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 01/2022מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי  

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

למסמכי    29-28שבעמודים    2-המציעים יעשו שימוש בטופס הצעת המחיר שלהלן, במקום נספח א 

 המכרז:

 

 מתוקן -  2-א נספח

 
 הצעת מחיר 

   01/2022פומבי  מכרזל
 

 שירותי ביובית וביובית קומבי ל

 לרשויות איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי

 
 ( עותקים בשני - יש להגיש במעטפה נפרדת)

 
   –עבור פרק א'  .1

אנו מציעים הנחה בשיעור %________ למחירי כל הסעיפים של    -שירותי ביוביות   .1.1

. שיעור ההנחה  מחירון דקל לבניה ותשתיותב  64  -ו  48,  17,  16תתי פרקים    57פרק  

 . תפסל( 19%)למשל  20%-הצעה לשיעור הנחה נמוך מ - 20%  המינימאלי יהיה

עבור קריאה מיוחדת )כולל שבתות וחגים( שלא נכללת בתכנית    –שירותי ביוביות   .1.2

  57פרק  למחירי כל הסעיפים של    אנו מציעים הנחה בשיעור %________  -עבודה  

פרקים   ותשתיות  64  - ו  48,  17,  16תתי  לבניה  דקל  ההנחה  ממחירון  שיעור   .

 . תפסל( 14%)למשל  15%-הצעה לשיעור הנחה נמוך מ - 15%המינימאלי יהיה  

 

אנו מציעים הנחה בשיעור %________ למחירי    -שירותי ביוביות קומבי    –עבור פרק ב'   .2

של   הסעיפים  פרקים    57פרק  כל  ותשתיותב  48- ו  17תתי  לבניה  דקל  הקשורים    מחירון 

הצעה לשיעור הנחה    -  10%לעבודות של ביוביות קומבי. שיעור ההנחה המינימאלי יהיה  

 .תפסל( 9%)למשל   10%- נמוך מ

 

 אחוז ההנחה הינו ביחס למחירון דקל העדכני במועד ביצוע הזמנת העבודה.  .3

 

 המחירים הנ"ל אינם כוללים מע"מ.  .4

 

ביצועה .5 לשם  הנדרשות  ההוצאות  כל  את  כוללת  עובדים,   ההצעה  עלות  לרבות  המלא, 

 הוצאות נסיעה, עלויות רכיבים, תקורות וכיוב', לרבות כל תוספת שהיא. 
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ש .6 התוספות  שבפרקי  ג'  דקלבחלק  על    , מחירון  חלים  אינם  ממנו,  אחר  חלק  בכל  או 

 . ההתקשרויות מכוחו של מכרז זה, ולא יצטרפו לכל עבודה שתוזמן ע"י רשויות האשכול

 
מחירון דקל לבניה  ב  64  - ו  48,  17,  16תתי פרקים    57רק  ספח זה מצורף פלנוחות המציעים לנ .7

 הנכון למועד פרסום מכרז זה.  ותשתיות 

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם המציע: _________________________________________ 

 

 ____________________________ שמות החותמים בשם המציע: 

 

   חתימה וחותמת של המציע:_____________________________ 
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 ( 17/01/22)נכון ליום א'  מחירון דקל לבניה ותשתיותמ

 

 57.016פרק : ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים פרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.016.0001 
הערה: המחירים שלהלן אינם 

 כוללים תשלום עבור אספקת מים. 
    הערה 

57.016.0010 
ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים עד  

 מ' מינימום(  300  -)המחיר ל 2קוטר "
  ₪ 8 1 מ'

57.016.0020 
כנ"ל, אך ניקוי וחיטוי קווי מים מעל  

 6ועד " 2"קוטר 
  ₪ 9 1 מ'

57.016.0030 
כנ"ל, אך ניקוי וחיטוי קווי מים מעל  

 12ועד " 6קוטר "
  ₪  11 1 מ'

57.016.0040 
כנ"ל, אך ניקוי וחיטוי קווי מים מעל  

 16ועד " 12קוטר "
  ₪  12 1 מ'

57.016.0100 
  ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים 

 ש"ע  8תשלום ליום עבודה 
  ₪  2,800 1 י"ע 

57.016.0110 
ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים  

 ש"ע(  3)מינימום 
  ₪  370 1 ש"ע

 

 

 57.017: צילום קווי מים וביוב פרקפרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.017.0010 

צילום קווי מים וביוב חדשים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד  

 מ'  400

 ₪   2,800 1 קומפ 

 

57.017.0020 

צילום קווי מים וביוב חדשים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל  

 מ'  400

 ₪  7 1 מ'
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.017.0050 

צילום קווי מים וביוב פעילים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות עד  

 מ'  400

 ₪   3,600 1 קומפ 

 

57.017.0060 

צילום קווי מים וביוב פעילים בכל 

קוטר שהוא. המחיר הינו לכמות מעל  

 מ'  400

 ₪  9 1 מ'

 

57.017.0110 

תוספת מחיר לצילום קווי מים וביוב  

חדשים עבור אישור מעבדה ופענוח  

צילום(, בהתאם  צילום )דוחות

להנחיות הרשות למים ולביוב והרשות  

 הלאומית להסמכת מעבדות 

 ₪  7 1 מ'

 

57.017.0120 

כנ"ל, אך תוספת מחיר לקווי מים  

וביוב פעילים עבור אישור מעבדה  

 )צילום ופענוח צילום )דוחות 

 ₪  8 1 מ'

 

57.017.0150 
תשלום ליום   צילום קווי מים וביוב  

 ש"ע  8עבודה  
 ₪   2,800 1 י"ע 

 

57.017.0300 

בדיקת אטימות לשוחות וקווי  

מים/ביוב/ניקוז קיימים בכל הסוגים  

דוח תוצאות   בלחץ מים/אוויר, לרבות

 ש"ע  8תשלום לפי יום עבודה  בדיקה 

 ₪   4,000 1 י"ע 

 

57.017.0310 

בדיקת אטימות לשוחות וקווי  

מים/ביוב/ניקוז קיימים בכל הסוגים  

דוח תוצאות   בלחץ מים/אוויר, לרבות

  3תשלום לש"ע )מינימום  בדיקה 

 ש"ע(

 ₪   900 1 ש"ע

 

57.017.0320 

בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל  

הסוגים והקטרים באמצעות שעון לחץ  

דיגטאלי ממוחשב,  וחישן מדידה

תשלום   לרבות דוח תוצאות בדיקה  

 ש"ע  8לפי יום עבודה 

 ₪   3,200 1 י"ע 

 

57.017.0330 

בדיקת לחץ לקווי מים קיימים מכל  

באמצעות שעון לחץ  הסוגים והקטרים 

דיגטאלי ממוחשב,  וחישן מדידה

 ₪   700 1 ש"ע
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

תשלום   לרבות דוח תוצאות בדיקה  

 ש"ע(  3לש"ע )מינימום 

 

 

 57.048פרק : ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי בקרה  פרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

 

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.048.0001 

המחירים שלהלן אינם    . 1הערות: 

 כוללים תשלום עבור אספקת מים. 

צילום קווי מים וביוב ראה תת  . 2

 .57.017פרק 

   הערה 

 

57.048.0025 

ניקוי ושטיפה של קווי ביוב בקטרים  

"6-"8  (200 צילום   מ"מ(, לרבות 160

  -. המחיר הנו לוהגשת דוחות הצילום

 מ'  600מ' ועד  300

 ₪   40 1 מ'

 

57.048.0027 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

  10"-12בקטרים "

 )מ"מ  (315-250

 ₪   70 1 מ'

 

57.048.0029 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

  14"-16בקטרים "

 )מ"מ (400-350 

 ₪   120 1 מ'

 

57.048.0030 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

  18"-20בקטרים "

 )מ"מ (500-450 

 ₪   170 1 מ'

 

57.048.0032 

קווי ביוב  כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של  

   22"-28בקטרים "

 מ"מ(  710-560)

 ₪   250 1 מ'

 

57.048.0034 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

   32"-36בקטרים "

(900  מ"מ(  800

 ₪   480 1 מ'
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי   מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

57.048.0036 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 מ"מ  1,000בקוטר 
 ₪   600 1 מ'

 

57.048.0040 

קווי ביוב בקטרים  ושטיפה של ניקוי 

, לרבות צילום והגשת דוחות  8"-6"

 מ' מינימום(  600 -הצילום )המחיר ל

 ₪   36 1 מ'

 

57.048.0042 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 12"-10"בקטרים 
 ₪   55 1 מ'

 

57.048.0044 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ביוב  

 16"-14בקטרים "
 ₪   95 1 מ'

 

57.048.0050 

ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי  

  240בקרה לביוב ע"י ביובית בהספק 

בר, לרבות צוות   120ליטר/דקה לחץ 

  8  תשלום ליום עבודה )מפעיל ופועל( 

 ש"ע

 ₪   2,800 1 י"ע 

 

57.048.0060 

ניקוי ושטיפה של קווי ביוב ותאי  

  240בקרה לביוב ע"י ביובית בהספק 

ר, לרבות צוות  ב 120ליטר/דקה לחץ 

  3)מפעיל ופועל( לפי ש"ע )מינימום 

 ש"ע(

 ₪   370 1 ש"ע

 

57.048.0100 

ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לביוב  

  1.75ס"מ ובעומק עד  80בקוטר עד  

 מ'

 ₪   360 1 י"ח 

 

57.048.0110 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי  

ס"מ ובעומק מעל   100בקרה קוטר  

 'מ 2.75מ' עד  1.25

 ₪    450 1 י"ח 

 

57.048.0119 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי  

מעל  ס"מ ובעומק  125בקרה קוטר  

 'מ 2.75מ' עד  1.25

 ₪   500 1 י"ח 

 

57.048.0120 
כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תאי  

 מ'  5.25מ' עד   2.75בקרה בעומק מעל  
 ₪   700 1 י"ח 
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  פרק : ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול )ניקוז( וקווי ניקוזפרק: קווי מים, ביוב ותיעול תת

57.064 

 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

אינם    .1הערות:   57.064.0007 שלהלן  המחירים 

 כוללים תשלום עבור אספקת מים. 

אינם    .2 שלהלן  השאיבה  מחירי 

הטמנה.   אגרת  עבור  תשלום  כוללים 

בהתאם    עבור לקבלן  ישולם  הטמנה 

מזמין   ע"י  ויאושרו  שיציג  לקבלות 

לפי הנחיות אחרות שיקבע   העבודה או

 היזם בחוזה לפני תחילת העבודה. 

)קולטנים(    בקרה    תאי   .3   תפיסה 

 . 51.064ראה תת פרק  

תפיסה    .4 תאי  של  ושטיפה  לניקוי 

שמעל   בכמות    יח'    100)קולטנים( 

57.064.0130 סעיפים ראה 138. 

תאי    .5 של  ביובית  ע"י  לניקוי 

בש"ע/י"ע   ניקוז  וקווי  קליטה/תפיסה 

 ראה סעיפים  

0410 0420 ,57.064.0300 0304 . 

    הערה 

לניקוז  נ 57.064.0010 בקרה  תא  של  ושטיפה  יקוי 

ובעומק    'מ 1.00/1.00במידות פנים של  

מ'. המחיר הינו להזמנה יומית   1.75עד  

 'יח 5מינימלית של 

  ₪   450 1 יח' 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0020

של   פנים  במידות   ,1.40לניקוז 

   'מ 1.75עד  ובעומק  'מ 1.00/1.20

  ₪   500 1 יח' 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0030

מ'    1.40/1.20לניקוז במידות פנים של  

עד   ועד   2.75ובעומק  מ'.   5.75מ' 

  המחיר הינו להזמנה יומית מינימלית

 'יח  5של 

  ₪   700 1 יח' 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 לרשויות האשכול קומבי  וביובית  למתן שירותי ביובית 01/2022מכרז מס' 
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0040

  'מ  1.80/1.20לניקוז במידות פנים של  

 ' מ 1.50/1.50 או

  ₪   800 1 יח' 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא בקרה   57.064.0042

מ'    1.80/1.80  לניקוז במידות פנים של

 מ'  1.50/1.80או 

  ₪   900 1 יח' 

ניקוי ושטיפה של תא תפיסה )קולטן(   57.064.0100

עד   ובעומק  אחת  רשת  .  'מ 1.25עם 

המחיר הינו להזמנה יומית מינימלית  

 'יח  5של 

  ₪   450 1 יח' 

של   57.064.0110 ושטיפה  ניקוי  אך  תאי   2כנ"ל, 

 רשתות  2תפיסה עם 

  ₪   550 1 יח' 

עבור ניקוי   57.064.0110תוספת לסעיף   57.064.0120

 רשת תפיסה נוסף עםושטיפה של תא 

  ₪   200 1 יח' 

תפיסה   57.064.0130 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

באורך   רשתות  עם  מ'   3-1)קולטנים( 

יח'   100מ' לכמות מעל   0.5-3.0  ובעומק

להזמנה   500ועד   הינו  המחיר  יח', 

 'יח 8מינימלית של   יומית 

  ₪   300 1 יח' 

תאי   57.064.0132 של  ושטיפה  ניקוי  אך  כנ"ל, 

  'יח 500תפיסה )קולטנים( לכמות מעל 

 'יח 1,000ועד 

  ₪   270 1 יח' 

תאי   57.064.0134 של  ושטיפה  ניקוי  אך  כנ"ל, 

מעל   לכמות  )קולטנים(  תפיסה 

 'יח 1,500ועד   'יח 1,000

  ₪   260 1 יח' 

תאי   57.064.0136 של  ושטיפה  ניקוי  אך  כנ"ל, 

מעל   לכמות  )קולטנים(  תפיסה 

 'יח 2,000ועד   'יח 1,500

  ₪   250 1 יח' 

תאי   57.064.0138 של  ושטיפה  ניקוי  אך  כנ"ל, 

מעל   לכמות  )קולטנים(  תפיסה 

 'יח 2,000

  ₪   230 1 יח' 

קוטר   57.064.0200 ניקוז  קווי  של  ושטיפה  ניקוי 

 מ' מינימום( 600-מחיר ל) ס"מ 40

  ₪   40 1 מ'



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 לרשויות האשכול קומבי  וביובית  למתן שירותי ביובית 01/2022מכרז מס' 

 

 

 חתימת המציע __________________   
 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברלדוב© הזכויות 

 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0205

 ס"מ  60קוטר 

  ₪   55 1 מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0210

 ס"מ  80קוטר 

  ₪   100 1 מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0215

 ס"מ  100קוטר 

  ₪   130 1 מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0220

 ס"מ  120קוטר 

  ₪   150 1 מ'

ושטיפה של קווי ניקוז  כנ"ל, אך ניקוי   57.064.0225

 ס"מ  140קוטר 

  ₪   170 1 מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0230

 ס"מ  160קוטר 

  ₪   200 1 מ'

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של קווי ניקוז   57.064.0235

 ס"מ  180קוטר 

  ₪   240 1 מ'

ניקוי ושטיפה של תא קליטה )קולטן(   57.064.0260

עד  וקו   בקוטר  ובאורך   40ניקוז  מ"מ 

לתא   30עד   עד  הקליטה  מתא  מ' 

ראשי,   ניקוז  בקו  הקרוב  הבקרה 

של   מחדש  והתקנה  פירוק  לרבות 

ברגים   סגירת  היציקה,  רשתות 

הקולטן,   רשת  לחיבור  מיוחדים 

שאיבת חול שהצטבר והשלמת ברגים  

חסרים לרשת )במידה ונדרש(. המחיר  

יטה  הינו עבור קומפ' של ניקוי תא קל

מ', בהזמנה   30וצינור ניקוז באורך עד  

מעל   ועד   600מינימלית  מ'   1,000מ' 

בתפוקה יומית של לפחות    ,קווי ניקוז

 קומפלטים  10

  ₪   500 1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0262

בהזמנה ניקוז,  וקווי    )קולטן( 

ועד   1,000מינימלית מעל   מ'   1,500מ' 

 ניקוז קווי  

  ₪   480 1 קומפ 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 לרשויות האשכול קומבי  וביובית  למתן שירותי ביובית 01/2022מכרז מס' 
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0264

ניקוז, בהזמנה  מינימלית    )קולטן( וקו 

 מ' קווי ניקוז  2,000מ' ועד   1,500מעל 

  ₪   450 1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0266

ניקוז, בהזמנה  מינימלית    )קולטן( וקו 

 מ' קווי ניקוז  3,000מ' ועד   2,000מעל 

  ₪   440 1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0268

ניקוז, בהזמנה  מינימלית    )קולטן( וקו 

 מ' קווי ניקוז  4,000מ' ועד   3,000מעל 

  ₪   425 1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0270

ניקוז, בהזמנה  מינימלית    )קולטן( וקו 

 מ' קווי ניקוז  5,000מ' ועד   4,000מעל 

  ₪   400 1 קומפ 

כנ"ל, אך ניקוי ושטיפה של תא קליטה   57.064.0272

ניקוז, בהזמנה  מינימלית    )קולטן( וקו 

 מ' קווי ניקוז  5,000מעל 

  ₪   380 1 קומפ 

ניקוז/ביוב   57.064.0300 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

בהספק   ביובית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

לחץ    240 לרבות   120ליטר/דקה  בר, 

ופועל(   )מפעיל  ליום    צוות  תשלום 

 ש"ע  8של  עבודה

  ₪   2,800 1 י"ע 

ניקוז/ביוב   57.064.0304 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

בהספק   ביובית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

לחץ    240 לרבות   120ליטר/דקה  בר, 

  3תשלום מינימום    צוות )מפעיל ופועל(  

 שעות 

  ₪   370 1 ש"ע

ניקוז/ביוב   57.064.0306 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

בהספק   גדול  פורק  לחץ  משאבת 

לחץ   480 לרבות   150ליטר/דקה  בר, 

)מפעיל ליום    ופועל(    צוות  תשלום 

 ש"ע  8עבודה של 

  ₪   6,000 1 י"ע 

ניקוז/ביוב   57.064.0308 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

  ₪   790 1 ש"ע



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 לרשויות האשכול קומבי  וביובית  למתן שירותי ביובית 01/2022מכרז מס' 
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

בהספק   גדול  פורק  לחץ  משאבת 

לחץ   480 לרבות   150ליטר/דקה  בר, 

תשלום מינימום    ופועל(    צוות )מפעיל

 ש"ע  3

ניקוז/ביוב  ניקוי   57.064.0312 תאי  של  ושטיפה 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

בהספק   גדול  פורק  לחץ  משאבת 

לחץ   500 לרבות   200ליטר/דקה  בר, 

)מפעיל ליום    ופועל(    צוות  תשלום 

 ש"ע  8עבודה של 

  ₪   12,000 1 י"ע 

ניקוז/ביוב   57.064.0314 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

בהספק  משאבת   גדול  פורק  לחץ 

לחץ   500 לרבות   200ליטר/דקה  בר, 

תשלום מינימום    ופועל(    צוות )מפעיל

 ש"ע  3

  ₪   1,550 1 ש"ע

ניקוז/ביוב   57.064.0340 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

"סופר   מסוג  גבוה  מים  לחץ  משאבת 

בהספק   לחץ   550קומבי"  ליטר/דקה 

ופועל(    ,בר 250 )מפעיל  צוות  לרבות 

 ש"ע 8תשלום ליום עבודה של  

  ₪   18,000 1 י"ע 

ניקוז/ביוב   57.064.0342 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

"סופר   מסוג  גבוה  מים  לחץ  משאבת 

בהספק   לחץ   550קומבי"  ליטר/דקה 

ופועל(    בר 250 )מפעיל  צוות  לרבות 

 "ע ש 3שלום מינימום ת

  ₪   2,300 1 ש"ע

ניקוז/ביוב   57.064.0344 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

"הייבר   מסוג  גבוה  מים  לחץ  משאבת 

בהספק   קומבי/רוטופין" 

לחץ 750 לרבות     250  ליטר/דקה  בר, 

  ₪   22,000 1 י"ע 



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 לרשויות האשכול קומבי  וביובית  למתן שירותי ביובית 01/2022מכרז מס' 
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

ופועל(   )מפעיל  ליום    צוות  תשלום 

 ש"ע  8עבודה של 

ניקוז/ביוב   57.064.0346 תאי  של  ושטיפה  ניקוי 

עם   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

"הייבר   מסוג  גבוה  מים  לחץ  משאבת 

בהספק   קומבי/רוטופין" 

לחץ 750 לרבות   250   ליטר/דקה  בר, 

ופועל(   תשלום מינימום    צוות )מפעיל 

 ש"ע  3

  ₪   2,800 1 ש"ע

ניקוז/ביו 57.064.0350 תאי  של  ושאיבה  ב  ניקוי 

שואב   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

שאיבה   מיכל  בנפח  מ"ק   16ביוב 

בהספק   לחץ  משאבת  עם    240משולב 

לחץ   צוות   120ליטר/דקה  לרבות  בר, 

של   תשלום ליום עבודה )מפעיל ופועל( 

 ש"ע  8

  ₪   5,800 1 י"ע 

ניקוז/ביוב   57.064.0352 תאי  של  ושאיבה  ניקוי 

שואב   משאית  ע"י  ניקוז/ביוב  וקווי 

שאיבה   מיכל  בנפח  מ"ק   16ביוב 

בהספק   לחץ  משאבת  עם    240משולב 

לחץ   צוות   120ליטר/דקה  לרבות  בר, 

 ש"ע  3תשלום מינימום  )מפעיל ופועל( 

  ₪   760 1 ש"ע  

ניקוז/ביוב   57.064.0360 תאי  של  ושאיבה  ניקוי 

ניק שאיבה  וקווי  משאית  ע"י  וז/ביוב 

חומרים   לשאיבת  רטובה  יבשה/ 

ומשקעים יבשים ''חול ובוצה'', לרבות  

ופועל(    צוות ליום    )מפעיל  תשלום 

 ש"ע  8עבודה של 

  ₪   12,000 1 "ע י

ניקוז/ביוב   57.064.0362 קווי  של  ושאיבה  ניקוי 

משאית   ע"י  בקרה/תפיסה  ותאי 

לשאיבת   רטובה  יבשה/  שאיבה 

''חול   יבשים  ומשקעים  חומרים 

  ₪   1,550 1 ש"ע



 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי 
 לרשויות האשכול קומבי  וביובית  למתן שירותי ביובית 01/2022מכרז מס' 
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 כמות יחידה  תיאור סעיף
לפי    מחיר

 המחירון

המחיר  

לאחר  

 ההנחה 

צוות לרבות  ופועל(   ובוצה'',    )מפעיל 

 ש"ע  3תשלום מינימום 

לניקוז,   57.064.0400 בקרה  תאי  של  ידני  ניקוי 

לשקיות   הפסולת  איסוף  לרבות 

הכביש  אטומות בשולי     .והנחתן 

 ש"ע לפועל  8תשלום ליום עבודה של  

  ₪   600 1 י"ע 

ניקוז   57.064.0410 צנרת  וניקוי  סתימות  פתיחת 

ותאי ניקוז קיימים ע"י ביובית בהספק  

לחץ     240 לרבות   120ליטר/דקה  בר, 

הינו המחיר  ופועל(.  )מפעיל    צוות 

 שעות  2לעבודה עד 

  ₪   400 1 ש"ע

כנ"ל, אך פתיחת סתימות וניקוי צנרת   57.064.0420

  .ביוביתניקוז ותאי ניקוז קיימים ע"י  

 שעות  2המחיר הינו לעבודה מעל  

  ₪   350 1 ש"ע

 

 

 

 עותקים   בשני - במעטפה נפרדת יוגשזה  טופס

 


