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 מועצה מקומית ג'ת במשולשמיקום ותיאור המגרש נשוא מתן השירותים:  .1

 ת:והערות לאופן מילוי כתב הכמוי .2

הברשת המגרש על ידי אחראי המגרש תתבצע באמצעות טרקטור הברשה למגרשי דשא  2.1

סינטטי כדוגמת הטרקטור המופיע במפרט טכני זה או בטרקטור אחר שהוא שווה ערך 

 לטרקטור המוצע במפרט טכני, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. 

  המפרט הטכני של טרקטור ההברשה:

2.1.1  

אוורור חומר המילוי יתבצע על ידי קבלן אחזקה מקצועי באמצעות מברשת סיכות  2.2

 מתאימה אשר מיועדת לביצוע עבודה זאת. 

 טיפול האחזקה המקצועי יכלול:  2.3

 מטר/ מברשת מנקה.  4הברשת המגרש באמצעות מברשת משולשת/ מברשת  2.3.1

 ן מקומי. בדיקת תפרים וחיבורים לרבות תיקונים נדרשים במידה ומדובר בתיקו 2.3.2

בדיקת גובה חומר המילוי בכל רחבי המגרש, רישום הממצאים והמלצה בדבר  2.3.3

הצורך להשלמת חומר מילוי במידה והדבר נדרש, לרבות המלצה בדבר כמות חומר 

 המילוי הנדרש. 

 עבודות חרמש לטיפול ואחזקת הסביבה הקרובה למגרש לפי הצורך.  2.3.4

ירים לפי הצורך )לא כולל החלפה בדיקת מערכת צינון, ראש מערכת וכיוון ממט 2.3.5

 ותיקון(.  

המציע יהיה רשאי להציע כאלטרנטיבה מוצר שווה ערך, מבחינת טיבו ואיכותו, של חברה  2.4

על המציע לציין את שם היצרן שווה הערך בעמודת ""תיאור יצרן ש"ע""  –אחרת 

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

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

 המוצר שלגביו צוין שם היצרן.  
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לאחזקת והברשת מגרש דשא  11/2021מס' למכרז פומבי והצעת מחיר  כתב כמויות

 טי בתחום המועצה המקומית ג'ת: טסינ

 מחיר כמות יחידה  העבודה  אורית מס' 

יחידה  

 לא -מוצע 

כולל 

 מע"מ

 סה"כ

נקודת עונשין, מרכז  בדיקת אזורים: 1

 המגרש, רחבות השערים, קווים ובדיקת

  כל שבוע –חומר המילוי 

   1 קומפלט 

 ניקוי המגרש  2

   פעמיים בשבוע 

  1 קומפלט

 

 

   8,000 מ"ר   פעמיים בחודשהברשת כל המגרש:  3

 )דיקומפקטינג( אוורור חומר המילוי  4

    פעמיים בשנה.

   8,000 מ"ר 

 אחזקה על ידי צוות מקצועי  5

 פעם ברבעון 

   1 קומפ'

 אספקת חומר מילוי לפי הקיים 6

 פעם ברבעון  

   1 טון

 

 צעה: הסיכום ה

 סה"כ עלות:________________

 מע"מ:___________________

 סה"כ כולל מע"מ:___________ 

 

 


