עתה – בלבד מידעצורך ל  .ג

 קפיםיבה הייתה ת"רש של  העבודה כניתת - פעילים מסלולים בשני ג"נתב

 :הבאים

   במספר פעמים. בשנה ר"מ 70,000 -כ של בשטח גומי הסרת – ג"נתב  .1
מ"ר בשנה  45,000שטיפת מזהמים מרחבות חנייה למטוסים כ  –נתב"ג   .2

  .במספר פעמים
   .מ"ר בשנה 7,000 -ים כחראילת/רמון שדות תעופה פנים א  .3
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