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 ת:והערות לאופן מילוי כתב הכמוי .1

                                                                                                                                                                

 יגיש המציע הצעת מחיר לאותו יצרן בלבד.  –צוין שם היצרן לפריט  אם 1.1

מודגש בזה כי בכל מקום בו מצוין שם יצרן או חברה, נעשה הדבר לצורך תיאור הטיב  1.2

 והאיכות הנדרשת מאותו מוצר.  

המציע יהיה רשאי להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו ואיכותו, של  1.3

יע לציין את שם היצרן שווה הערך בעמודת ""תיאור יצרן ש"ע"" על המצ –חברה אחרת 

לקבוע באופן בלעדי האם מדובר במוצר שווה ערך,  המועצהובסמכות מנהל הרכש מטעם 

ככל שייקבע שאין המדובר במוצר שווה ערך מבחינת טיבו ואיכותו, תחול הצעת המציע 

 על המוצר שלגביו צוין שם היצרן.  

  9/2020 כתב כמויות ותנאי סף למכרז פומבי 

 לא מחיר יחידה תאור

 כולל מע"מ

לפי התקן הוצאת אישור פרטני לכל  חד פעמיפינוי ומילוי  -3x3  ארגז חול

 גן 

 ₪ 2000 קומפלט 

 

 פינוי ומילוי לפי התקן   – חבילה דו שנתית–ארגז חול 

  פעם בשנה

 ס"מ +השלמת חול  10פינוי עד 

 +אישור פרטני החלפת חול לכל גן  פעם בשנה

שטיפת גומי עד \סינון חצר חול\ניקוי והברשה דשא סינטטי  פעם בשנה 

 מ"ר  150

  קומפלט

4000 ₪ 

 

 

מחיר  +בור קפיצה  מילוי חול בחצר הגן

 לבלה 

400 ₪  

מחיר  פינוי חול מהחצר כולל חפירה ופינוי הבלה  

 לבלה 

230 ₪ 
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 .מ"מ 0.02-2חלקיק סלע בטווח הגול .חול גרגיר 1

 4.2.8.4סעיף  1פרק  1498בעל היתר לספק את מוצר החול לפי תקן 

 

 הדרישות העיקריות לגבי חול בארגז החול :החלפת 

 .יש לבצע ריקון של הארגז לפי התקן.1

 .מקיבולת הארגז ד לגובה שני שליש.יש להוסיף חול כמפורט "הגדרות כלליות לפי חוזר מנכ"ל "ע2

 . על החול להיות נקי מחומרים וחפצים חדים.3

 .במידה ונדרש חיטוי תשתית הארגז יש לפזר שכבת מלח גס בתשתית הארגז.4

 .בסיום העבודה יש לכסות את הארגז  ביריעת ברזנט אשר קיים בגן .5

 .יש לבצע הסבר לצוות הגן על איך נדרש לשמור על החול לאורך זמן .6

 –הצהרה נפרדת ובה יוצהר \פק לכל גן תעודה.יש לס7

 .לגבי טיפול צוות הגן בארגז החול דרישות חוזר מנכ"ל.א

  ולצרף את תעודת  4.2.8.4סעיף  1לפי פרק  1498החול שסופק הינו נקי ותיקני ועומד בדרישות התקן .ב

 .ההיתר

 
 
 

מהאומדן  הצעתו תיפסל( –הצעת המחיר תהיה מתן הנחה בלבד )מציע אשר ינקוב באחוז תוספת 
 לעלות כוללת.

 :הצעתי הינה כדלקמן
 

על כל  ,__________________אחוזים מהאומדן ובמילים_______ ____ בשיעור הנחה
 .לא כולל מע"מ המחירים הנקובים באומדן העלויות המצורפים

 .מובהר כי הצעת המחיר הינה פאושלית וסופית
 
 

הנחה אחיד בלבד על כלל המוצרים בכתב הכמויות ללא מובהר בזאת כי יש להציע אחוז 
הסתייגויות!!! תנאי זה הינו יסודי וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה ולא לדון בה ככל 

 ומציע יחרוג מתנאי זה

  


