
 מפרט עבודות

 פינוי פסולת אתר חצבה

 

 :תיאור העבודות

 .חישוף השטח -1

הכל ע"פ החלטת המפקח שתיקבע בשטח,   עד לנקודת ייחוס מטר או 5 חפירת השטח -2
 .מטעם המועצה

גומי, בטון,  פלסטיק,, ניילון, ופסולת אורגנית  גזםפרדת הפסולת שתמצא בשטח ל: ה -3
 מתכת וכדומה.

)או הפסולת אפעה אורגנית עפ"י הנחיות המשרד להגנת הסביבה לאתר -פינוי הפסולת האנ -4
 וקבלת אישורי הטמנה.לאתר מורשה אחר( 

  יידרשו.ש ככל עלויות ההטמנה הנדרשות,כל את  ותכוללהעבודות  -5

כל עלויות ההטמנה, היטלים, אגרות בגין הטמנת/פינוי הפסולת לאתרי הפסולת המורשים  -6
מפינוי הפסולת על כל סוגיה, כולל חומרים מסוכנים, ככל אחר הנובע תשלום ו/או כל 

שיימצאו, יחולו על הקבלן המבצע ועל חשבונו בלבד והוא לא יבוא בכל דרישה או טענה 
 כלפי המועצה.

כל פסולת צמחית הנקייה משיירי פלסטיק/חוטים או כל פסולת אנ  -פסולת אורגנית -7
לאתר פסולת אורגני של מושב  פונהת -אורגנית אחרת והמוגדרת כפסולת צמחית בלבד

  חצבה ע"פ ציר גישה שיוגדר על ידי מושב חצבה.

ניתן להשתמש בנפה מכנית במידת הנדרש וכן במגרסה לחומר בניין ו/או מגרסה לפסולת  -8
 אורגנית.

 יישור השטח בגמר ביצוע העבודה, ע"פ נקודת ייחוס שתיקבע על ידי המועצה. -9

לצורך השלמת העבודות כולל העמסות, הובלות, תשלומי  העבודות יכללו כל עלות שתידרש -10
אגרות וכדומה. לא תהיינה כל תוספת תשלום עבור פעולות הנדרשות להשלמת העבודות 

 הנ"ל.

 באחריות הקבלן לבצע חישובי כמויות עבור העבודות. -11

 ASתכנית  ולהגיש באחריות הקבלן לבצע מדידה טרם התחלת העבודות ובסיומן לבצע -12

MADE ..חשבון סופי ישולם רק עם סיום העבודות ובהתאם לתכנית מדידה 

 

 :לו"ז

 לא תינתן ארכה. .30/6/2020ליום חובת השלמת העבודה עד 

 :דגשים

העבודה מתבצעת בסמוך לשטחים חקלאים וחלה חובת זהירות בזמן ביצוע העבודה ו/או  .1
 בזמן פינוי הפסולת.

 העבודה ויש להימנע מחסימת הדרכים.תיתכן תנועת כלים חקלאיים בזמן ביצוע  .2

חובת הרטבה של הקרקע לאורך כל ביצוע העבודה למניעת פיזור אבק אל עבר השטחים  .3
 החקלאים הסמוכים.

 שטח התארגנות לביצוע העבודה יתואם מול אגודת מושב חצבה. .4

 דרך גישה לפינוי הפסולת תתואם מול אגודת מושב חצבה לפני ביצוע העבודה. .5

תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו ותתואם מול אגודת מושב  -ו/או חשמלנקודת מים  .6
הקבלן ישלם עבור צריכת  חצבה/חברת חשמל/חברת מקורות/מועצה, הכל ע"פ דרישה.

 חשמל ומים במהלך ביצוע העבודות.

בגמר פינוי הפסולת יש ליישר את השטח ע"פ נקודת הייחוס שתיקבע על ידי המועצה  .7
 כאמור.



העבודה יש לשמור על צירי הגישה נקיים מכל פסולת שנופלת או עפה ועל בזמן ביצוע  .8
 הקבלן חלה חובה לנקות תוך כדי העבודה כל פסולת כאמור.

צירי הגישה והסביבה מכל פסולת שמקורה באתר של בגמר העבודה יש לדאוג לניקיון מלא  .9
 העבודה.

  חל איסור כריתת עצים הנמצאים בשטח העבודה. .10

 י רט"ג וקק"ל בטרם תחילת העבודה והאחריות הינה על הקבלן.יש לקבל אישור .11

בה נמצאת בצדו הצפוני של שטח העבודה, ולהימנע מפגיעה יש לשמור על תעלת הניקוז ה .12
 וכן השלכת כל פסולת בזמן העבודה.


