
הקמת שטחי גינון ביישוב ניצן - 31/2019מכרז זוטא 
ניצן אזור בתי כנסת

כ"סהמחירכמות'יחתאורסעיף

41פרק 41
41.2פרק 41.002

41.002.0010

צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים 

כל חיבורי הצנרתהתת קרקעית ועל ',  וכוTמחברי , מחברים, והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה

הערה.קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן

1,400.00'מ .6מ  דרג " מ16צינור פוליאתילן בקוטר 41.002.0055
3.00טרקטור לעבודות אדמה41.002.0160
5.00משאיות לפינוי גזם41.002.0165
600.00'מ.10מ  בדרג " מ50שרוול פוליאטילן בקוטר 41.002.0190
6.00'מימי עבודה בובקט או מחפרון41.002.0200
600.00'מפרחים עונתיים בכוסית41.002.0220
9.00'מספסלי ישיבה כולל ביטון לקרקע41.002.0225

200170.00תוחם בלאק גק41.002.0265

41.002.0290

כולל משטחי ישיבה והתקנת ,בניית שבילי הליכה עם מצע מהודק כולל תמיכה עם אבני חברון ו

100.00א"מספסלי קקל
41.002.0395

ר"מ41.002.043041.003.0070

0.00א"מ41.002.0454

41.002.0470

 תפרים 800 16,מ " מ42ע של חברת פשוט ירוק בגובה "דשא סינטטי דשם נפוליאון או ש

פריסת יריעת פלריג וקיבוע לקרקע עם ,הידוק,מ " ס10כולל הכנת מצעים בגובה של לפחות ,ר"למ

570.00מהמחיר כולל ניקיון השטח וריסוס לפני ביצוע,מסמרים

41.003
0.00ר"ממשטח אבני בזלת כולל בטון בין האבנים41.003.0001

41.003.0010

של יעקב עציון " הגדרת סטנדרטים לשתילי גננות ונוי"הגדרת גודל וטיב הצמחייה לפי חוברת 

.המחלקה להנדסת הצומחגגנות ונוף (מ"שה)שרות ההדרכה והמקצוע , בהוצאת משרד החקלאות

.כל הצמחים כולל אחריות לשלושה חודשים לקליטה עד לבלוב41.003.0020

. שנה1-מחירי העצים כוללים חפירת הבור ומילויו באדמת גן עם קומפוסט כולל אחריות ל41.003.0030

41.003.0040

המחיר כולל כל הנדרש , תיחוח ויישור, מ" ס25כולל חריש לעומק , הכשרת קרקע לשתילה ונטיעה

400.00ר"מ.'שימוש בכלים מכניים וכו: לביצוע העבודה כגון

41.003.0050

יש . ב לדונם" קו20זבל פרות או עופות מסוג קומפוסט מחוטא לשטחי הגינון בכמות של , דשן אורגני

. להמציא אישור על החיטוי  של ספק הקומפוסט ולהעבירו למפקח לפני הגעת הקומפוסט לאתר

1,000.00ר"מ.המחיר כולל כל הנדרש לביצוע העבודה כגון שימוש בכלים מכניים וחומרי דישון

41.003.0070

המחיר כולל . יש לקבל אישור מהמפקח על מקור הדשא. אספקה והנחה של מרבדי דשא מזן קוקויה

דשני ראש לקומפוסט וכל הטיפולים , הדברת מזיקי קרקע- את כל הטיפולים הנדרשים טרום שתילה 

500.00ר"מ.ריסוסים ודישוני המרצה, הידוק במעגילה- הנדרשים לאחר שתילה 

270.00'יחשקיות גידול פרחים עונתיים, מיכל בנפח  ליטר, גודל כוסית, אספקה ונטיעה של צמחים41.003.0100

480.00'יח.או שקית,   ליטר3מיכל בנפח  , 4גודל , אספקה ונטיעה של צמחים41.003.0110

41.003.0160

גובה מינימלי , מ במעלה הגזע מהקרקע" ס20 מדוד 2-2.5''קוטר גזע  - 8אספקה ונטיעת עצים גודל 

16.00'יח.או מהקרקע באותו מחיר,  ליטר לפחות50ממיכל בנפח . מפותח ויפה',  מ2

10.00'יחאספקת סלעי בזלת ומיקום לפי תכנית41.003.0190

8.00'יחכירכרות עם פרחים כולל סידור מערכת השקייה41.003.0200

100.00ק"מפריסת יריעת פלריג ופיזור חלוקי הנחל,כולל הכנת הקרקע ,3פיזור חלוקי נחל מסוג ניצן בגודל 41.003.0210

41.003.0220

 2.5כולל זוג סמוכות מחוטאות בגובה , יש להציג בפני המפקח את המקור לעצים משתלה או מטע

המחיר כולל . לפני הגעתם לאתר ולא יתקבלו עצים בדיעבד, לפחות ואחראיות לקליטת עצים אלו' מ

הערה.אחריות לקליטת עצים אלו למשך שנה אחת

הצעת מחיר


