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   – 1זנספח 

הצעה מחיר פרק א' שירותי 
 טופס מעודכן  –ייעוץ 

  לכבוד
 תאריך __________       ( עירייהה -)להלן  עיריית נשר  

 ג.א.נ., 

 שירותי ייעוץ   –לפרק א' טופס הצעת מחיר  – הצעת והצהרת המשתתף

 –שלבי   –מכרז דו  

שם   ,למעטפה נפרדת עליה ירשם רק מספר מכרזיש להכניס את טופס הצעת המחיר 
 והמילים "הצעת מחיר". המציע 

טופס הצעת   ליש להקפיד ולוודא שבהעתק ההצעה הסרוק על גבי דיסק און קי לא ייכל
 מחיר זה  

 דיגום ובדיקות מעבדה  ולשירותי יעוץ וליווי ניטור שפכים לקבלת שירותי    18/2021 מס פומבי מכרז

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

אליהם,   .1 מצורפים  שאינם  ובין  אליהם  המצורפים  בין  החוזה,  ו/או  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו 
ה  בתחום  השיר  עירייהביקרנו  במתן  הקשורים  הגורמים  כל  את  להשפיע  ובדקנו  העלולים  ו/או  ותים 

 עליהם. 

כל   .2 מסכימים  ואנו  שערכנו,  הבדיקות  על  ובהסתמך  המכרז  במסמכי  לאמור  בהתאם  הצעתנו  את  הגשנו 
ואנו   הבנה  אי  ו/או  ידיעה  אי  על  המבוססות  דרישות  או  תביעות  כל  נציג  ולא  המכרז  במסמכי  האמור 

 מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור. 

בכל   .3 עומדים  שבמסמכי  אנו  הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו  במכרז,  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים 
 המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. 

והחוזה   .4 המכרז  ומסמכי  תנאי  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל,  האמור  לכל  בהתאם 
ו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים  האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננ

שהננו   במחירים  ביחד,  כולן  התחייבויותינו,  שאר  כל  את  ולקיים  המכרז  מסמכי  נשוא  השירותים   את 
 "(.התמורה ותנאי התשלוםמציעים )להלן: " 

שה .5 מסכימים  ב  עירייהאנו  את  ולמסור  זו,  הצעה  לקבל  לסרב  או  לקבל  חופשית  אספקת  תהיה  יצוע 
השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה  

 . עירייהלמשתתפים ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של ה

במוע .6 השירותים  במתן  להתחיל  לנו  לאפשר  בהם  שיש  הציוד  וכל  המקצועיים  האמצעים  כל  את  לנו  ד  יש 
נזכה   באם  כן  לעשות  ואנו מתחייבים  ונספחיו,  הוראות החוזה  פי  על  ולבצע את השירותים  במכרז  הקבוע 

 במכרז.

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

במשך   .8 תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  האחר   90הצעתנו  מהמועד  ון  יום 
ה כי  לנו,  ידוע  במכרז.  הצעות  למשך    עירייהלהגשת  ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  יום    90תהא 

כולה,   הבנקאית  הערבות  ותחולט  זו  הצעתנו  תיפסל  לכשנידרש,  זו  הצעתנו  נאריך  לא  אם  וכי  נוספים, 
על    עירייה ה כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית  

 פי המכרז ו/או כל דין. 
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 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן    14לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך   (1)
 אחר, כפי שייקבע על ידכם. 

 המכרז. לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא  (2)

  -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.   -הכל כפי שייקבע על ידכם 

המסמכים   .10 כל  על  החוזה  אותנו  מחייב  זו,  הצעתנו  על  חתימתנו  מיום  כי  בזה,  ומתחייבים  מצהירים  הננו 
-ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על-אליו, כאילו היה חתום על המצורפים  

ה ה  עירייהידי  בין  ה  עירייהבכתב, כחוזה מחייב  יגרע מזכויותיה של  כמפורט    עירייה לביננו, מבלי שהדבר 
להתחיל בביצוע אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על    אם נידרש  במסמכי המכרז.

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

בינינו   .11 חוזה מחייב  ידכם  על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  כי תהיו  אנו מסכימים 
 לבניכם. 

ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה והצעתנו תתקבל,    עירייהתנו אנו מוסרים בזה לידי הלהבטחת קיום הצע .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב    14אנו מתחייבים כי תוך  

דנו  מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על י
בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע  

 על פי המכרז ו/או כל דין.  עירייהמכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית ה

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,   .13
 זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. כי אנו 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי   .14
 המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים להלן: 

התאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה התמורה המבוקשת על ידנו ביחס לשירותים נשוא המכרז,  ב .15
 כמפורט בטופס הצעת המחיר המצ"ב. הינה, 

 

 שירותי יעוץ   –פרק א' 

 .  השירותים  כל לביצוע גלובלי חודשי מחיר להציע יש

 . לחודש מ"מע כולל לא ₪ 9,000  על יעלה לא  לחודש הגלובלית לתמורה מירבי  מחיר 

 .  מירבי מחיר  על העולה במחיר  לנקוב אין

 . לדיון תובא ולא הסף על  תפסל, מירבי  מחיר על העולה במחיר שתנקוב הצעה

 

לחודש   רכיב מירבי  מחיר 
 לא כולל מע"מ  

לא   לחודש  מוצע  מחיר 
 כולל מע"מ  

מחיר מוצע לחודש כולל  
 מע"מ 

חודשי גלובלי  עבור    מחיר 
עבור   שיבוצעו  השירותים 

קשר     העירייה )ללא 
היקף    / עבודה  לכמות 
מהיועץ   שנדרשה  שעות 
 במהלך החודש הקלנדרי(.

כולל    9,000 לא   ₪
 מע"מ 
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נתונים    ושמירת  מעקב  שנערכו,  בדיקות  בדבר  תיעוד  לספק  שיכולה  ייעודית  תכנה    -למציע 
 ______________________________________.  )יש להשלים את פרטי התכנה הרלבנטית(.   

שהוא,   - וסוג  מן  מכל  העלויות  כל  את  כולל    הישירות   העלויות  כל  את  בחובו  וכולל  סופי  והינוהמחיר 
  העירייה  רצון  לשביעות  מיטבית  בצורה  שתידרש  עבודה   תכולת  כל  לרבות,  השירות  ביצוע  ורעב  והעקיפות

,  חניות,  רכב  אחזקת,    נסיעות,  חות"דו  הגשת,  א"כ ,  נייד  טלפון  זאת  ובכלל   בכך  הכרוכות  הוצאות  וכולל 
אספקת ,  מסמכים  והדפסת  צילום ,  העירייה  במשרדי  לפגישות  הגעה ,  חומרים ,  ציוד,  עבודה  שעות   תכנה, 
  –  נדרש   נוסף   שירות  וכל  השירותים   לביצוע   הדרוש  וציוד   מכשור,  חומרים  אספקת,  לעובדים  ולבוש   ציוד
 . כלשהו נוסף תשלום כל ללא

לצרכן,   - למדד המחירים  צמודה  שיאורך.  )עליה/ירידה(  התמורה תהיה  ככל  להסכם,  מהשנה השנייה  החל 
ההתקשרות   בשנת  יחול  הצמדה(  )לאחר  המעודכן  והתעריף  שנה  בתחילת  לשנה,  אחת  תעשה  הצמדה 
הרלבנטית. למען הסר ספק, בשנת ההתקשרות הראשונה לא תחול הצמדה ובכל מקרה לא תחול הצמדה  

 באופן רטרואקטיבי.  

תוספת  ,  מפעלים  בעתיד  שיתווספו  ככל.  בשנה  מפעלים  20  עד  הינה  הייעוץ  שירותי  עבור  התמורה - תשולם 
   . 20 -למחיר החודשי המוצע שתחושב ע"פ מחיר מוצע לחודש לחלק ל 

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים כנקוב במסמכי המכרז. .16

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: 

 _____________________________________________ שם המשתתף: 

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________ 

 איש קשר: _____________________________________________ 

 חתימה וחותמת _________________________________________ תאריך: _______________ 

 

 :___________________________  חתימה + חותמת המציע

 

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי 
 מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. 

 אישור עורך דין

ההצעה   כי  מאשר  עו"ד   ,_______________ הח"מ  ואני   ______________ ה"ה  ידי  על   -נחתמה 
 ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(. 

 תאריך _______ חותמת _______________ חתימה_________________ 
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הצעה מחיר פרק  –  2נספח ז'
  -ב' שירותי דיגום/ מעבדה  

 טופס מעודכן 

  לכבוד
 תאריך __________       העירייה(  -עיריית נשר  )להלן 

 ג.א.נ., 

 דיגום/ מעבדה   –טופס הצעת מחיר לפרק ב'  –הצעת והצהרת המשתתף 

 לקבלת שירותי יעוץ וליווי ניטור שפכים ולשירותי דיגום ובדיקות מעבדה     18/2021 פומבי מכרז

 אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

אליהם,   .1 מצורפים  שאינם  ובין  אליהם  המצורפים  בין  החוזה,  ו/או  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו 
בתחום להשפיע    ביקרנו  העלולים  ו/או  השירותים  במתן  הקשורים  הגורמים  כל  את  ובדקנו  העירייה 

 עליהם. 

כל   .2 מסכימים  ואנו  שערכנו,  הבדיקות  על  ובהסתמך  המכרז  במסמכי  לאמור  בהתאם  הצעתנו  את  הגשנו 
ואנו   הבנה  אי  ו/או  ידיעה  אי  על  המבוססות  דרישות  או  תביעות  כל  נציג  ולא  המכרז  במסמכי  האמור 

 ם בזאת ראש על טענות כאמור. מוותרי

שבמסמכי   .3 הדרישות  כל  על  עונה  זו  הצעתנו  במכרז,  מהמשתתפים  הנדרשים  התנאים  בכל  עומדים  אנו 
 המכרז, ואנו מקבלים על עצמנו ליתן השירותים בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. 

תנאי   .4 כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל,  האמור  לכל  והחוזה  בהתאם  המכרז  ומסמכי 
האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים בזה לספק במועדים הנדרשים  
שהננו   במחירים  ביחד,  כולן  התחייבויותינו,  שאר  כל  את  ולקיים  המכרז  מסמכי  נשוא  השירותים   את 

 "(.התמורה ותנאי התשלוםמציעים )להלן: " 

שהעירייה .5 מסכימים  אספקת    אנו  ביצוע  את  ולמסור  זו,  הצעה  לקבל  לסרב  או  לקבל  חופשית  תהיה 
השירותים לבעלי הצעה אחרת, כפי שייראה לה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כמפורט בהודעה  

 למשתתפים ובהוראות במכרז, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה כאמור של העירייה. 

וכ  .6 המקצועיים  האמצעים  כל  את  לנו  במועד  יש  השירותים  במתן  להתחיל  לנו  לאפשר  בהם  שיש  הציוד  ל 
נזכה   באם  כן  לעשות  ואנו מתחייבים  ונספחיו,  הוראות החוזה  פי  על  ולבצע את השירותים  במכרז  הקבוע 

 במכרז.

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם משתתפים אחרים. .7

ניתנת .8 ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  במשך    הצעתנו  תקפה  ותהא  לשינוי  או  האחרון    90לביטול  מהמועד  יום 
למשך   ההצעה  תוקף  הארכת  לדרוש  רשאית  תהא  העירייה  כי  לנו,  ידוע  במכרז.  הצעות  יום    90להגשת 

כולה,   הבנקאית  הערבות  ותחולט  זו  הצעתנו  תיפסל  לכשנידרש,  זו  הצעתנו  נאריך  לא  אם  וכי  נוספים, 
, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על  כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש

 פי המכרז ו/או כל דין. 

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .9

ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן    14לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך   (4)
 אחר, כפי שייקבע על ידכם. 

 תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל אספקת השירותים נשוא המכרז. לא לתבוע  (5)

  -פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף אחר  -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (6)
 ולבצען בהתאם לכל התנאים שבמסמכי המכרז והחוזה.   -הכל כפי שייקבע על ידכם 
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ה .10 על  חתימתנו  מיום  כי  בזה,  ומתחייבים  מצהירים  המסמכים  הננו  כל  על  החוזה  אותנו  מחייב  זו,  צעתנו 
-ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל, תחשב הצעתנו וקבלתה על-המצורפים אליו, כאילו היה חתום על 

יגרע מזכויותיה של העירייה כמפורט   לביננו, מבלי שהדבר  העירייה  בין  העירייה בכתב, כחוזה מחייב  ידי 
נידרש להתחי במסמכי המכרז. נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על  אם  ל בביצוע אספקת השירותים 

 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו.-זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם לדרישה על

בינינו   .11 חוזה מחייב  ידכם  על  ובקבלתה  זו  בהצעתנו  לראות  חייבים,  לא  אך  זכאים,  כי תהיו  אנו מסכימים 
 לבניכם. 

ו מוסרים בזה לידי העירייה ערבות בנקאית כנדרש במכרז. היה והצעתנו תתקבל,  להבטחת קיום הצעתנו אנ .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד בידכם בטוחה, כמתחייב    14אנו מתחייבים כי תוך  

מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו, אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידנו  
שר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע  בק

 מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית העירייה על פי המכרז ו/או כל דין. 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה,   .13
 לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. כי אנו זכאים 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי   .14
 המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם את הסכומים המפורטים להלן: 

בהתאם לכל המפורט במסמכי המכרז ובחוזה התמורה המבוקשת על ידנו ביחס לשירותים נשוא המכרז,   .15
 הינה, כמפורט בטופס הצעת המחיר המצ"ב. 

 שירותי דיגום/ מעבדה    –פרק ב' 
 פרק זה מחולק לשני חלקים. יש להציע מחיר לשני החלקים בהתאם להנחיות להלן. 

 לא תתקבל הצעה חלקית.  

 מחירון דיגומים שונים.  -  1חלק 

 מחירון שירותים אופציונאליים נוספים.  -  2חלק 

 בכל מחירון קיימים מחירים מירביים.  

 דיגום שפכי תעשיה – 1חלק 

 על המציע למלא את כל כתב הכמויות. 

 כתב הכמויות כולל כמויות משוערות בלבד. 

על המציע לנקוב בשיעור ההנחה באחוזים המוצע על ידו למחירים המירביים הנכללים במחירון חלק זה  
 לכל אחד מרכיבי המחירון וכן את המחיר לאחר ההנחה המוצעת .  

  תעריפים )  והביוב  המים  תאגידי  בכללי   התעריפים)  כלליםמתייחס למחירים שנקבעו ב  1מחירון חלק  
נכון למועד  (  5תוספת שלישית סעיף    –  2009  ע"תש  ביוב  או  מים  מערכות  הקמת )  וביוב  מים  לשירותי

עדכון  פרסום המכרז.   בעת  גם  הזוכה  יחייב את המציע  בדיקה  לכל  ע"י המציע  שיעור ההנחה המוצע 
בהסכם   כמפורט  המעודכן,  התעריף  על  יחול  בדיקה  לכל  המוצע  ההנחה  שיעור  בו  באופן  התעריפים, 

 המכרז. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה לא ישולם לספק תעריף העולה על התעריף הקבוע בכללים  
 של שינוי בתעריפים שנקבעו בכללים תחול שיעור ההנחה על התעריף המעודכן.   ובמקרה

 ניתן להציע הנחה שונה לכל רכיב. 

יחושב המחיר ליחידה ע"פ שיעור   –במקרה של סתירה בין שיעור ההנחה המוצע והמחיר לאחר הנחה  
 ההנחה המוצע.  
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 מחיר היחידה.   ילקח בחשבון –במקרה של טעות חישובית לסה"כ רכיבי המחירון 

 המחירים בש"ח לא כולל מע"מ. יש להציע מחיר בש"ח.   –ככל שלא נכלל מחיר מירבי לרכיב כלשהו 

 סוג הבדיקה מס"ד

כמות בדיקות 
משוערת 

לשנה  
 )ביחידות( 

מחיר  
מקסימלי  
 )בש"ח(  

אחוז הנחה  
  מוצע )%(
למחיר  
 ליחידה  

מחיר מוצע  
  )בש"ח(
 ליחידה  

 כ"סה
  מחיר
 מוצע

  מחיר)
  ליחידה
  לאחר
(   הנחה

 כמות כפול
  יחידות

 משוערת

        : שפכים1פרק 

1.1 

  דיגום חטף
-בימי חול )א' 

ה'( בין השעות  
ועד   06:00
18:00   

                       
52.00  

103.22 

  

 

1.2 
דיגום מורכב  

 לפי זמן 
                         

8.00  
309.65 

  
 

1.3 
דיגום מורכב  

 1.00 ספיקות לפי 
1,445.13 

  
 

1.4 BOD 
                         

4.00  
87.73 

  
 

1.5 COD 
                       

52.00  
82.57 

  
 

1.6 MTBE 
                             

1.00   
258.14 

  
 

1.7 pH 
                       

60.00  
15.49 

  
 

1.8 VOCs' 1.00 
413.10 

  
 

1.9 TSS 
                       

52.00  
51.70 

  
 

1.10 VOC 
                             

1.00   
413.10 

  
 

1.11 
דטרגנטים  

 אניוניים 
                             

1.00   
103.22 

  
 

1.12 
דטרגנטים  

 נוניוניים 
                             

1.00    
103.22 

  
 

 זרחן כללי  1.13
                         

4.00  
51.70 

  
 

 1.00  חומרי נפץ  1.14
774.24 

  
 

 חנקן כללי  1.15
                             

1.00    
103.22 

  
 

1.16 
חנקן קילדל  

(TKN) 
                         

4.00  
87.83 

  
 

 כלוריד  1.17
                       

44.00  
61.95 

  
 

1.18 

(DOX)   כלל
פחמימנים  

 הלוגנים
  מומסים

                         
6.00  

361.36 

  

 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב   -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד ועיריית נשר  

7 

144067.DOCX  _______________ :חתימה וחותמת המציע 

1.19 
מוליכות  
 חשמלית 

                         
4.00  

15.49 
  

 

 נתרן  1.20
                       

34.00  
77.53 

  
 

 סולפאט  1.21
                         

6.00  
67.09 

  
 

 סולפיד )מומס(  1.22
                       

10.00  
92.90 

  
 

1.23 

סריקת מתכות  
)סריקה   כבדות

 מלאה(  
                       

24.00  

258.14 

  

 

1.23** 

הפחתה למחיר  
  1.23בסעיף 

לעיל במקרה  
שלא יידרש  

  כספית   

 

  

לא  
 לשקלול 

 
)מובהר  

בזאת כי  
ככל 

שיקבע  
בכללים  

מחיר  
שונה  

לרכיב זה  
בכל מקרה  
לא ישולם  

מחיר  
העולה על  

תעריף  
 הכללים.   

 שמן מינרלי  1.24
                       

26.00  
206.43 

  
 

 שמנים ושומנים 1.25
                       

28.00  
87.73 

  
 

 בורון  1.26
                             

1.00    
50.55 

  
 

1.27 VSS 
                         

6.00  
50.60  

  
 

 ציאנידים  1.28
                             

1.00   140      

 

                              חומרי הדברה  1.29
1.00  420      

 

   80 1.00 כרום תלת ערכי   1.30

 

   80 1.00 כרום שש ערכי  1.31

 

1.32 
כלל מוצקים  

   1.00 52 ( TDSמומסים )

 

1.33 
כלל מוצקים  

(TS ) 1.00 51   

 

   60 1.00 פלואוריד  1.34

 

1.35 
דטרגנטים  

   103.22 1.00 קטיונים 
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1.36 
פנולים  

   391 1.00 וקרוזולים  

 

הדיגום(  עלות את תכלול הבדיקה עלות) רקע ריכוז לקביעת  רשת מי בדיקות: 2 פרק  
 

2.1 

מתכות במי   3
רקע )מנגן,  

   120 6.00 נחושת, אבץ( 

 

   סולפאט 2.2
                         

6.00      67.09   

 

   כלוריד 2.3
                         

6.00  61.95    

 

 נתרן   2.4
                         

6.00  61.95   

 

 סה"כ כתב כמויות     
 

 

  בהתראה   דיגום  לבצע  השירותים  נותן  יתבקש  צורך  ויעלה  במידה  –  כהגדרתו במפרט    דחוף  בנוהל  דיגום -
  של  תוספת  תשולם  כזה   במקרה.   קריאה  ממועד  שעות  4  מתוך  יאוחר  לא  יבוצע  הדיגום  בו  באופן,  קצרה
  התוספת.  כאמור  תוספת  תשולם  לא  –  הדיגום  בביצוע  עיכוב  שיחול  ככל  כי  מובהר  .הזכיה  ממחירי  100%

 .  קריאה ממועד שעות 4 עד  תוך בוצע והדיגום במידה רק תשולם
 . כלשהי תוספת תשולם לא – דיגום בתכנית שנכלל דיגום כי  מובהר

 .  תוספת כל  תשולם לא – 18:00  ועד 06:00 השעות   בין( ה-' א) חול  בימי שיבוצע דיגום

  פ"ע  תהיה  התוספת   –  06:00  השעה  ועד   18:00  השעה   אחרי  כלומר   –  לילה  / הערב   בשעות   שיבוצע   דיגום
  המחיר   הצעת  פ "ע  תהיה   התוספת  –  חג  ערבי/  שבת/שישי   בימי   שיבוצע  דיגום.  2  בחלק   המחיר  הצעת
 . 2 בחלק

  להסכם   השניה  מהשנה  החל,  לשנה  אחת  יעודכנו(  1  מחירון)  מעבדה  /דיגום  שירותי  עבור  המחירים -
  מערכות   הקמת)   וביוב  מים   לשירותי   תעריפים)  והביוב   המים   תאגידי  בכללי   התעריפים  לעדכון   בהתאם

  את  יחייב  בדיקה  לכל  הספק  י" ע  המוצע  ההנחה  שיעור(  5  סעיף  שלישית  תוספת. )2009  ע"תש  ביוב  או  מים
  . המעודכן  התעריף   על  יחול  בדיקה  לכל   המוצע   ההנחה  שיעור   בו   באופן ,  התעריפים  עדכון   בעת  גם  הספק
(  בדיקה לכל הספק הנחת בהפחתת ) המעודכן והתעריף  שנה בתחילת בלבד לשנה אחת   יעשה כאמור  עדכון 
  כלשהו   עדכון  יבוצע  לא  הראשונה  ההתקשרות  בשנת,  ספק  הסר  למען.  הרלבנטית  ההתקשרות   בשנת   יחול 
 . רטרואקטיבי באופן  עדכון יבוצע  לא מקרה  ובכל

הישירות   - העלויות  כל  את  בחובו  וכולל  סופי  הינו  שהוא  סוג  מכל  ובדיקה  דיגום  כל  עבור  התשלום 
ביעות רצון העירייה  ש דרש בצורה מיטבית ליוהעקיפות עבור ביצוע השירות, לרבות כל תכולת עבודה שת

טלפון נייד, כ"א, הגשת דו"חות, נסיעות , אחזקת רכב, חניות,    וכולל הוצאות הכרוכות בכך ובכלל זאת
ציוד   אספקת  מסמכים,  והדפסת  צילום  העירייה,  במשרדי  לפגישות  הגעה  חומרים,  ציוד,  עבודה,  שעות 
דין,   כל  וע"פ  התקנות  ע"פ  השירותים,  לביצוע  הדרוש  וציוד  מכשור  חומרים,  אספקת  לעובדים,  ולבוש 

גום, איסוף הדיגום, הובלה למעבדה, בדיקה בהתאם לדרישות החוק וכל דין,  לקיחת הדיגום, ביצוע הדי
נדרש   נוסף  וכל שירות  עליו  דוח בדיקה ומעבר  והעברת  נוסף    –ביצוע אנליזות לבדיקה  ללא כל תשלום 

 כלשהו.  
 

   תוספות/ שירותים אופציונאליים – 2חלק 

ף, שלא יעלה על מחיר מירבי במחירון  על המציע להציע מחיר מבוקש )בש"ח לא כולל מע"מ( לכל סעי -
 זה. 

 אין להציע מחיר העולה על מחירי המחירון לאחד או יותר מהסעיפים הכלולים במחירון.    -
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 מחיר מירבי   פירוט השירות  מס"ד

 בש"ח לא כולל מע"מ  

מע"מ  כולל  לא  בש"ח  מחיר 
 ליחידה 

)א'   חטף   דיגום   .1 חול  לאחר  -בימי  ה( 
    05:59ועד השעה  18:00השעה 

על   יעלה  ממחיר    65%לא 
)סעיף  דיגום חטף בשעות היום  

 לעיל(   1מחירון חלק  ל 1

 

שבת, ערבי חג וחג    –  בשישי  חטף  דיגום  .2
 עבריים, וימי שבתון 

על   יעלה  ממחיר    150%לא 
)סעיף    דיגום חטף בשעות היום

 לכללים(   1

 

  הדיגום   אך,  דיגום  לביצועבודדת    הגעה  .3
)  בדוגם  תלויות  שלא  מסיבות  בוצע  לא

  לא ,  בשוחה  זרימה  אין,  סתומה  שוחה
  סירוב ,  הביוב  מכסה  את  לפתוח  ניתן
על    .ב"וכיו  העסק  בעל הודעה  ונמסרה 

כך למזמין עם ההגעה לשטח. יובהר כי  
תתועד היעדר האפשרות להגיע לביצוע  

 הדיגום להנחת דעתו של המזמין 

 

 

100   ₪  

   –חוו"ד ועד מומחה   .4

עד   העירייה  לרשות  תעמיד  המעבדה 
חוו"ד מתן  לשם  בבית    מומחה  ועדות 

בעניין   לרבות  דעתו.  חוות  לגבי  משפט 
ותוצאות   הבדיקה  ביצוע  השיטות 
בבית   ההופעה  בגין  התמורה  הדגימה. 

 המשפט תהיה כלולה במחיר חוו"ד.  

 

1,500   ₪  

  בעל   עצמאי  אוטומטי  דוגם  הצבת  .5
  וקירור   אחסון,  שאיבה,  בקרה  יחידת
  וכן   דגימה  מועדי   ורישום  זיהוי   לרבות

  חיצוני   מתח  מקור   –  דגימה  בקבוקי 
220  VAC  . דגימות   24  לנטילת  

 . שעתיות

1,200   ₪  

  בעל   עצמאי  אוטומטי  דוגם  הצבת  .6
  וקירור   אחסון,  שאיבה,  בקרה  יחידת
  וכן   דגימה  מועדי   ורישום  זיהוי   לרבות

  עצמאי   מתח  מקור  –  דגימה  בקבוקי
  דגימות   24  לנטילת.  וולטאי-פוטו

 . שעתיות

1,500   ₪  

 

  -למציע תכנה ייעודית שיכולה לספק תיעוד מקוון בנוגע לבדיקות /דיגומים שבוצעו  
 ______________________________________.  )יש להשלים את פרטי התכנה הרלבנטית(.   

ל  ידוע ומוסכם עליי כי סכום התמורה בגין כל אחד מהפרמטרים המוצעים לעיל  הינו סופי ומוחלט וכול  .16
פי  -ולביצוע מלוא התחייבויותיי על  -בין הישירות ובין העקיפות    -בתוכו תשלום עבור כלל הוצאות ועלויות  

 ההסכם, וכי לא אהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו, לרבות במקרה של הגדלה / הקטנה של כמויות. 



 אין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא קבלת אישור מראש ובכתב   -© כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד ועיריית נשר  
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144067.DOCX  _______________ :חתימה וחותמת המציע 

 .ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים כנקוב במסמכי המכרז .17

 

 החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו: ולראיה באנו על 

 שם המשתתף: _____________________________________________ 

 כתובת: __________________________________________________ טל':______________ 

 איש קשר: _____________________________________________ 

 ____________________________________ תאריך: _______________ חתימה וחותמת _____

 

 :___________________________  חתימה + חותמת המציע

 

במקרה שהמציע הינו תאגיד יש לצרף להצעה אישור עו"ד או רו"ח החברה כי החתימה מחייבת את התאגיד וכי 
 מי שחתם בשם התאגיד מוסמך לחייבו בחתימתו. 

 אישור עורך דין

ו  ______________ ה"ה  ידי  על  נחתמה  ההצעה  כי  מאשר  עו"ד   ,_______________ הח"מ   -אני 
 ____________ המורשים בחתימתם לחייב את התאגיד _____________ * )מחק את המיותר(. 

 תאריך _______ חותמת _______________ חתימה_________________ 
 

 

 

 


