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 16/11/2020 –תאריך 

 

 מגרשי פטאנק בישוב גבעות בר    2בקשה להצעת מחיר לבנית  

 
 מגרשי פטאנק בישוב גבעות בר.  2בנית  מבוקשת בזאת הצעת מחיר עבור : .1
מגרשי    2  ביצוענה לקבל הצעות מחיר לומכריזה בזאת על רצ  כללי: האגודה השיתופית גבעות בר .2

 במועצה אזורית בני שמעון.  ישוב גבעות בר ממוקם פטאנק ב
 באופן פרטני עם כל אחד מהמציעים.קבלנים ה סיור בשל מגבלות הקורונה,   .3
 : תנאי סף להשתתפות .4

 לפחות.  1- בסיווג ג' 200קבלן רשום ברשם הקבלנים בענף  .1
   ₪2019-2020 מצטבר בין השנים  2,000,000לפחות  ביצע עבודות בהיקף של  .2
 .קבלנים רו סיהשתתפות ב .3

 
 זמנים:לוח  .5

 ₪.  500יום, על כל יום איחור ייקנס המציע ב 14לו"ז לביצוע העבודה יהיה 
 

 כתב ההצעה:  .6
 

 סה"כ מחיר כמות  יח'  תאור
  

ס"מ, כולל ניקוי פסולת, פינוי    30לעומק של     חפירה ו/או מילוי 
     200 מ"ר  בולדרים והורדת צמחיה לרבות פינוי וסילוק. 

     200 מ"ר  הידוק שטחים )שתית( בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף.  
ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל    15/30/100שפה חיפאית במידות  אבן  

     61 מ"א  יסוד משענת בטון.  

מ"ר או שרוחב השטח    200מצע סוג א'  בשטחים מוגבלים )שטח עד  
מטר ו/או אופן הידוק עפ"י דרישה מיוחדת (, בעובי שכבה    4קטן מ  

לכל דרגת צפיפות    (מבוקרוק  בהיד)ס"מ מקס' לאחר ההידוק    15עד  
      20 מ"ק  נדרשת לפי מודיפייד אאשטו.  

    5 מ"ק והידוק   שכבת תשתית משומשומית, לרבות פיזור

   סה"כ עלות  

   17%מע"מ   

   סה"כ כולל מע"מ  
 

 _ כולל מע"מ כחוק. ____העלות בגין כלל השירותים הנדרשים בהזמנה זו הינה: ___
 ___כולל מע"מ כחוק.  ___________ובמילים ______

 __________תאריך___
 חתימה(_____________ חתימה וחותמת המציע )מורשה 

 
 : פרטי התקשרות עם המציע .7

 שם המציע_______________  .1
 ח.פ/ע.מ_________________________  .2
 דוא"ל __________________  .3
 טלפון__________________________________________  .4
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 . 12:00בשעה  10/12/2020 –אחרון להגשת ההצעה  מועד .8
 

 לידי מזכירת היישוב.הגשה במעטפה סגורה ואטומה  .9
 

 
 הצעה שתתקבל לאחר מועד זה , תיפסל על הסף.  .10

 
 - 08מזכירת הישוב גבעות בר, הגב' דינה דיין טל'  –לברור ושאלות  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה 

 דינה דיין

 מזכירת הישוב גבעות בר 

 

 

 שימו לב 

 הפניה מהאגודה תהיה רק למי שימצא מתאים.  (1
 האגודה אינה מתחייבת לחזור למי שאינו בחרה בו כספק.  (2
  - הזכות לזמן לראיון או לערוך מפגש ספקים/קבלנים  האגודה שומרת לעצמה את   (3

 לפי צורך. 
 האגודה שומרת לעצמה את הזכות לתת עדיפות לחברי האגודה ותושבי הישוב.  (4
 האגודה אינה מתחייבת לקחת את הצעת המחיר הזולה ביותר.  (5
למציע ידוע כי האגודה רשאית להזמין את השירותים המוצעים או חלק מהם לפי   (6

 בלעדי ללא שינוי המחיר המוצע. שיקול דעתה ה 
למציע ידוע כי האגודה רשאית לפצל את התקשרותה לקבלת השירותים בין   (7

 מציעים שונים. 
 האגודה אינה מתחייבת להתקשר עם מי שהיה איתו ניסיון קודם לא מספק.  (8
 למציע ידוע כי ההתקשרות אינה מכוננת כל יחסי עובד ומעסיק.   (9

 עלות ההתקשרות/דרך התשלומים עם הספק. האגודה רשאית להתמחר על  (10
 הבחירה בספק תהיה על פי מכלול פרמטרים.  (11
 פרוטוקול הבחירה יהיה מצוי במשרדי האגודה לעיון בתיאום מראש.  (12

 


