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 כללי .1

 מספר  יצועלאחר בהפארק באופקים. בשכונת הצעת מחיר לביצוע עבודות יעוץ קרקע 

הרינו להגיש לכב' הצעת מחיר אשר תוקפה החל , ולאחר בקרת התקציבעבודות באזורכם, 

 . 2020ינואר/ אפריל חודש  ל

 

בשלב הזה טרם ידוע ומגרשים מספר בשלב זה התבקשנו להגיש הצעה המתייחסת לסה"כ 

 / ואם מתוכננים מרתפים. אם יש תוכניות

 

 :ועל בסיס הצעת המחיר שלהלן ניתנת עבור

 

 ליום קידוחים.  גרשיםמ  9מינימום של   .א

למציאת שכבות ושינויים בשכבות  ופקוח גאולוגידוחי ניסיון בכל מגרש יקביצוע  .ב

 , בדגש על שכבות מילוי שהונחו באתר בזמן הפיתוח. במגרשים השונים

 , במידת הצורך.למיון ואיבחון תכונות הקרקע בדיקות מעבדה .ג
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 סקר הקרקע הדרוש .2

נים יערכו קדוחים או בורות תצפית, במגרשים שבהם יש חשש למילוי בגבהים שו .א

 ור איכות המילוי.תלאי

אשר יאפיין במקום  מפקח ממשרדינוצמוד ומלא של יעשו בפקוח והבורות הקדוחים  .ב

 וספות.וידגום דגימות קרקע מתוך הקדוחים לצורך בדיקות מעבדה נאת החתך, 

, ויכללו מיונים, תכולות רטיבות טבעיותה יעשו לפי צורך במעבדבדיקות מעבדה  .ג

 .ותכונות פלסטיות דרוגים

 

 משרדנוהטכניים של  םשירותיה .3

 משרדנו ייתן את השירותים שלהלן:

  ובמעבדההבדיקות באתר הקדוחים ומפרט לביצוע  תוכניתיכין 

  הגישה לנקודות בדהעוהבדיקות באתר ובמעל ביצוע הסקר גאולוגי צמוד יעשה פיקוח .

 הקדוח באחריות המזמין.

  מכול קדוחירכז את כל הממצאים 

  ישובים הדרושים למתן יעוץ לביסוסיעשה את החלכל מבנה 

 יוכן תיק מגרש הכולל את תוצאות הקדוחים, הבדיקות והחישובים 

  לפי הצורך)אדריכל, קונסטרוקטור( יקיים דיונים עם המתכננים 

 ולקירות מרתפים הדוח יכלול התייחסות לניקוז . כולל  הסברים מפורטים ש דו"חיגי

 והבדיקות במעבדה. ויסתמך על ממצאי הקדוחים תמך בפיתוח

  לפי הצורך לפי שיטות הביסוס שייבחרו.רלוונטיים יכין מפרטים טכניים 

  הפיקוח יכלול  .ויוודא התאמת ההמלצות לביצועיעשה פיקוח עליון על ביצוע היסודות

 ביקור אחד לפי הזמנת הפיקוח.

 

  עלויות.  4

גם  כוללתולביצוע ומתן חוות דעת הנדסית לביסוס.  כל הנדרשהעלויות שלהלן כוללות את 

ובדיקות ם יבביצוע קדוחחשיבות עליונה רואה  משרדנו במגרשים.  יםקדוחהאת עלות 

 י ביותר ללקוח.והמקצועע"מ לספק את השירות הטוב  עצמם במגרשים
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 סיכום -. הערכת עליות 5

 
 יחד -אופקים הפארק

 
 קבוצות של  מס' יח"דסעיף / 

 9מינימום 

 מגרשים

ים במגרשצמוד פקוח קידוח+ 

  דעת לביסוסהחוות +  בשטח

 . פיקוח עליון +

3,200   ₪  +

 מע"מ

 מגרש.כל ל

 

 

 הערות:

 ויוזמן יעוץ למגרש  גישה לנקודות הקדיחה באחריות ועל חשבון המזמין. במידה

למגרש  ₪ 850ללא אפשרות גישה למכונת הקדוח יחוייב הלקוח בדמי בטלה בסך 

 אשר בו לא בוצע הקדוח במועד בסקר.

 

 

צוע הקדוחים ילכל המאוחר עד ליום ב בנקאית,  העברה/ בצקיבוצע  יםלמגרשתשלום ה

 במגרשים.בפועל 

 

, במידה ויוזמנו ע"י יעוץ נוסף ו/או פיקוח נוסףביקורים נוספים מעבר לרשום לעיל לי

 מע"מ לביקור. + ₪   700 -יבו בהדיירים יחו

 

 

 בכבוד רב,       

 

 
 חי בן טוב   

 

 


