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26/05/2021 

 לכבוד,
_______ 
 מתכננים

 
 הנדון: בקשה להצעת מחיר לעבודות תכנון שיקום ושיפוץ פארק בסמת

 ,שלום רב

לבעלי המועצה המקומית בסמת טבעון מבקשת לקבל הצעות מחיר לתכנון עבודות שיפוץ והנגשה 
 דונם. 12-כ מוגבלויות לפארק בסמת טבעון. שטח הפארק

עבודות בטיחות )בכלל זה גידור(, נגישות בכלל זה שיפוץ והתאמת מדרכות, עיקר העבודות הן: 
הסדרה מחדש של מערכות ההשקיה, הסדרה של מערכות תאורה ככל שנדרשות, שיפוצים כלליים 

 (. FEET 40למכולת שירותים )ועבודות גינון. בנוסף נדרש הסדרת מיקום 

הגדלת מיקום למתקני   ריצוף, הוספת   שינויים קטנים בקירות גידור/טרסות קיימים,  רצוי 
התקנת והבאתם לתקן,  משחק ומתקני משחק נוספים )רצוי מונגשי נכים( ושיפוץ הקיימים

מושים השונים לשימתקנים נלווים  ורך התחברות לטובת אירועים וכד', התקנתנקודות חשמל לצ
 דוגמת ברזיות, מתקני אשפה וספסלים.

 ראה מפה ראשונית מצורפת.

כנית גינון/ הוראות גינון בעדיפות לגינון מקיים וכן ת נדרש תכנון לשיפוצים והכנת אומדני ביצוע 
 .ופיקוח עליון על העבודות בתחזוקה נמוכה

נדרש לקבל  ע"ח המועצה.דרש יועץ חשמל הוא יהיה יככל שי הערות: המועצה תספק מדידה
תכנון מכולת שירותים יעשה בנפרד.  עדיפות ביצוע  .כחלק מהתכנון נגישות מתו"ס אישור מורשה

 לעבודות בטיחות והסדרה של הפארק. : עדיפותבין העבודות

   ________עד ליום נבקש לקבל את הצעתכם כסכום בש"ח 

 בכבוד רב,

 גמאל זבידאת מהנדס המועצה 

 ועוד מע"מ כחוק. ₪הצעת המחיר: ___________ 

 שם אדריכל הנוף:________________   המציע:_______________

 שם מורשה הנגישות:_____________  חתימת מורשי החתימה של המציע:

 ____________: _________________ חתימה:שם

 שם: _________________ חתימה:____________

 חותמת המציע: _____________________                   

 כל שמדובר בתאגיד יש לצרף אישור עו"ד/רו"ח לגבי מורשי החתימה.
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 רשימת התיקונים הרצויים:

 (המצורפת הבקשות מסודרות לפי סדר מרחבי כאמור במפה)

 תיקון משטחים/ מדרגות ועמודים+ כנף לשער או פרוק הכנף הקיימת. .1
מכולת שירותים + גיזום והכנה למיקום מכולת שירותים + גדר בריכת ביוב לחיבור  .2

 מטר חדשה )יש לשמור את החלקים הישנים לשימוש בגדר שלאורך הכביש. 1.2בגובה 
מיקום נקודת חיבור לחשמל+ אפשרות להעתקת מרכזת מים בסמוך לשעון הראשי+  .3

 גיזום +שער לרכב.
שיפוץ/ החלפת  ליד מדרגות לבמה+ שיפוץ במה+ מילוי ותיקוני אספלט + תעלות ניקוז .4

גבוהים מאחורי מדרגות לבמה למדרגות בטון.+ צביעת במה. לשקול מיקום שני עמודים 
 דמת הבמה על מנת לאפשר פריסת יריעות הצללה על הבמה.הקירות הצדדיים בק

 בוטל. .5
מ"א בניצב לסגירת גן המשחקים. + שער  15מ"א + 50מטר )אורך קטע  1.2גדר בגובה  .6

 ירת דרך האספלט למגרש הספורט.לסג
 גוף תאורה על עמוד )לבדוק דגם ולהזמין אותו דגם( .7
 להוריד שיחים ועצים + שינוי קיר טרסה להגעה לשטח הנחסם למתקני משחקים. .8
 טרסות: החלפת מערכת השקיה + דשא, תיקון סדקים ושברים בקירות+ התקנת נקזים .9

 מצעים ודשא סינטטי+ אופציה למתקני משחק .10
 + שער2בגובה  גדר .11
 מיקום ספסלי ישיבה. .12
 , אופציונלי: הצללה.1498תיקון מתקני משחקים+ התקנת שלט לצורך עמידה בתקן  .13
 מגרש דשא סינטטי: .14

a. תאורת מגרש החלפת מנורות שרופות ללד 
b.  ס"מ(  225על  200יחידות רשת סטנדרטית ) 30גדרות מגרש החלפה +חיזוק

 ס"מ(  75* 180ס"מ( +שער פשפש ) 335על  150+רשת מעל שער הכניסה )
 מתחם מדרום למגרש דשא סינטטי .15

a. ליטר ומיחזורית  1100לשקול דשא+ מסתור לפחי  -תוספת שולחנות פיקניק
 בקבוקים

b.  פת שולחנות פיקניק + פחי אשפה מהדגם של מטר+ יסודות, תוס 1.2גדר בגובה
 קק"ל

c.  /תוספת שולחנות פיקניק הריסת קיר מעגלי מערבי, לשקול תוספת אבן משתלבת
 אבן מחלחלת.

 מטר 1.2עמודים )לבדוק אם נדרש קיר יסוד מבטון לאורך חלק מהקו( +גדר בגובה  .16
 מטר על גבי קיר קיים. 1.2גדר בגובה  .17
 ריצוף שביל גישה לנכים .18
 מטר( מגדר צפונית. 2יחידות )* 7כביש השלמה של גדר  .19

 
 ושינגטוניות )דקלים( תכרית Xמסומן ב

____________________________________________________________________ 

 ₪[אלף  350-] התקצוב הקיים כרגע לכלל העבודות כ
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