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  הצעת מחיר  – 1נספח ג'

  

  
 

  
 

 כמות למחיר סוג העבודה

מחיר 
מקסימום 
בש"ח- לא 
 כולל מע"מ

הצעת מחיר 
  לאחר  הנחה 

 קבוצה א'- שירותי הדברת מזיקים וחיטוי מנגיף הקורונה

  350 מחיר לכל טיפול הדברת דבורים/ צרעות

  110 מ"ר 100  -מחיר ל הדברת תיקנים / נמלים

  130 מ"ר 100-למחיר  הדברת פרעושים

  85 מחיר לדונם הדברת יתושים בנחלים ומעיינות

  135 מ"ר 100 -מחיר ל הדברת מכרסמים

  28 מחיר לתא ביוב הדברת מכרסמים בתאי ביוב

  15 מחיר למטר רץ הרחקת יונים עם דוקרנים

  100 מ"ר 100 - ל   מחיר הדברת זבובים במוסדות חינוך

  80 לנקודהמחיר  יתושים במעיינות

  200 מ"ר 100 -מחיר ל הדברת טרמיטים

  80 מ"ר 100-מחיר ל יתושים במקורות מים

  85 מ"ר 100-מחיר ל זבוב החול 

  85 מ"ר 100-מחיר ל יתוש נמר האסיאתי

חיטוי נגד נגיף הקורונה במוסדות 

  הציבור 
 35  מטר רץ  100-מחיר ל

 

  25  מחיר לכל תעלה   הדברת שוחות ביוב/ ניקוז 

 קבוצה ב' – שירותי הדברת עשבייה על כלל סוגיה 

  100 מחיר לדונם הדברת עשביית חורף

  100 מחיר לדונם הדברת עשביית קיץ

  30 מחיר לעץ הדברת תוואי התהלוכה

הדברת עשביה מטפסת על גדרות 

 ביטחון
 150 מחיר לדונם

 

  350 לדונםמחיר  כיסוח עשבייה עם חרמש מטורי
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המציע רשאי להגיש  הצעתו לאחת  ) :Vהצעה זו מוגשת למתן השירותים הבאים (יש לסמן 
  מהקבוצות ו/או לשתיהן.

  

למתן שירותי הדברת מזיקים  -  בקבוצה א'הגשת הצעה למתן השירותים המפורטים  �

  .נהווחיטוי מבני ציבור מנגיף הקור
  

  הסעיפים  %______ (ובמילים: ________________ אחוז)אחוז הנחה אחיד מרשימת 

  

עשבייה על למתן שירותי הדברת  -  בקבוצה ב'הגשת הצעה למתן השירותים המפורטים  �

  .כלל סוגיה
  

  אחוז הנחה אחיד מרשימת הסעיפים  %______ (ובמילים: ________________ אחוז)
  
  

 לא ננקב בה אחוז הנחה כאמור תיפסל.מובהר כי על המציע לנקוב באחוז הנחה הצעה אשר 

  

  ם העבודהוסכ     =       הצעת מחיר Xסה"כ מטר רץ  :  , הינה כדלקמןהנוסחה לחשוב מטר רץיובהר כי 

  לא כולל מע"מ                               100                                                                                                       

                                                                                                                                                   

  כל המחירים אינם כוללים מע"מ. .1

נשוא המכרז, מהווה מחיר מובהר ומודגש, כי הצעת המחיר של הקבלן עבור ביצוע כל העבודות  .2

סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, 

פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות -על

 , ציוד/הדברהריסוסתשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, כלי רכב, חומרי 

 ,הןילמינ, ביטוחים, חלפים, תיקונים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, אגרות לרבות מתכלה 

, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך נדרשציוד  /או שינועון עלויות אחס

 כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

מציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל הגשת הצעתו של ה .3

מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל 

הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים 

או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/

 נשוא המכרז וחוזה הקבלנות.
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המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת  .4

זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח השיפוט של המועצה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ 

ת דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע לשטח שיפוט המועצה, לרבו

  והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי  .5

הבהרות) וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם,  יהמכרז (לרבות פרוטוקול

  ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-אשר יועלו על

  

  
  שם המציע: ____________________, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד ________________.

  ________________.המוסמך לחתום בשם המציע: _______________________, ת.ז. 

  

  

  

  

  

  

  


