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   3.20211ס  מ פומבי מכרז
  גינה קהילתית  גינוןעבודות עבור 

 במתחם ב"ס יסודי אפאק
 

גינה קהילתית    גינוןעבודות  מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 :בטבלה המצורפתהפירוט  לפי

 . כרזזרו בגין המשח שלא יוח 500גבייה תמורת תשלום   במחלקתהמכרז ניתן לרכוש   סמכימ את •

 תידון. לא  –תשלום כאמור הצעה ללא הצגת קבלה על ה  •

, או באתר   לא תשלוםמשרד המועצה המקומית ל ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם רכישתכם ב •

   www.deiralasad.muni.ilעצה שכתובתו  המו

המועצה  ו כן כמ ,כל הצעה אחרת אוביותר ו / א לקבל את ההצעה הזולה המועצה רשאית ל •

עצמה הזכות לבטל המכרז בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או  שומרת ל

 תוצאה מכך. לקבל כל פיצויים כ

עם  מט  חתוםחתומה / הסכם ת הזמנה מרגע קבל יום 14תוך  בתחילת עבודהב הספק מתחיי •

 . המועצה

כל העבודות יבוצעו בכפוף להוראת המהנדס ו/או המפקח על העבודה ולפי המפרט הטכני של   •

 דות הגינון. עבו

יום לאחר מכן כאשר הקבלן   45מסירה ראשונית תעשה בסיום העבודה ומסירה סופית תעשה  •

 יהיה אחראי על ביצוע עבודות האחזקה במשך הזמן. 

 כמויות סופיות ייחשבו לפי מדידי וספריה במסירה סופית.  •

במועצה לטל:   גב' היפא אסדי מנהלת מח' תברואה ורישוי עסקיםן לפנות ליתירורים נוספים נ לב •

 . הרייםואחרי צ  14:00שעה   28.02.2023עד ליום  054-2637806

  05/03/2023ידנית לתיבת המכרזים במועצה עד    את ההצעה להגיש רק במעטפה סגורה במסירה •
 צהריים. ב 12:00שעה 

 
 
 
 

 בכבוד רב 
 קאסם אסדי 

 עצה מוראש ה
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 טבלה: 
 

חיר  ס"ה מ כמות תיאור פריט / מהות העבודה  מס"ד
 לפני מע"מ 

 רותהע

   מ"ר  260 ויישור השטח  ן ניקיוחישוף  1
 חפירה לתשתית לשבלים  2

 ס"מ  20עד  15 
   מ"ק  10

   מ"ק  10 צוף השבילים ימילוי תשתית לר 3
ראש מערכת השקיה ממוחשבת ברז   והתקנתקה אספ 4

 לטפטוף 
   פלט קומ

  2אספקה והתקנת ראש מערכת השקיה ממוחשבת  5
 ברזים לטפטוף והמטרה  

   פלט קומ

עיבוד קרקע תיחוח בתוספת זבל ודשן לפי המפרט  6
 הטכני 

   מ"ר  200

ועצי  עצים נבחרים בדלי דוגמת ברוש טוטם קומקוואט  7
 הדר 

   יח'  20

   יח'   180 נתיים מינים שונים  תבלין רב ש חיצמ 8
   יח'   120 17דר חיה דוגמת עץ השמן המנוקד אוג חרוק עציץ  ג 9

   יח'  60 50%לבן   50%ורדים פוליאנטה אדום  10
אספקה והנחת מרבדי דשא טבעי כולל כל ההכנות  11

 הדרושות 
   מ"ר  170

יעות וכל  לל חצץ יר חת דשא סנטטי כווהנ אספקה  12
 שות העבודות הדרו

   מ"ר  170

לצמחיה כולל    1.00ו    0.50אספקה ופריסת צנרת טפטוף   13
 מחברים ועיגון לקרקע כל ה

   מ"א  400

מ תת קרקעית להמטרה  מ" 25  השקיהאספקה צנרת  14
 האבזרים כולל כל  

   מ"א  100

חוברות ע"י  פ המג פופ א ת מסו אספקה והתקנת ממטר  15
 מ"מ  20ל צינור שלוחה ש

   יח'  8

   יח'   100 ונתיים חישתיל אספקה ושתילת שתילים ע 16
   מ"ר  2 ט  חלוקי נחל צבע לבן מסביב לעצי הקומקוא  17
   ר מ " 50 ריצוף שביל באבן טבעית    18
ולל שביל המוביל אליהם  טחים כמילוי ויישור שני מש 19

 השביל  ס"מ מתחת לגובה  2בן נקי  לבחומר זיפזף 
   מ"ק  5

ס"מ מעל פני    10אבן תיחום טבעית בגובה אחיד של  20
ס"מ לפחות בתוך הקרקע מיוצבים   10  -וע הקרק

 בחגורת ביטון  

   

     
   ני מע"מ סה"כ לפ 

 _________ 
 

   מע"מ 
____ _____ 

 
 

   ולל מע"מ  כה"כ ס 
 _________ 

 

 
 ד רב  בכבו

 ם אסדי  קאס
 ראש המועצה 
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