
    הספקת מים לקבלנים –שירות אמנת 

  

     I' עמוד מס                                        2012 יולי

  

  

  אמנת שירות
  הספקת מים לקבלנים  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   2012יולי 

 

  

 



    הספקת מים לקבלנים –שירות אמנת 

  

     II' עמוד מס                                        2012 יולי

הספקת מים לקבלנים –ת אמנת שירו
  

  תוכן עניינים

  1  .......................................................................................    רקע  .1

  1  .......................................................................................    מטרה  .2

  1  .......................................................................................    שיטה  .3

  2  ...................................................................................  לחיוב במים נספח 

3  .................................  מסמך אישור תשלום בגין שימוש במים לעבודות קבלניות



    הספקת מים לקבלנים –שירות אמנת 

  

      1' עמוד מס                                        2012יולי 

הספקת מים לקבלנים –אמנת שירות 
  

  רקע .1

מבצעת עבודות פיתוח ואחזקה של הנדסה אזרחית , על כל זרועותיה הביצועיות, עיריית חיפה 1.1

 .באמצעות קבלנים מורשים

 .ביצוע העבודות נעשה שימוש במי שתיהבמהלך ואחרי , לפני 1.2

 .מים אלו מסופקים לקבלן על ידי חברת מי כרמל 1.3

 .בגין מים אלו יש לשלם לחברת מי כרמל בהתאם לתעריף מוסכם וקבוע 1.4

הנוהל על פיו מספקת חברת מי כרמל לקבלן שעון מים ומחייבת אותו על פי שימוש בפועל אינו  1.5

 .בגין כל המים הנצרכים מבטיח מסיבות שונות שאכן הקבלן משלם

לשם כך מסדיר מסמך זה אמנת שירות להספקת מים לקבלנים ותשלום הולם לחברת מי כרמל  1.6

 .בגינם

  מטרה .2

מסמך זה נועד להסדיר את אופן הספקת מים לקבלנים בעת ביצוע עבודות הנדסה אזרחית בתחום 

  .מאידך, ואת החיוב בגינם, העיר חיפה מחד

   שיטה .3

העירוניים יכלול בכל אחד מחוזי ההתקשרות שלו עם קבלנים את שיטת כל אחד מהארגונים  3.1

 .החיוב הנוכחית בגין השימוש במים

יצרף הקבלן אישור של חברת מי כרמל בגין הסדרת , אישור היתר חפירהכחלק מכל הליך של  3.2

 .התשלום

ת הסדרת התשלום לחברת מי ואת הטופס המאשר אהנספח למסמך זה מציג את הנוסח הנדרש  3.3

 .כרמל בגין השימוש במים
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נספח לחיוב במים
  

 :בגין שימוש במים מהרשת העירונית יחויב חשבון הקבלן על פי המקדמים הבאים .1

  .ק עפר"ק מים למ"מ 0.25   –  עבודות עפר  1.1

 .ק שכבות גרנולריות"ק מים למ"מ 0.20   –  שכבות גרנולריות  1.2

 .ר שכבה אספלטית"ק מים למ"מ 0.015   –  שכבות אספלטיות  1.3

 .ק בטון"ק מים למ"מ 0.10   –  ייצור בטון באתר  1.4

 .א חגורה"ק מים למ"מ 0.01   –  חגורות לאבני שפה  1.5

 או, בטון ר"ק מים למ"מ 0.03   –  אשפרת בטון  1.6

 .בטון ק"ק מים למ"מ 0.15      

 :לעבודה ספציפית יאושר בשלבים הבאיםתהליך תשלום  .2

  .המתכנן/  כמויות על ידי המפקחאישור ה 2.1

 .ל"אישור התשלום למי כרמל עבור החיוב בגין שימוש במים על פי המקדמים הנ 2.2

 .ק מים הינו התעריף הידוע ביום התשלום לחברת מי כרמל"התעריף למ .3

 .ב הינו המסמך המאשר את הסדרת התשלום לחברת מי כרמל"הטופס הרצ .4
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  סמך אישור תשלום בגין שימוש במים לעבודות קבלניותמ

 כללי .1

  __________________________________________________   :שם הקבלן 1.1

 __________________________________________________   :מספר החוזה 1.2

 __________________________________________________   :הגוף המזמין 1.3

 __________________________________________________   :מהות העבודה 1.4

 אופן חישוב החיוב .2

  מקדם  כמות מאושרת  מדידה' יח  סוג העבודה  ד"מס
מים כמות 

  )ק"מ(

    0.25    ק"מ  עבודות עפר  1

    0.20    ק"מ  שכבות גרנולריות  2

    0.015    ר"מ  שכבות אספלטיות  3

    0.10    ק"מ  ייצור בטון באתר  4

    0.01    א"מ  ני שפהחגורות לאב  5

  אשפרת בטון  6
    0.03    ר"מ

    0.15    ק"מ

    כ"סה

 .ק"מ/₪ 13.888  - )2012מעודכן ליולי (ק מים "מחיר למ .3

 . ₪___________  -כ סכום לתשלום "סה .4

         _________________________________________: אמצעי התשלום .5

     

          

  חתימה וחותמת    תאריך    שם המאשר

  


