אחוזות החוף  -גרשון  6ת"א  -יפו www.ahuzot.co.il
טל'  03-7610300פקס' ahuzot@ahuzot.co.il 03-7610333

מכרז לגידול ואספקת עצים בשידרת הקריה
26/05/2019
דף מס'001 :

תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  41עבודות גינון והשקייה
תת פרק  41.0תת פרק 41.0
תת פרק 41.0
הוראות כלליות לכל כתב הכמויות
הערה מס'  :1מחירי היחידות כוללים :אספקה,
גידול ,עיצוב ,טיפוח ,אריזה  ,הובלה ופריקה.
הערה מס'  :2כל הוראות חוברת "סטנדרטים
לשתילי נוי -מהדורת  "2000וכן הדפון
המעודכן של "הסטנדרטים לשתילי עצי נוי-
 "2016יחולו -בהתאמה -אלא אם צויינו מידות
שונות בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד.
המידות המצויינות במפורש בכתב הכמויות.
הערה מס'  :3לוח הזמנים הנדרש לשלבי
העבודות מצויין במפרט המיוחד.
הערה מס'  :4קוטר העקרן ,באמצעותו יועתקו
העצים מהקרקע למיכל ,לא יפחת ביותר מ-
 %10מקוטר המיכל הנדרש.
תת פרק  41.2עבודות גינון
הערה מס'  :1המידות המצויינות לגבי שתילי
העצים )לכל חלקי השתיל( תהיינה בהתאמה
להגדרות במפרט המיוחד .אם לא צויינו מידות
במפרט המיוחד -יחולו הוראות סטאנדרט
שתילי עצי נוי מהדורת .09/2016
הערה מס'  :2מודגש כי המידות המצויינות
שונות בחלקן מהמידות המצויינות בסטאנדרט
שתילי עצים לנוי מהדורת . 2016
הערה מס'  :3מודגש כי המידות המצויינות
כמידות סופיות -בכתב הכמויות ,ו/או במפרט
המיוחד ,ו/או בסטאנדרט הנ"ל -הינן המידות
הנדרשות בעת אספקת ומסירת העצים באתרי
העבודות.
הערה מס'  :4מודגש כי בשלבי ביניים של
הכנת שתילי העצים ,נדרשות מידות שונות
בחלקן מהמידות הסופיות.
הערה מס'  :5מודגש כי ציון שני הבדים/
זרועות הינו מינימום.
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

קובץ002/... 54849 :

אחוזות החוף  -גרשון  6ת"א  -יפו www.ahuzot.co.il
טל'  03-7610300פקס' ahuzot@ahuzot.co.il 03-7610333

מכרז לגידול ואספקת עצים בשידרת הקריה
26/05/2019
דף מס'002 :

סע י ף

תאור

יחידה

 41.2.010שתילי מיש דרומי .השתיל יהא בעל מבנה עץ
עם מוביל מרכזי מובהק .קוטר גזע מינימלי 75
מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד  2.3מטר,
הסתעפויות זמניות מקוצרות -בין גובה  2.3ל-
 3.5מטר .הסתעפות קבועה )זרוע/בד(
ראשונה בגובה  3.5מטר .הסתעפות שנייה
במרחק  60ס"מ ,בזווית  120-180מעלות
מהתחתונה .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ-
 1.2מטר וגובהו הכללי  5.1מטר לפחות.
מידות גוש השורשים :קוטר  80ס"מ ,עומק
גוש השורשים :במיכל קשיח 50 -ס"מ ,בשק
גידול 40 -ס"מ .בנוסף יחולו דרישות ותנאים
נוספים -כמפורט במכלול מסמכי המכרז/חוזה.

יח'

 41.2.110שתילי דולב מקסיקני .השתיל יהא בעל מבנה
עץ עם מוביל מרכזי מובהק .קוטר גזע מינימלי
 75מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד  2.3מטר,
הסתעפויות זמניות מקוצרות -בין גובה  2.3ל-
 3.5מטר .הסתעפות קבועה )זרוע/בד(
ראשונה בגובה  3.5מטר .הסתעפות שנייה
במרחק  60ס"מ ,בזווית  120-180מעלות
מהתחתונה .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ-
 1.2מטר וגובהו הכללי  5.1מטר לפחות.
מידות גוש השורשים :קוטר  80ס"מ ,עומק
גוש השורשים :במיכל קשיח 50 -ס"מ ,בשק
גידול 40 -ס"מ .בנוסף יחולו דרישות ותנאים
נוספים -כמפורט במכלול מסמכי המכרז/חוזה.

יח'

 41.2.210שתילי אלון וירג'יני .השתיל יהא בעל מבנה עץ
עם מוביל מרכזי מובהק .קוטר גזע מינימלי 75
מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד  2.3מטר,
הסתעפויות זמניות מקוצרות -בין גובה  2.3ל-
 3.5מטר .הסתעפות קבועה )זרוע/בד(
ראשונה בגובה  3.5מטר .הסתעפות שנייה
במרחק  60ס"מ ,בזווית  120-180מעלות
מהתחתונה .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ-
 1.2מטר וגובהו הכללי  5.1מטר לפחות.
מידות גוש השורשים :קוטר  80ס"מ ,עומק
גוש השורשים -:במיכל קשיח  50ס"מ ,בשק
גידול 40 -ס"מ .בנוסף יחולו דרישות ותנאים
נוספים -כמפורט במכלול מסמכי המכרז/חוזה.

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

כמות

872.00

286.00

99.00

מחיר יחידה

2,000.00

2,000.00

2,000.00

סך הכל

1,744,000.00

572,000.00

198,000.00

קובץ003/... 54849 :
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מכרז לגידול ואספקת עצים בשידרת הקריה
26/05/2019
דף מס'003 :

סע י ף

תאור

יחידה

 41.2.310שתילי מכנף נאה .השתיל יהא בעל מבנה עץ
עם מוביל מרכזי מובהק .קוטר גזע מינימלי 75
מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד  2.3מטר,
הסתעפויות זמניות מקוצרות -בין גובה  2.3ל-
 3.5מטר .הסתעפות קבועה )זרוע/בד(
ראשונה בגובה  3.5מטר .הסתעפות שנייה
במרחק  60ס"מ ,בזווית  120-180מעלות
מהתחתונה .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ-
 1.2מטר וגובהו הכללי  5.1מטר לפחות.
מידות גוש השורשים :קוטר  80ס"מ ,עומק
גוש השורשים :במיכל קשיח 50 -ס"מ ,.בשק
גידול 40 -ס"מ .בנוסף יחולו דרישות ותנאים
נוספים -כמפורט במכלול מסמכי המכרז/חוזה.

יח'

 41.2.410שתילי צאלון נאה .השתיל יהא בעל מבנה עץ
עם מוביל מרכזי מובהק .קוטר גזע מינימלי 75
מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד  2.3מטר,
הסתעפויות זמניות מקוצרות -בין גובה  2.3ל-
 3.5מטר .הסתעפות קבועה )זרוע/בד(
ראשונה בגובה  2.8מטר .הסתעפות שנייה
במרחק  60ס"מ ,בזווית  120-180מעלות
מהתחתונה .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ-
 1.4מטר וגובהו הכללי  4.2מטר לפחות.
מידות גוש השורשים :קוטר  80ס"מ ,עומק
גוש השורשים :במיכל קשיח 50 -ס"מ ,בשק
גידול 40 -ס"מ .בנוסף יחולו דרישות ותנאים
נוספים -כמפורט במכלול מסמכי המכרז/חוזה.

יח'

 41.2.510שתילי עץ נוי אחר .השתיל יהא בעל מבנה עץ
עם מוביל מרכזי מובהק .קוטר גזע מינימלי 75
מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד  2.3מטר,
הסתעפויות זמניות מקוצרות -בין גובה  2.3ל-
 3.5מטר .הסתעפות קבועה )זרוע/בד(
ראשונה בגובה  3.5מטר .הסתעפות שנייה
במרחק  60ס"מ ,בזווית  120-180מעלות
מהתחתונה .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ-
 1.2מטר וגובהו הכללי  5.1מטר לפחות.
מידות גוש השורשים -קוטר  80ס"מ ,עומק
גוש השורשים :במיכל קשיח 50 -ס"מ ,ובשק
גידול 40 -ס"מ .בנוסף יחולו דרישות ותנאים
נוספים -כמפורט במכלול מסמכי המכרז/חוזה.

יח'

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

כמות

160.00

324.00

36.00

מחיר יחידה

2,000.00

2,000.00

2,000.00

סך הכל

320,000.00

648,000.00

72,000.00

קובץ004/... 54849 :

אחוזות החוף  -גרשון  6ת"א  -יפו www.ahuzot.co.il
טל'  03-7610300פקס' ahuzot@ahuzot.co.il 03-7610333

מכרז לגידול ואספקת עצים בשידרת הקריה
26/05/2019
דף מס'004 :

סע י ף

תאור

 41.2.910שתילי תות דולבני 'קאגיאמה' -הרכבות
עליונות 2 -לכל עץ ועיצוב כ"מטריה" .השתיל
יטופח למבנה סוככני מובהק .קוטר גזע
מינימלי  100מ"מ ,גזע נקי מהסתעפויות עד
 2.5מטר .קוטר נוף השתיל לא יפחת מ2.2 -
מטר וגובהו הכללי  3.5מטר לפחות .מידות
גוש השורשים :קוטר  100ס"מ ,עומק גוש
השורשים  60ס"מ .בנוסף יחולו דרישות
ותנאים נוספים -כמפורט במכלול מסמכי
המכרז/חוזה .השתיל יסופק עם מערכת
תמיכות אופקיות ,מקני במבוק בקוטר  25מ"מ
לפחות ,בפיזור היקפי אחיד ובאופן התומך
ומכוון התפתחות והתקשחות הענפים
האופקיים לצורה הנדרשת.

יחידה

יח'

כמות

220.00

מחיר יחידה

2,500.00

סך הכל

550,000.00

תת פרק  41.3עבודות שונות
הערה מס'  :1לא יחול שינוי בתוספות
לאחזקה ,טיפול/טיפוח השתילים -בין אם
תוספת זו נדרשת למועד/ים בהם השתילים
עדיין בקרקע ,ולבין מועד/ים בהם השתילים
במיכל.
 41.3.010תוספת בגין אחזקה וטיפוח שתילי עצים,
לתקופה של "חודש חורפי" מלא )לפחות 16
יום( -בין  1לנובמבר ל 15 -למרץ .מדידת
התקופה-לפי מועדי האספקה שצויינו במסמכי
המכרז .היחידה הינה עץ לחודש

יח'

 41.3.020תוספת בגין אחזקה וטיפוח שתילי עצים,
לתקופה של "חודש קיצי" מלא )לפחות 16
יום( -בין  16למרץ -עד  31לאוקטובר .מדידת
התקופה -לפי מועדי האספקה שצויינו במסמכי
המכרז .היחידה הינה עץ לחודש

יח'

 41.3.100העתקת שתיל עץ ממיכל במידות סופיות
למיכל זהה ,כולל טיפול מקצועי במערכת
השורשים ובנוף השתיל ,מצע חדש ומיכל
ח דש .

יח'

 41.3.110העתקת שתיל עץ ממיכל במידות סופיות
למיכל גדול יותר מהנדרש בכתב הכמויות
למין/זן ,כולל טיפול מקצועי במערכת
השורשים ובנוף השתיל ,מצע חדש ומיכל
ח דש .

יח'

סה"כ  41עבודות גינון והשקייה

הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

6,000.00

6,000.00

1,997.00

750.00

25.00

30.00

150.00

400.00

150,000.00

180,000.00

299,550.00

300,000.00
5,033,550.00

קובץ005/... 54849 :
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מכרז לגידול ואספקת עצים בשידרת הקריה
26/05/2019
דף מס'005 :

סך פרק
5,033,550.00

פרק  41עבודות גינון והשקייה

סך הכל
סה"כ כללי
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.1

5,033,550.00
855,703.50
5,889,253.50

____________
תאריך
קובץ54849 :

