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 וכתב כמויות   הצעת המציע -  1 מסמך ג'

לא   יחידה   תיאור  סעיף בש"ח  יח'  מחיר 

 ל מע"מולכ

צל   1 עם  סככת  )פגודה(  בפניות    4מלבנית  עמודים 

רמידה סוכך מרשת  יותמיכה של צינורות בצורת פ

 מ"ר(  49)עד צל  

   198 מחיר למ"ר  

עם   2 )פגודה(  מלבנית  צל  בפניות    4סככת  עמודים 

רמידה סוכך מרשת  יותמיכה של צינורות בצורת פ

 מ"ר(  49)מעל  צל  

 220 מחיר למ"ר 

עם   3 )פגודה(  מלבנית  צל  בפינות    4סככת  עמודים 

בצורת   אופקיים  וכבלים  צינורות  של  ותמיכה 

 פירמידה , סוכך מרשת צל  

 מ"ר(  64)עד 

 244 מחיר למ"ר 

עם   4 )פגודה(  מלבנית  צל  בפינות    4סככת  עמודים 

בצורת   אופקיים  וכבלים  צינורות  של  ותמיכה 

 פירמידה , סוכך מרשת צל  

 מ"ר(   100מ"ר ועד  64-)מ

 268 מחיר למ"ר 

 110 מחיר למ"ר  החלפת סוכך רשת צל בסככת צל מסוג פגודה   5

קצה   6 תפירת  כולל  קרועה,  מפרש  רשת  החלפת 

 ומחברים לחיבור הרשת לעמודי הסככה.  

 180 מחיר למ"ר 

ל  כיסוי מגן לעמוד סככה לספיגת פגיעה   7   1-מחיר 

 יח' 

260 

 

•   ___________% של  אחידה  הנחה  מתן  מציע  הנני 

במחירון  הנקובים  המחירים  על  )במילים:________________( 

 לעיל. 

והתקנת סככות הצללה לגני ילדים, בתי ספר ושטחים ציבוריים  הצעתנו לאספקת  הנ"ל הינה   •

מכרז    פתוחים במסמכי  המפורטים  ולדרישות  לתנאים  ובהתאם    20/2022מס'     פומביעפ"י 

ההסכם, כתבי הכמויות ונספחיהם, הכוללת את כל המרכיבים, כל העלויות וההוצאות,   לרבות

  בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת 

 .המועצהכפי שתורה תר, הכל לא הריהוט והובלתו  והתקנת

מובהר    נקובים בש"ח ואינם כוללים מס ערך מוסף, אשר ישולם בנוסף כחוק.  הנ"להמחירים  כל   •
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הערכ פי  על  הינו  לעיל  הנדרשות  הכמויות  היקף  כי  להוות  בזה  כדי  בו  ואין  בלבד  ואומדן  ה 

 . ובכלל  להזמין את הפריטים המצוינים כולם או מקצתם בהיקף כלשהו מועצההתחייבות ה

הישראלי    הסככות • התקן  לדרישות  בהתאם  לשימוש    5093 ,  1498יהיו  וילונות  של  "דליקות 

 . כון התקנים הישראלי, על כל חלקיושפורסם על ידי מ  יבורי או מוסדי"צ

 אישור בטיחות ותקינות לכל מתקן שהותקן מטעם מהנדס/בודק מתקני חצר מוסמך. 

 
מצד   אולם, אין בכך כדי להוות התחייבותמהווה את אומדן המועצה  רשימת הפריטים הנ"ל   ▪

  המועצה להזמין את כל הפריטים המצוינים לעיל כולם או מקצתם. 

 .ייםהרלוונט  בהתאם לתקניםהציוד שיסופק ויותקן יהיה    ▪

סדרי המועצה את המועד המדויק ואופן האספקה לרבות  על הספק יהא לתאם מראש עם   ▪

 הריהוט המובאים מטעמו וסדרי הביטחון והבטיחות באתר.  כניסת העובדים, הצבת

 חתימת המציע:  

   החברה/ תאגיד/ שותפות: /המציעשם 

   חתימה:    שם  בעל זכות החתימה: 
 

 __________________  חתימה:              ______________   שם  בעל זכות החתימה: 

 
 

 א י ש ו ר
( מאשר, כי ביום    ______________אני הח"מ   )מ.ר. ________  הופיע/ה בפניי    ________, עו"ד 

, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את      ______________ , ת.ז.     ________________מר/גב'  
האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן  

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

 _________________ 

   )חתימה וחותמת עוה"ד(


