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 לכבוד,

________ 

 מהנדסים משרד  

 שלום רב,

ניקוז דרכים ועבודות סלילה ותשתיות עבודות  לפיקוח וניהול על הנדון: בקשה להצעת מחיר 
 בסמת טבעון השונותת ונלוות בשכונ

ביצוע פיקוח וניהול הנדסי להמועצה המקומית בסמת טבעון מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודות 
 פיקוח וניהולבמועצה המקומית בסמת טבעון הכוללות: היישוב של עבודות שונות בתחומי 

 וסלילת כבישיםעבודות תיעול וניקוז,

 עבודות הקמת ושיפוץ דרכים וקירות תמך לאלה, פיקוח וניהול 

 מעברים ציבוריים בשטחי שביל ושצ"פ בזה גם מהלכי מדרגות )יתכן ונדרש  ניהולפיקוח ו
 (.6 אדריכל נוףיועץ נגישות

 אלמנטים נלווים לאלה )עבודות חשמל ותאורה, הסדרת הטמנת תשתיות  פיקוח וניהול
מקטעי צנרת ביוב קצרים בהתאם  פיקוח וניהולבזק6 חח"י, הסדרת מדרכות וחניות, 

 לצורך(.

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

 עליון על העבודות  פיקוח וניהול 

  שונים בשכונה בחלקם נעשו חלק מהעבודות, והעבודות הנדרשות עבודות נעשות באזורים
נדרש להשלמה והתאמה לקיים. בחלק  פיקוח וניהולהן שיפוץ או שדרוג הקיים וה

ו בחלקים חלק מהעבודות יתוכננו ויבוצע -חדשהוא לפיתוח  פיקוח וניהולמהמקרים ה
 בהתאם לעניין.

 ב לביצוע כל העבודות המתוכננות אולם לאור צפי עלות העבודות, למועצה אין כרגע תקצו
 ₪ 5///,///,-למועצה בעת הזו כ .ביצועלישולם בהתאמה לביצוע ככל שאלו יתוקצבו 

 לביצוע.כולל מע"מ 

 5/2( בחלקות 5/2)כלואה ע"י הדרך בחלקה  552)דרך( ו 5/2ביצוע עבודות לניקוז חלקות  .א
שוחות ניקוז צינור מקשר ועבודות  2-4)הערכה  //1/2בגוש  215ו6או  1/2/1בגוש   512

 (.ס"מ קוטר /4קו ניקוז מבטון או חומר אחר לפחות  נלוות

+חינה .//1/2בגוש  221עבודות לביצוע חיבור מדרגות ושיקום ניקוז בתחום שביל בחלקה  .ב
 ! //1/2בגוש:  /21ליד חלק מחלקה 

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

בשכונת  //1/2בגוש  212, 221, 221, 122, 122, 125בדרכים ושבילים סטטוטורים בחלקות 
 סעדיה.  )הערה: עבודה זו תחולק לתת עבודות "מבנים" לצורך תקצוב הביצוע(

גרמי מדרגות קיימים ועבודות פיתוח בשטח שצ"פ6 שביל  עבודות לביצוע חיבור בין .ד
 .//1/2בגוש  /21בחלקה 

 מדרכות בחלף מזרח ליד טלאל .ה

 254קו ניקוז שצ"פ  .ו
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 ראה מפה מצורפת.

 1-22/בשעה: /2262/6222בתאריך  א מועד אחרון למסירת ההצעות  יום -הערה:

 gzbidat@gmail.comבצהרים.יש להחזיר את ההצעה למיל:

 

:    _%______ מעלות עבודות הביצוע )ללא פיקוח וניהולהמחיר לעבודות ה הצעת
 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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