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07/06/2021 

 לכבוד, 

 ________ 

 מתכננים/ מהנדסים 

 שלום רב, 

ת וניקוז דרכים ועבודות נלוות בשכונסלילה ותשתיות הנדון: בקשה להצעת מחיר לתכנון עבודות 
 בסמת טבעון השונות

טבעון מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודות תכנון הנדסי לביצוע של   המועצה המקומית בסמת 
במועצה המקומית בסמת טבעון הכוללות:תכנון עבודות תיעול   היישוב עבודות שונות בתחומי  

 וסלילת כבישים וניקוז,

 תכנון עבודות הקמת ושיפוץ דרכים וקירות תמך לאלה, •

הלכי מדרגות )יתכן ונדרש יועץ תכנון מעברים ציבוריים בשטחי שביל ושצ"פ בזה גם מ  •
 (. אדריכל נוף /נגישות 

תכנון אלמנטים נלווים לאלה )עבודות חשמל ותאורה, הסדרת הטמנת תשתיות בזק/  •
 חח"י, הסדרת מדרכות וחניות, תכנון מקטעי צנרת ביוב קצרים בהתאם לצורך(.

 ₪ פלוס מינוס כולל מע"מ. מליון 2 לפחות :אומדן עלויות העבודה. •

 פיקוח עליון על העבודות   •

וכל היועצים הנדרשים להשלמת עבודות   כוללות את עלויות המדידהלא  כאמור לעיל העבודות 
 התכנון, בזה גם יועץ קרקע וביסוס ככל שהדבר נדרש. 

תמחור הצעת המחיר יעשה באחוזים מעלות העבודות )עלות העבודות ללא מע"מ ולכן גם האחוז  
 ללא מע"מ(.

  עם אישור ע"י המועצה של תכנון ואומדן הפרויקט )תשלום לפי אומדן(, 40%סדרי תשלומים: 
עם השלמת העבודות )פיקוח עליון(. תשלומים ששולמו בעודף   20%עם סגירת חוזה ביצוע,   40%

 לפי אומדן יקוזזו מתשלומים לאחר מכן. 

 הערות: 

העבודות נעשות באזורים שונים בשכונה בחלקם נעשו חלק מהעבודות, והעבודות   •
לקיים. בחלק  הנדרשות הן שיפוץ או שדרוג הקיים והתכנון נדרש להשלמה והתאמה 

ו בחלקים בהתאם חלק מהעבודות יתוכננו ויבוצע  -חדשמהמקרים התכנון הוא לפיתוח 
 לעניין. 

לאור צפי עלות העבודות, למועצה אין כרגע תקצוב לביצוע כל העבודות המתוכננות אולם   •
 ₪  000,0002,-למועצה בעת הזו כ .ביצועלישולם בהתאמה לביצוע  ככל שאלו יתוקצבו 

 לביצוע. כולל מע"מ 

 נדרש להיות מתכנן הרשום במאגר המתכננים/ מהנדסים של משרד הבינוי והשיכון, •

 .רשימת העבודות המתוכננות:האומדנים יערכו לפי מחירון משהב"ש העדכני לעת התכנון •
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  209( בחלקות  209)כלואה ע"י הדרך בחלקה  223)דרך( ו 209ביצוע עבודות לניקוז חלקות  .א
שוחות ניקוז צינור מקשר ועבודות  3-4)הערכה   10366בגוש  582ו/או   10368בגוש   217

 (.ס"מ קוטר 40קו ניקוז מבטון או חומר אחר לפחות   נלוות

+חינה  .10366בגוש   578עבודות לביצוע חיבור מדרגות ושיקום ניקוז בתחום שביל בחלקה  .ב
 !  10366בגוש:  586ליד חלק מחלקה 

כבישים תשתית ניקוז קירות תמך לכבישים, ואלמנטים נלווים עבודות שיקום ופריצת   .ג
לגבול הדרך והעתקת תשתיות בהתאם לצורך,   רגידובזה תאורת רחובות העתקת קירות 

בשכונת   10366בגוש   585, 591, 538, 155,  153,  152בדרכים ושבילים סטטוטורים בחלקות  
 צורך תקצוב הביצוע(סעדיה.  )הערה: עבודה זו תחולק לתת עבודות "מבנים" ל

עבודות לביצוע חיבור בין גרמי מדרגות קיימים ועבודות פיתוח בשטח שצ"פ/ שביל   .ד
 . 10366בגוש  580בחלקה 

 מדרכות בחלף מזרח ליד טלאל .ה

 324שצ"פ קו ניקוז  .ו
 
 

 אה מפה מצורפת. ר

  1-00בשעה:  14/06/2021 יום ב בתאריך    מועד אחרון למסירת ההצעות -הערה:

 gzbidat@gmail.comיש להחזיר את ההצעה למיל: רים.בצה

 

:    _%______ מעלות עבודות הביצוע  ללא מדידה  הצעת המחיר לעבודות התכנון
 )ללא מע"מ( 

 ________ חותמת המציע:_______  שם המציע: ______________ 

 שם בעל זכויות חתימה:_________   חתימת בעל זכות חתימה:_________ 

 תאריך: _______________   

 
 בכבוד רב,

 גמאל זבידאת מהנדס המועצה
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