 16דצמבר 2021
י"ב טבת ,תשפ"ב

מכרז פומבי (דו-שלבי עם הליך תחרותי נוסף) מס' 07/2021
לביצוע עבודות כיסוח וקציר של צמחייה בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים ברחבי אגן ההיקוות
של הכינרת
הודעה מס'  – 2עדכון מסמך ד'-כתב הכמויות והמחירים
 .1בהמשך להודעה מס'  1בענין עדכון סעיף  5.4במסמכי המכרז (חובת הוכחת אמצעים) ועדכון טופס ( 12עמ' )43
במסמכי המכרז ,מצורף להודעה זו "מסמך ד' -כתב הכמויות והמחירים" מעודכן ומותאם לתיקונים הנ"ל.
 .2מסמך ד' המעודכן המצורף להודעה זו בא במקום מסמך ד' שבחוברת מסמכי המכרז ומסמך ד' שצורף בנפרד
לצורך מילויו והגשתו יחד עם הגשת ההצעה כמפורט בסעיף  7במסמכי המכרז .יש להגיש את המסמך המצורף
לאחר מילוי המחירים עם ההצעה ,כאמור לעיל.
 .3נא אשרו קבלת הודעה זו במקום המיועד לכך בסוף המסמך .יש לשלוח את המסמך ,כשהוא חתום למשרדי
רשות ניקוז כינרת לפקס  04-6978654או למייל  oshrac@kineret.org.ilתוך  24שעות ממועד קבלתו ולוודא
בטלפון  04-6978636שהוא התקבל .כמו כן ,יש לצרפו להצעה המוגשת על ידכם .הודעה זו מהווה חלק
ממסמכי המכרז.

בברכה,
פנחס גרין
יו"ר ועד ת המכרזים
אישור קבלה
אני הח"מ ___________________ מאשר בזאת כי קיבלתי את הודעה מס' -2עדכון מסמך ד'-כתב הכמויות
והמחירים למכרז מס'  07/2021הנני מסכים לתוכנו ואפעל בהתאם לכל ההוראות והמסמכים שנמסרו לי.
__________________
שם הקבלן

__________________
חתימת הקבלן
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__________________
תאריך

מסמך ד'
כתב כמויות והצעת מחיר

מסמך ד' – כתב הכמויות והצעת הקבלן
המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז חוזה 07/2021
מס'
סעיף
1

2

3

4

5

6

7

8

סוג העבודה

יחידת
המידה

כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם ק"מ
עד  30מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש לכל רוחב
חתך הנחל או התעלה (שתי גדות כולל תחתית
ודרכי התחזוקה משני הצדדים) באמצעות
הציוד המתאים ובהתאם למפרט הטכני
והנחיות המפקח .
כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם ק"מ
עד  30מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש לחצי
רוחב חתך הנחל או התעלה (גדה אחת כולל
תחתית ודרך תחזוקה מצד אחד) באמצעות
הציוד המתאים ובהתאם למפרט הטכני
והנחיות המפקח .
ק"מ
כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם
גדול מ 30 -מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש
לכל רוחב חתך הנחל או התעלה (שתי גדות
כולל תחתית ודרכי התחזוקה משני הצדדים)
באמצעות הציוד המתאים ובהתאם למפרט
הטכני והנחיות המפקח .
ק"מ
כיסוח צמחייה בנחלים/תעלות ניקוז שרוחבם
גדול מ 30 -מ' ,ע"פ אורך קטע מוגדר מראש
לחצי רוחב חתך הנחל או התעלה (גדה אחת
כולל תחתית ודרך תחזוקה מצד אחד)
באמצעות הציוד המתאים ובהתאם למפרט
הטכני והנחיות המפקח .
י"ע
טרקטור טרקטור בעל הספק מתאים לבצוע
העבודות נשוא המכרז עם התקן צד מתאים
וזרוע הידראולית באורך  9מ"א לפחות כולל
יחידת קצה (מכסחת פטישים ו/או סכינים לפי
הנחיית המפקח) ברוחב  1מ' לפחות כולל
מפעיל.
י"ע
טרקטור בעל הספק מתאים לבצוע העבודות
נשוא המכרז עם התקן צד מתאים וזרוע
הידראולית באורך  11מ"א לפחות כולל יחידת
קצה (מכסחת פטישים ו/או סכינים לפי הנחיית
המפקח) ברוחב  1.8מ' לפחות כולל מפעיל.
י"ע
טרקטור בעל הספק מתאים לבצוע העבודות
נשוא המכרז עם התקן מתאים ומכסחת
אחורית (שרשראות) ברוחב  1.8מ' לפחות כולל
מפעיל.
י"ע
טרקטור בעל הספק מתאים לבצוע העבודות
נשוא המכרז עם עם התקן מתאים ומכסחת
אחורית (פטישים ו/או סכינים לפי הנחיית
המפקח) ברוחב  2.8מ' לפחות כולל מפעיל.

מחיר היחידה
כמות
(ש"ח)
משוערת
150

30

25

5

20

30

10

10

המחיר סה"כ

9

פועל לעבודות כיסוח לרבות שימוש בכלים י"ע
מכאניים לצורך עבודות כיסוח ידני (כגון :מסור
מכאני ,וחרמש מוטורי).

50

10

טרקטור  200כ"ס לפחות עם מרסקת יער כבדה י"ע
לפריצת דרכים ולריסוק גזם ,שיחים ועצים
עומדים עד קוטר  200מ"מ .המרסקת רתומה
ומופעלת בחזית הטרקטור או בחלקו האחורי.
רוחב העבודה  2מ' לפחות ,גודל החומר המרוסק
לא יעלה על  15ס"מ .כולל מפעיל.

10

סה"כ
מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

השטחים המיועדים לכיסוח וגיזום צמחייה בסביבת נחלים ובשטחים פתוחים לאורך ובסביבת
חופי הכינרת וברחבי אגן ההיקוות של הכינרת יוגדרו ע"י המזמין לפני ביצוע העבודה ובמהלכה
על פי שיקוליו וצרכיו .מובהר כי הכמויות הנקובות בטבלה שלעיל הן משוערות בלבד ,וכי המזמין
ראשי להוסיף ולגרוע בכל עת מביצוע העבודות על פי שיקוליו וצרכיו .אין המזמין מתחייב למסור
לקבלן את כל סוגי העבודות ו/או כל כמות העבודה במהלך תקופת החוזה.
עבודת הקבלן בשטח תהיה בכפוף להזמנה מפורשת מהמזמין .הקבלן יהיה זכאי לקבלת תשלום
רק בגין עבודות אשר בוצעו בפועל.

לתשומת לב המציע:
המציע הזוכה יחויב בדמי טיפול בגין שירותי עזר הנדסיים ומשרדיים (להלן" :דמי טיפול")
הכרוכים בפרויקט בסך  10%מההיקף הכספי של העבודות הכולל מע"מ .בעת הגשת כל חשבון
מאושר לתשלום על ידי הזוכה יקבל הזוכה תעודת חיוב לתשלום דמי הטיפול בסך  10%מהחשבון
המאושר .על המציע להביא בחשבון במסגרת הצעתו את החיוב הנ"ל בגין דמי הטיפול.
תאריך:
שם המציע______________________________ :

חתימה וחותמת____________________________ :

