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90/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m פקחי תנועה חדש

פקחים ובטיחות תנועה 1 פרק:

1.1 תת פרק:

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
הערה: כל פקחי התנועה יהיו מוסמכים כ"פקח" לפי נוהל את"ן לפי תקנה

 לתקנות התעבורה ויחזיקו תעודה המעידה על כך.הספק מתחייב23 
לדאוג לכך שהפקחים יגיעו למשמרת או לנקודות המפגש שנקבעו, באופן

עצמאי, כאשר מוריה לא תשא בכל עלויות ההגעה/הנסיעה לאתרי
העבודה וחזרה.

4הערה: התשלום עבור כל פקח שהוזמן, לא יפחת ממינימום של 
 דק'), ועל60שעות.המחירים הנקובים ישולמו עבור שעת עבודה מלאה (

חלק משעה ישולם סכום יחסי.תעריפי שעת פקח (יום ולילה)

הערה: התמורה הינה לשעה עבור שעת פקח תנועה לימי חול. היה
ומוריה תעביר הזמנות עבודה לשבתות, חגים או ימי שבתון תתווסף

לתמורה השעתית התוספות הנדרשות על פי דין. פרט לכך, מוריה לא
תשלם כל תוספת מעבר לתמורה, גם לא תוספת כשעבודה מבוצעת על ידי

 פקח בשעות נוספות עקב משמרת ארוכה.

ביטול הזמנת עבודה: עבור ביטול הזמנת עבודה לשירותי פקח תנועה של
 שעות לפני מועד24ביטול של עד מוריה ישולמו התעריפים הבאים: 

24ההתייצבות באתר – לא ישולם כל תשלום בעבור הביטול.;ביטול בין 
 שעות טרם המועד להתייצבות באתר – ישולמו דמי ביטול לפי12שעות ל-

 שעות עבודה לפקח (בתעריף2 מעלות ההזמנה או תשלום או לפי 20% 
2 שעות ל-12יום) עבור כל  פקח שבוטל – הנמוך מביניהם.;ביטול בין 

50%שעות טרם המועד להתייצבות באתר – ישולמו דמי ביטול לפי 
 שעות עבודה לפקח (בתעריף יום) עבור כל  פקח4מעלות ההזמנה או לפי 

 שבוטל – הנמוך מביניהם.

 שעות טרם המועד2המשך ביטול הזמנות עבודה: ביטול של פחות מ-
 שעות עבודה לפקח (בתעריף7להתייצבות באתר - ישולמו דמי ביטול לפי 

 יום).

מובהר כי לא ישולמו דמי ביטול עבור ביטול הזמנת אמצעים לביצוע
השירותים (כגון ניידת תנועה, בלון תאורה, עגלת חץ וכיו"ב)

התמורה כוללת את כל הדרוש לאספקת השירותים, ותחשב ככוללת את
כל הוצאותיו של הספק, הן הישירות והן העקיפות, ובכלל זה העמדת כל

הפקחים, הכשרתם, תשלום שכרם ומלוא התנאים סוציאליים המגיעים
להם, אש"ל, הסעת הפקחים לאתר וממנו, עלות נסיעה וביטול זמן
בנסיעה, ציוד ואבזור לכל פקח לרבות מדים, וכן כל הוצאה אחרת

שתידרש לצורך אספקת הפקחים ואספקת ניידות התנועה (כשהמחיר עובר
 רכיב זה כולל את מלוא ההוצאות הרלוונטיות לניידות, בין היתר,

הוצאות דלק, חנייה, ביטוחים, תחזוקת רכב, אגרות וכיו"ב), לרבות
שירותי משרד, הוצאות משרדיות, אמצעים טכנולוגיים נדרשים, תקורות
מכל מין וסוג שהוא, הוצאות כלליות, מיסים ותשלומי חובה וכל כיו"ב

וכל הנדרש לצורך מתן השירותים בהסכם לרבות נספח א',  ולא תשולם
למציע כל תמורה נוספת, מכל מין או סוג שהוא, מכל סיבה שהיא.

80.00 ש"ע )22:00 ועד שעה 6:00שעת עבודה של פקח תנועה במשך היום (משעה  1.1.0070

110.00 ש"ע )6:00 ועד שעה 22:00שעת עבודה של פקח תנועה בשעות הלילה (משעה  1.1.0080
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90/2020כתב כמויות למכרז מספר 
m פקחי תנועה חדש

סה"כ מחיר כמות יח' תאור הסעיף מספר סעיף
90.00 ש"ע ש"ע בעבור ניידת תנועה  (יום\לילה) 1.1.0090

1,200.00 י"ע 1.1.0100 שעות12בלון תאורה תקני על פי מפרט נת"י לילה עד 

2,200.00 קומפלט  עובדים בעלי תעודות,2צוות קבלן הבטיחות מוסמך הכולל לפחות 
מוסמכים להסדרת הבטיחות באתרי סלילה , כולל עגלת חץ וכל הציוד

 המלא בחוברת המדריך להסדרי תנועה באתרי13הנדרש לפי תרשים 
 שעות יום או לילה12עבודות בדרכים בין עירוניות   - משמרת של עד 
כולל עגלה מאושרת ע"י הועדה הבין משרדית.

1.1.0110

1.1 סה"כ לתת פרק:

פקחים ובטיחות תנועה 1 סה"כ לפרק:


