נספח ב'

מכרז פומבי מס' 4/22
מתן שירותי הדברה
טופס הצעה

המציע מתחייב שכל השטחים המטופלים יהיו נקיים מעשביה וממהלכים לאורך כל תקופת
ההתקשרות .יובהר כי הכמויות השנתיות המצוינות בכתב הכמויות הינן הערכה בלבד על בסיס
שימוש קודם של המזמין ,ובכל מקרה על הספק להדביר את השטחים בהתאם למס' הפעמים
שיידרשו בפועל כל עוד התוצאה תהיה שטח נקי לאורך כל השנה .האחריות לשמירה על השטח נקי
מעשביה וממהלכים לאורך כל השנה מוטלת על הספק בלבד .יחד עם זאת מובהר כי המזמין יהא
רשאי למסור לספק הנחיות לגבי מס' הפעמים לטיפול ו/או כל הוראה נוספת לגבי תוכן ,היקף
ותדירות השירותים והספק יהיה מחויב להישמע להוראות המזמין ולבצען .על הספק לציין
באחוזים את ההנחה/התוספת המוצעת על ידו לאומדן המופיע בכתב הכמויות .יובהר כי בכל מקרה

הספק ייקנס בגין כל שטח שנמצאה בו עשביה או מהלכים בהתאם לטבלת הקנסות המפורטת
במפרט הטכני.
הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד ,למזמין שמורה הזכות להגדיל/להקטין או
שלא להזמין בכלל לגבי כל אחד מהשירותים המפורטים בכתב הכמויות בסטיה סבירה

התמורה שתשולם לקבלן תהא תמורה חודשית קבועה וסופית (ריטיינר) שתחושב על פי גובה
התמורה הכוללת השנתית שהוצעה במכרז (כתב הכמויות לאחר הנחה/תוספת שהוצעה ע"י הקבלן
) בחלוקה ל 12-חודשים ,ללא חישוב כמויות שבוצעו בפועל (בכפוף לכך שהשטחים יהיו נקיים
מעשביה ומכרסמים לאורך כל השנה) .יובהר ויודגש כי גובה התמורה החודשית הקבועה לא ישתנה
כתוצאה מכמויות שבוצעו בפועל ו/או כתוצאה מכל שינוי שידרש ,מכל סוג שהוא ,בתוכן ובהיקף
השירותים לרבות שינויים כלפי מעלה או כלפי מטה ביחס לכמויות המצוינות בכתב הכמויות וכן
תוספת או הפחתת שטחים.

קראתי הבנתי ____________
חתימה וחותמת

רחבי העיר

סוג העבודה

יחידה

ריסוס עשבייה בדרכי גישה למים ק"מ אורך
וביוב לרבות מסביב לשוחות-
השוחות ממוקמות מחוץ לדרך
ועל הקבלן לרסס את כל השטח
מהדרך לשוחה כולל מסביב
לשוחה.

מט"ש

30

1,430

42,900

הריסוס יתבצע ב 5מטר רוחב הן
בדרכי הגישה והן מסביב לשוחות.
בממוצע קיימת שוחה כל  40מ"א.
הדברת תאי ביוב בכל גודל ועומק יחידה/תא
וכולל תאי שיקוע מחולדות
ותיקנים לפי קריאה

מתקנים

כמות

מחיר
מעודכן

סה"כ

150

30

4,500

ריסוס עשבייה וצמחיה בחצרות יחידה/חצר
מגופים – גודל החצרות בין 89
40
מ"ר ל 100מ"ר בתוספת ריסוס
 2מטר היקפי מחוץ לגדר.

130

ריסוס עשבייה במגדל המים מחיר שנתי
והבריכה במגדל כ 6,000מ"ר למתקן
1
מתוכם כ 4,400מ"ר נדרש לרסס
 ,לרבות מטר היקפי מחוץ לגדר

1,300

ריסוס עשבייה בבריכות מים מחיר שנתי
כ 4,000מ"ר מתוכם כ 2,400למתקן
3
מ"ר נדרש לרסס לרבות מטר
היקפי מחוץ לגדר

715

2,145

ריסוס עשבייה במתקנים קטנים כ מחיר שנתי
 500מ"ר (ת.שאיבה ובוסטר) למתקן
לרבות מטר היקפי מחוץ לגדר

2

260

520

ריסוס מכרסמים ומהלכים בכל מחיר שנתי
שטח המתקן לרבות חדרי חשמל למתקן
ומחסנים במתקן.

6

1,300

7,800

הדברת מכרסמים בכל המתקנים מחיר שנתי 1
במט"ש כולל מתקני החשמל.

5,850

5,850

325

3,250

הדברת צרעות

מחיר
לקריאה

10

5,200

1,300

קראתי הבנתי ____________
חתימה וחותמת

לכידת נחשים

מחיר
לקריאה

4

הדברת זחלי יתושים בריכת מחיר שנתי 1
חירום ,ברכות חמצון הישנות,
מאגר קולחים ,תחנות שאיבה
שלא בשימוש ועוד.
מחיר שנתי 1
הדברת זבובים
מחיר
פינוי נחילי דבורים
5
לקריאה
הדברת עשבייה סביב הבריכות מחיר שנתי
וכל שטח המט"ש כ112-דונם
1
מתוכו כ 61דונם הינו שטח בנוי
ושטח תפעולי (מצ"ב מפה)

585

2,340

8,450

8,450

4,160

4,160

260

1,300

30,000

30,000

סה"כ 119,715
מע"מ 20,352
סה"כ כולל מע"מ 140,067
למזמין שמורה האופציה לדרישת ניקוי ראשוני של עשביה במקומות הנדרשים במט"ש ,כולל
פינוי העשבייה והפסולת משטח החישוף .בגין שרות זה ,במידה ויידרש ,ישולם תשלום חד פעמי
בגובה  ₪ 400לדונם .על תשלום חד פעמי זה לא תחול ההנחה  /התוספת המוצעת על-ידי הקבלן.

ההנחה /תוספת (הקף בעיגול) המוצעת ____:אחוזים.

_____________________________

חתימה וחותמת המציע

קראתי הבנתי ____________
חתימה וחותמת

