
6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

10/02/2021 תויומכ בתכ
דף מס':     001 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
ת ו י ת ש ת  ת פ ל ח ה ו  ן ו ק י ת  ,ה ק ז ח א  10 ק ר פ       
י ש ד ו ח  ר נ י י ט י ר ב  ב ו י ב ו  ם י מ       
      
ת פ ל ח ה ו  ן ו ק י ת  ,ה ק ז ח א  1.10 ק ר פ  ת ת       
י ש ד ו ח  ר נ י י ט י ר ב  ב ו י ב ו  ם י מ  ת ו י ת ש ת       
      
03 דע , רטוקו גוס לכמ רוניצ לע ץוציפ ןוקית      
ללוכ .םימה תושר תונקתב ביוחמכ םירטמ      
ללכבו ותומדקל בצמה תרזחהל םיוולנ םינוקית      
ינוקית .תוריק ,הפש ינבא ,ףוציר ינוקית הז      
'מ 001 דע םינבאו לוחמ שיבכ יוקינו  טלפסא      
יולימ.אטאטמ טקבובב שומיש תועצמאב ךרוא      
תדימבו רתאב רמוחה בטימב רופחה רובה      
םיטרפמה יפ לע לכהו תיתשו לוחב ךרוצה      
ו הכרדמב מ"ס 08 ירק - הז מ"לבב םיטרפהו      
ןוקיתה טסבסא רוניצ רובע .שיבכב רטמ 2.1      
.הפומל הפוממ וניה      
      
םע שדח ילוארדיה קבח לש הנקתה וא תפלחה      
האיצי םע טנמצ טסבסא רונצ לע תופעתסה      
תקספה םואת ללוכ הטסורינ יושע תנגואמ      
,הביצח וא/ו הריפח , הרבחה םע םימה      
הדובע ךרוצל םימה תביאש ,רוניצה תפישח      
בחורב רזיבא תנקתה, רוניצה יוקינ ,שביב      
ףעסמה םא םייק את קוריפ ,םיאתמ רטוקו      
רחאל ומוקמל אתה תרזחה,אתב ןקתומ      
הדימב הקראה לבכ ןוקית,ףעסמה תפלחה      
בצמ הרזחהו לוחב הריפחה יולימ ,עגפנו      
מ"מ 05 רטוק דע תרנצב . ותומדקל חטשה      
תרנצב .םיקבח תועצמאב ןוקית עצובי אל ללוכ      
תועצמאב ןוקית עצובי הלעמו מ"מ 36 רטוקמ      
היה .בתכב חקפמה רושיאב קרו ךא םיקבח      
בייוחי בתכב רושיא אלל הדובעה העוצבו      
לע יטנוולרה וקה עטק תפלחה לע ןלבקה      
.ונובשח      
      
עטק תפלחה לולכי .צ.א יושע רוניצ תפלחה      
יושע רוניצב תופומ יתש ןיב      
בלוצמ ןליתאילופ/ןליתאילופ/.יס.יו.יפ/הדלפ      
ינש ,ןשיה רוניצה קוליס ,רוניצה תפישח ללוכ      
םואת ,אוהש רטוק לכב רטוק יבר םירבחמ      
ןוקית ,לוחב דופיר ,הרבחה םע םימה תקספה      
הריפחה יולימ ,עגפנו הדימב הקראה לבכ      
חטשה בצמ תרזחה, יוטיח, הפיטש, לוחב      
.ףלחומ/ןקותמה עטקה ךרואל ותומדקל      
      
      
      
      
      

1.10.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../002 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

10/02/2021
דף מס':     002 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תפלחה י"ע יס.יו.יפ יושע רוניצ לע ץוציפ ןוקית      
גרדב יס יו.יפ רוניצב תופומ יתש ןיב עטק      
רוניצה תפישח ללוכ ףלחוהש רוניצל םיאתמה      
םואת ,רטוק יבר םירבחמ ,ןשיה רוניצה קוליס      
ןוקית,לוחב דופיר ,הרבחה םע םימה תקספה      
הריפחה יולימ, עגפנו הדימב הקראה לבכ      
,הפיטש ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,לוחב      
.ינכטה טרפמב טרופמכו םאתהב לכהו יוטיח      
      
וא .יס.יו.יפ תרנצב םיינכמ םיבכורב שומיש      
ןליתאילופ תרנצב ילמשח ךותירל םיבכורו .צ.א      
קר השעיי םימייק םיווקל תורבחתה ךרוצל       
גוס תא ללוכה ,חקפמה תאמ בתכב רושיאב      
אצומה גוסו שומיש וב השעייש בכורה      
שי םא אלא השעי רבדה .שדחה וקל רבחתמה      
םיבכור תועצמאב םירוביחל דרפנ ףיעס      
ןימזמה זא םגו ןליתאילופ תרנצב םיילמשח      
וא בכור תועצמאב השעיי עוציבה םא טילחי      
רושיא שרוד רבדהו ישארה וקה לע ףעסמ      
.בתכב      
      
תפלחה י"ע הדלפ יושע רוניצ לע ץוציפ ןוקית      
,ימינפה ויופיצב ההזה הדלפ רוניצב עטק      
,ףלחוהש רוניצל תינוציחה ותפיטעבו ויבועב      
תפישח ,הרבחה םע םימה תקספה םואת      
,ןשיה רוניצה קוליסו רוניצה ךותיח ,רוניצה      
תפיטע ןשיה רוניצל תופומב תורבחתה      
,לוחב דופיר ,הלופכ תיטסלפ הפיטעב תופומה      
חטשה בצמ תרזחה ,לוחב הריפחה יולימ      
םאתהב לכהו יוטיח ,הפיטש ,ותומדקל      
.ינכטה טרפמב טרופמכו      
      
הדלפ רוניצ לע םייתשורח ףעסמ/תיוז תנקתה      
,הריפח :תללוכ הדובעה .עקרקב ןקתומה      
תנקתה ,םינשיה ףעסמה/תיווזה קוריפו ךותיח      
טרסב תינוציח הפיטע ינוקיתו ףעסמה/תיווזה      
בצמ תרזחהו לוחב הריפחב יולימ ,ץווכתמ      
יושע רוניצב תוליזנ ןוקית.ותומדקל חטשה      
קבח תנקתה וא "חלפ" ךותיר תועצמאב הדלפ      
ףושיח,הביצח וא/ו הריפח ללוכ ילוארדיה      
הפיטע ינוקית עוציבו ןוקיתה רוזא יוקינ,רוניצה      
בצמ תרזחה ,ץווכתמ לוורש תועצמאב תינוציח      
תושרדנה תולועפה לכ תוברל ותומדקל חטשב      
טרפמב טרופמכו םאתהב לכהו ךכ םשל      
.ינכטה      
      
      
      

1.10.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../003 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

10/02/2021
דף מס':     003 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
בלוצמ ןליתאילופ יושע רוניצ לע ץוציפ ןוקית      
רוניצב עטק תפלחה י"ע ןלתיאלופ וא      
ףלחומה רוניצל םיאתמ גרדב בלוצמ ןליתאילופ      
קוליס, רוניצה תפישח,הביצח וא/ו הריפח ללוכ      
םואת ,ילמשח ךותירל תופומ ,ןשיה רוניצה      
ןוקית ,לוחב דופיר ,הרבחה םע םימה תקספה      
הריפחה יולימ ,עגפנו הדימב הקראה לבכ      
,הפיטש ,ותומדקל חטשה בצמ תרזחה ,לוחב      
.ינכטה טרפמב טרופמכו םאתהב לכהו יוטיח      
      
וא בלוצמ ןליתאלופ רוניצב םיצוציפב לופיט      
םימ תליזנל םג סחייתמ ףיעסה ,ןליתאילופ      
רזיבאל ןשיה רזיבאה תפלחה י"ע רזיבא לכמ      
םואת ,רוניצה תפישח :תללוכ הדובעה .שדח      
רזיבאה קוריפ, הרבחה םע םימה תקספה      
תרנצה רוביח ,שדח רזיבא תנקתה,ןשיה      
הקראה לבכ ןוקית ,לוחב דופיר ,רזיבאל      
תרזחה ,לוחב הריפחה יולימ ,עגפנו הדימב      
'וכו יוטיח ,הפיטש ,ותומדקל חטשה בצמ      
.ינכטה טרפמב טרופמכ      
      
ןתינ אל רשאכ םייק טרפמב רזיבא תנקתה      
תכראה אלל רזיבאה תנקתה תא עצבל      
תא ןיזמה רוניצה ךותיח הז ללכבו .טרפמה      
,עקרקב טרפמהמ ןזומה רוניצה וא טרפמה      
עקרקהמ אצויה ףקזה תקתעה רוניצה רוציק      
שדחה רזיבאה תנקתה רשפאל תנמ לע      
לכ עוציב ךות ותומדקל חטשה בצמ תרזחה      
תנמ לע טרפמב תושרדנה תודובעהו םייונישה      
םיחפסו תרנצ יעטק ללוכ רזיבאה תא ביכרהל      
רזיבא תלבקל טלפמוק לכה ךרוצה יפל םישדח      
.םייק טרפמב ןקתומ שדח      
      
וא םייליע םיטרפמב תרנצ יעטק תפלחה      
0.1 דע םירצק םיעטקב אוהש גוס לכמ םיאתב      
ךותיר ,םינבלוגמ תורוניצב תוגרבה ללוכ 'מ      
רוניצל תורבחתהל םימיאתמ םיחפס ,םינגואל      
ןגואל רבחמ ,גולפמוק ,גינשוב :ןוגכ םייק      
וא עקרקה לעמ תרנצל תויורבחתה ,'בויכו      
םשל שרדנה לכו םירזיבאו םיחפס,עקרקב      
טרפמב טרופמכו םאתהב לכהו הדובעה עוציב      
.ינכטה      
      
      
      
      
      
      

1.10.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../004 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

10/02/2021
דף מס':     004 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
אלו הדימב דיגאתה םע םימה תקספה םואת      
,הביצח וא/ו הריפח ,בוטרב ןוקית עצבל ןתינ      
הדובע ךרוצל םימ תביאש ,רוניצה תפישח      
רטוקו בחורב קבח תנקתה רוניצה יוקינ ,שביב      
,עגפנו הדימב הקראה לבכ ןוקית, םיאתמ      
בצמה לש תיקלח הרזחהו לוחב הריפחה יולימ      
.יפוסה ןוקיתה עצוביש דע ותומדקל      
      
וא/ו םירזיבא תפלחהו הליזנ ןוקית תדובע      
םימייק םיטרפמ וא הדידמ תוכרעמב םיחפס      
םייעקרק תת וא םייליע )"םיטרפמ" ןלהל(      
וקהמ תופעתסהו םיאתב      
תללוכ ,)המצע תופעתסהה ללוכ אל( ישארה      
תקספהל טרפמה לעב וא/ו דיגאתה םע םואת      
קוריפ ללוכ ףלחומה חפס/רזיבאה קוריפ ,םימה      
,הפלחהה עוציב םירשפאמש טרפמב םיקלח      
תקפסא ללוכ שדח חפס/רזיבא תנקתה      
םירזבאה תנקתהו הקפסא, חפס/רזיבאה      
וינפל ףלוחמה רזיבאל םידומצה םיחפסהו      
רזיבאה תפלחה ךרוצל םישרדנה וירחאו      
ןגואל םירבחמ, רטוק ירבעמ ,תויווז ,םינגוא(      
תיווזה דע שדחב הפלחהה -'בויכו תרנצ יעטק      
T-הו תיווזה תפלחה ללוכ T-ה וא      
,שרדנכ םיכותיר )םישדח םיחפס/םירזיבאב      
רזיבאה תלבוה ,העיבצ ,יוקינ ,רזע ירמוח      
םושיר עוציבו ןלבקה ינסחמל ףלחומה      
ותומדקל בצמה תרזחה ,תסטרכב      
      
ויהי וקפוסי רשא םירזיבאהו תרנצה לכ      
םיעיפומה םיטרפמלו תויומכה בתכל םאתהב      
.הז זרכמב      
      
םירזיבאו םירמוח תקפסא שרדיתו הדימב      
,הדובעה חטשל ,הז זרכמ אושנ תודובע רובע      
יוכינב לקד ןוריחמל םאתהב ןלבקל םלושי      
רמוחה וא/ו רזיבאהו הדימב .%02 לש החנה      
ןלבקל םלושי ,לקד ןוריחמב םיעיפומ םניא      
יפל וא השרומ קפס לש תולבק תגצהל ףופכב      
תעד לוקיש יפל תע התואב קושה יריחמ      
תינובשח תגצה רחאל ןתניי םולשתה .חקפמה      
תדמוע.ןימזמהמ בתכב רושיאל ףופכבו סמ      
דחוימה רזיבאה תא שוכרל תוכזה ןימזמל      
.ומצעב      
      
רזיבא וא/ו קלח לכ ריבעהל ןלבקה תוירחאב      
הז זרכמ אושנ תודובע תרגסמב קרופיש      
.חקפמה תטלחהל םאתהב ,הרבחה ןסחמל      
      

1.10.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../005 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה



6930568-40:לט      מ"עב םיצעוי םיסדנהמ סירפיש .י  
0930568-40:סקפ 00013 הפיח 037 ד.ת 6 טאיכ
 

10/02/2021
דף מס':     005 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
תודובע עוציבו םיצוציפה ינוקית תודובע לכ      
םיטרופמה םימייק םימ יווק תפלחהו חותיפ      
וא רוניצה ףושיחל הביצח וא/ו הריפח םיללוכ      
רוניצ תחנהל הלעת תריפח ,ןוקיתל רזיבאה      
םע םימה תקספה םואת ,שדח רזיבא/שדח      
קוליס,יוקינ,רזיבאה/ רוניצה ףושיח,הרבחה      
לוחב הריפחה יולימ,שביב הדובע ךרוצל םימ      
תחנה וא ןוקיתה עוציב רחאל תובכשב קדוהמ      
תרזחהו ץחל תקידב,יוטיח,הפיטש,שדחה וקה      
ןיוצמ אל םא םג תאז לכ ותומדקל חטשה בצמ      
לכהו .תויומכה בתכב ףיעסו ףיעס לכב      
.ינכטה טרפמב טרופמכו םאתהב      
      
תויורבחתהה עוציבל םיפיעסה      
ללוכ וקה ךשמהב ,הצק תורבחתהל םיסחייתמ      
םגו לטבתמש וקה עטק לוטיבו וקה ךותיח      
ףעסמ תנקתה ללוכ וקה עצמאל תורבחתהל      
,םייקה וקל רבחתמה וקלו םייקה וקל םיאתמ      
יפל םינוש םיגוסמ םירבחמ ,שרדנכ םיחפס      
,ילמשח רוביחל תופומ ,רטוק יבר( םיווקה יגוס      
וק ןיב רוביח ןלבקל שרדנכ לכה )'וכו םינגוא      
.שדח וקו םייק      
      
רטוק לכב דדוב שאר םע טנרדיה תפלחה      
קוריפ תללוכ הדובעה .טרפ יפל שדח טנרדיהב      
ללוכ רטוק לכב ןגוא תנקתה,ןשיה טנרדיהה      
לכב ףקז לע טנרדיה תנקתה,שרדנכ םיחפס      
)םייקו הדימב( הריבש ןקתמ ללוכ ,רטוק      
תלבקל דע ותומדקל חטשב בצמה תרזחהו      
.דבועו ןיקת שדח טנרדיה      
      
רטוק לכב לופכ שאר םע טנרדיה תפלחה      
קוריפ תללוכ הדובעה. טרפ יפל שדח טנרדיהב      
ללוכ רטוק לכב ןגוא תנקתה,ןשיה טנרדיהה      
לכב ףקז לע טנרדיה תנקתה,שרדנכ םיחפס      
)םייקו הדימב( הריבש ןקתמ ללוכ ,רטוק      
תלבקל דעותומדקל חטשה בצמ תרזחהו      
עוציב רשואי אל .דבועו ןיקת שדח טנרדיה      
.טנרדיה לע קבח/יאלת      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1.10.10 קרפ תתב הרבעהל          
קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../006 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/02/2021
דף מס':     006 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
מהעברה                

      
      
יפל ןכרצל םימה תקפסא לש ילהנמ קותינ      
הנומה קוריפ ללוכ דיגאתה דקומ תשירד      
םימה תנזה תמיסח ,ןוגימה תביתו םייקה      
ינותנ םושיר ,ןלבקה י"ע קפוסיש היתש זרבב      
,הנומה תאירק ,דמה 'סמ ללוכ םימה דמ      
,קרופש הנומה תרימש ,ןכרצה רוביח תבותכ      
שודיחו ותנקתה ,ןוגימה תביתו הנומה תרזחה      
שרדנ( דבלב דיגאתה רושיאב םימה תקפסא      
)00.71 העשה דע ל"נה תולעפה לכ תא עצבל      
      
םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא     01.1.021
.הננער ריעה לש טופישה חטשב בויבו      
םיווקל תויורבחתה עוציב הז ללכבו      
לש םתנקתהו םינשי םיפוגמ תפלחה ,םינשי      
הדידמ תוכרעצב םינוקית עוציב ,םישדח      
יוביכ יזרב תנקתה,תושדח לש ןתנקתהו תונשי      
וקל ןרוביחו בויב ירזיבאו תוחוש תנקתה ,שא      
םישדח בויב יווק רוביחו החנה ,ןנכותמ      
לש הנקתהו החנה ,תמייק תכרעמל תורבחתהו      
םימ יווק ןוקית ,תויעקרק-תת םימ/בויב תוחוש      
,םישדח םיווק תנקתהו םירטקה לכב םינשי      
ריעה יבחרב תומיתס תחיתפו תופיטש עוציב      
םינבא םוקיש תודובע ,בויבה תכרעמב      
י"פע תרחא הדובע לכו טלפסאו תובלושמ      

1,560,000.00 130,000.00    12.00 .הז זרכמ אושנ ןימזמה תשירד שדוח  
1,560,000.00 ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

1,560,000.00 ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 כ"הס  
1,560,000.00 ישדוח רנייטירב בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא כ"הס

קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../007 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/02/2021
דף מס':     007 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 20 הנבמ
      

לכה ךס הדיחי ריחמ תומכ הדיחי רואת ףיעס
י נ ק ת מ  ל ש  ת פ ט ו ש  ה ק ז ח א  10 ק ר פ       
ד י ג א ת ה       
      
י נ ק ת מ  ל ש  ת פ ט ו ש  ה ק ז ח א  1.10 ק ר פ  ת ת       
ד י ג א ת ה       
      
ולאש יפכ( דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא      
יפל )הז זרכמ יכמסמל 'גי חפסנב םיטרופמ      
.ע"ש /תווצ לש הדובע םויל י'גרב הדיחי ריחמ      
ינקתמ תויתשתו ינבמ לש הקוזחת הז ללכבו      
גוס לכמ תרנצ תוברל ש"טמהו בויבה ,םימה      
תוקעמ ,םיכרדמ ,תוכימת ,תורגסמ .אוהש      
ןוקית ,הקימרק תמלשהו ןוקית ,)העיבצ ללוכ(      
בצמה תרזחה תוברל ,ץוחו םינפ ףוציר      
,םימה תרנצ לש הפלחהו ןוקית .ותומדקל      
,םיחפס ,םירזיבא תוברל .זוקינהו בויבה      
ולאש יפכ דיגאתה ינקתמב ב"ויכו תוכימת      
תרנצה יגוס ללכ תעיבצ.'גי חספנב םיעיפומ      
ןימזמה רושיאל ףופכב לכה .ןקתמה ימוחתב      
דיגאתה ןיא יכ תאזב רהבומ .בתכבו שארמ      
ףקיהב הז גוסמ תודובעה עוציבל בייחתמ      
תא ומצעל רמוש דיגאתה .הז ףיעסב עיפומה      
הנעצובת וא/ו הנעצובת אל תודובעה יכ תוכזה      
.יקלח ןפואב      
      
ינש ,יעוצקמ תווצ שאר ללוכה הדובע תווצ     01.1.001
םירמוחו דויצל זגרא םע ירחסמ בכר ,םידבוע      

  3,250.00 3,250.00     1.00 .הרירג וו םע ע"י   
      

     75.00    75.00     1.00 טושפ לעופ ע"ש  01.1.002
      

     93.00    93.00     1.00 ףצר ע"ש  01.1.003
      

    120.00   120.00     1.00 יעוצקמ ביכרמ ,רגסמ ע"ש  01.1.004
      

    190.00   190.00     1.00 תודורטקלא תוברל יעוצקמ ךתר ע"ש  01.1.005
      

    105.00   105.00     1.00 יעוצקמ ברברש ע"ש  01.1.006
  3,833.00 דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 1.10 כ"הס  

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  3,833.00 דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 10 כ"הס  
  3,833.00 דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא כ"הס

קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה   .../008 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה
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10/02/2021 )זוכיר( תויומכ בתכ
דף מס':     008 הננער ימ בויבו םימ תוישת תפלחהו ןוקית ,הקזחא תודובע זרכמ

    
הנבמ ךס קרפ ךס קרפ תת ךס  

בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 הנבמ     
ישדוח רנייטירב       
    
בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 קרפ      
ישדוח רנייטירב         
    

                           1,560,000.00 תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 1.10 קרפ תת    
ישדוח רנייטירב בויבו םימ            
    

              1,560,000.00 בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 כ"הס                
ישדוח רנייטירב         

 1,560,000.00 בויבו םימ תויתשת תפלחהו ןוקית ,הקזחא 10 כ"הס                            
ישדוח רנייטירב       
    
דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 20 הנבמ     
    
דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 10 קרפ      
    

                               3,833.00 דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 1.10 קרפ תת    
    

                  3,833.00 דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 10 כ"הס                
     3,833.00 דיגאתה ינקתמ לש תפטוש הקזחא 20 כ"הס                            

 
  

לכה ךס  
 1,563,833.00  יללכ כ"הס  

    265,851.61 מ"עמ %71  
  1,829,684.61 מ"עמ ללוכ כ"הס  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________                             _______________________________

ךיראת                                     ןלבקה תמתוחו  המיתח  ,םש
 

קובץ: מכרז ריטינר מי רעננה 4434889-40 )7.72.30(  'ורפ תיראנב' תועצמאב קפוה


