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__________________________________ 
 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 

 מועצה מקומית ג'ת
 

 

לביצוע עבודות תחזוקת ופיתוח גינון בתחומי   5/2023מכרז מספר 
 ת'המועצה המקומית ג

 

 מפרט טכני והצעת מחיר  –פרק ג'  
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2 
__________________________________ 
 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 המועצה  גינון ברחבי תחזוקה ופיתוח   לעבודותוהצעת מחיר מפרט טכני   -  1נספח ג' 

 הרשות ולפי המחירון לעיל. הזמנת עבודה יוצאת לפי דרישת *

 ברשות כולל: חודשיתהצעת תחזוקת גנים ציבוריים *
 גיזום עצים.  -א
 דשא  -ב
 טיפול במערכת השקיה. -ג
 טיפול בוורדים. -ד
 השקיה וריסוס.  -ה

 ים:י העבודה כולל יום עבודה בחודש כאשר העבודה כוללת האתרים הרשמ *
 גינה דרומית כניסה דרומית.  -1
 ראשית. כניסה  -2
 כיכר בכניסה ראשית  -3
 כיכר בית ספר אבן רושד -4
 גינה צפונית  -5
 גן אלזהראא  -6
 מסביב למגרש כדורגל  -7
 גינה ליד מחלקת רווחה -8
 טיפת חלב מערבית ודרומית  -9

 כיכר ליד בי"ס אלפארוק  -10
 כל גינה ציבורית נוספת אשר תתבקש על ידי המועצה  -11

 
 הצעת הקבלן:

 
 אחיד   הנחהאחוז  העבודות / המחירים 

 .פיתוח אתר 40מחירי פרק  •
 (  2022)לפי מחירון "דקל" מהדורת ינואר   

 
 

 הנחה %_____________  
 גינון והשקיה.  41פרק מחירי  •

 (2022)לפי מחירון "דקל" מהדורת ינואר   

 ריהוט חוץ. 42פרק מחירי  •
 (2022)לפי מחירון "דקל" מהדורת ינואר   

 גידור.   44פרק מחירי  •
)לפי מחירון "דקל" מהדורת ינואר  

2022 ) 
יום  עבור  בתוספת מע"מ ₪ 2500סך של 

של גנן ועוזר עם כל הכלים   עבודה אחד
 הנדרשים לביצוע עבודות הגינון 

 
 26%אלא רק הנחה  25%-לא תתקבל הנחה אשר פחותה מ

 ומעלה.
המחירים המוצע על ידי  הקבלן המציע הינם מחירי העבודות בפועל ללא תלות באם מדובר 

 בקבלן ראשי ו/או בקבלן משנה.

הפרקים שחל עליהם מכרז זה הם לפי הפרקים המופיעים במאגר מחירי שיפוצים ותחזוקה 
 "דקל".


