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 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 

 אחזקת גינון בגני ילדיםמפרט טכני ל

 גני ילדים לפי רשימה מצ"ב 301במועצה 
 

 : פירוט העבודה הנדרשת כללי

   בכל ימות השנה.ות ופורחות שהגינות יהיו נקיכל השנה  תחזוקה שוטףוטיפול 

  ,טיפולים  2סה"כ יש צורך לטפל באופן קבוע ושוטף בגינות גני הילדים אחת לשבועיים
 בחודש.

 
 :פירוט עבודות האחזקה בגן

 

  עשבייה באמצעים מכאנייםהסרת. 

  עשבייהההדברת במידה וקיימים מזיקים ומחלות בצמחים, באחריות הקבלן לבצע ,
, יובהר כי מנהל מחלקת האחזקהבתיאום מול   ובמדשאותמחלות בצמחים הומזיקים ה

 לכל תקופת ההסכם. ל חשבון הקבלןעיהיו הדברה האספקת חומרי 

 על חשבון יהיו דישון האספקת חומרי יובהר כי  .בכל ימות השנה דישון מדשאות וצמחים
 לכל תקופת ההסכם. הקבלן

 מטר 3גובה של  נוף העצים והורדת ענפים מסוכנים ומפריעים, עדחשיפת ה. 

  צמחים וקשירתם.עצים/ צמחים, דילול ענפים  ותמיכת פרחים והוגיזום הקיטום 

  באחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות שעון השקיה  -ע"י שעון השקיההשקיה סדירה
  בגן.

 באחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות מערכת  -השקיה/ הטפטוףאחזקת מערכת ה
 ההשקיה והטפטפות בגן.

 גןחצר המחוץ לבגמר העבודות, באחריות הקבלן לוודא הוצאת הגזם  -פינוי הגזם והעצים ,
 ובאחריותו ועל חשבונו לפנות הגזם.

 באחריות הקבלן להשאיר את המדרכות ורחבות  -טאטוא שבילים ורחבות בשטח הגן
 .החצרות בגני הילדים נקיות מכל פסולת

  25עצי פרי  2 + עונתייםרב פרחים  150שתילת עם חתימת ההסכם באחריות הקבלן לבצע 
ות פורח תמיד הגינות יהיושכל ימות השנה , ובאחריות הקבלן לשמור ולתחזק במשך ליטר

  להוסיף פרחים נוספים.נפגעה באחריות הקבלן ועל חשבונו  והצמחייהוירוקות ובמידה 
 

 חלקי חיבור ותיקון ושעון השקיה  החלפת או הוספת אביזרי השקיה כגון: מסנן, וסת לחץ
 –נדאליזם וצנרת במערכת ההשקיה, באם יהיה צורך להחליפם כתוצאה מבלאי, שבר  ו/או 

 .ת ההסכםלאורך תקופ על חשבון הקבלן,והציוד העבודה 
 

  אשר מעניקים את השירותים  עובדיםלמין  הרשעות בעבירותהעדר אישור על המציע להציג
 .בגני הילדים

 
 כולל מע"מ. לא 300לכל גן מחיר לחודש  130מס' הגנים 
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 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 

 מפרט טכני לאחזקת גינון בבתי ספר

 ביה"ס + יד חריף 15במועצה 

  פירוט העבודה הנדרשת כללי:

   בכל ימות השנה.קיות ופורחות שהגינות יהיו נכל השנה  תחזוקה שוטףוטיפול 

  טיפולים בחודש 3סה"כ , בכל שבוע יש צורך לטפל באופן קבוע ושוטף בגינות בתי הספר. 

  בכל בית ספר. ואולמות ספורטהעבודות כוללות את סובות ההסעה 
 

 :פירוט עבודות האחזקה בבית הספר
 

 עשבייה באמצעים מכאניים הסרת. 

  עשבייהההדברת במידה וקיימים מזיקים ומחלות בצמחים, באחריות הקבלן לבצע ,
, יובהר כי בתיאום מול מנהל מחלקת האחזקה  מחלות בצמחים ובמדשאותהומזיקים ה

 לכל תקופת ההסכם. ל חשבון הקבלןעיהיו הדברה האספקת חומרי 

 .על חשבוןיהיו דישון האספקת חומרי יובהר כי  דישון מדשאות וצמחים בכל ימות השנה 
 לכל תקופת ההסכם. הקבלן

 מטר 3גובה של  נוף העצים והורדת ענפים מסוכנים ומפריעים, עדחשיפת ה. 

 צמחים וקשירתם.עצים/ צמחים, דילול ענפים  ותמיכת פרחים והקיטום וגיזום ה 

 השקיה ני הבאחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות שעו -השקיה סדירה ע"י שעון השקיה
 אשר מפוזרים במתחם בתי הספר.

 באחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות מערכת  -השקיה/ הטפטוףאחזקת מערכת ה
 ההשקיה והטפטפות במתחם בית הספר.

 בית חצר מחוץ לבגמר העבודות, באחריות הקבלן לוודא הוצאת הגזם  -פינוי הגזם והעצים
 .ובאחריותו ועל חשבונו לפנות הגזם הספר

 באחריות הקבלן להשאיר את המדרכות  -כל שטח בית הספרטאטוא שבילים ורחבות ב
 .נקיות מכל פסולת תי הספרורחבות החצרות ב

  ובאחריות הקבלן עונתייםרב פרחים  300שתילת עם חתימת ההסכם באחריות הקבלן לבצע ,
ות וירוקות ובמידה כל ימות השנה שהגינות יהיו תמיד פורחלשמור ולתחזק במשך 

 להוסיף פרחים נוספים. נפגעה באחריות הקבלן ועל חשבונו  והצמחייה
 

 חץ ושעון השקיה חלקי חיבור ותיקון החלפת או הוספת אביזרי השקיה כגון: מסנן, וסת ל
 –צנרת במערכת ההשקיה, באם יהיה צורך להחליפם כתוצאה מבלאי, שבר  ו/או ונדאליזם 

 .ת ההסכםלאורך תקופ והציוד על חשבון הקבלן,העבודה 
 

  על המציע להציג אישור העדר הרשעות בעבירות מין לעובדים אשר מעניקים את השירותים
 בתי הספר.ב
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 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 
 

  המועצה פרט טכני לאחזקת גינון במבנימ

 

  פירוט העבודה הנדרשת כללי:
 

 מבנה המועצה כולל אגף חברה ונוער וכן כולל טיפול בעציצים האתרים הנדרשים לטיפול :
מבנה רווחה, ,  כולל פרוזדורים אשר נמצאים בשטחים הציבוריים אשר במבנה המועצה

   מבנה מוזיאון הרטוב.

  בכל ימות  וירוקים פורחים יהיו נקיים והעציצים שהגינות  כל השנה, שוטףתחזוקה וטיפול
 .השנה

  בכל עשרה ימים המועצה ימבנובעציצים אשר ביש צורך לטפל באופן קבוע ושוטף בגינות ,
 .טיפולים בחודש 3סה"כ 

 
 :המועצהבשטחי ומבני פירוט עבודות האחזקה 

 

 עשבייה באמצעים מכאניים. הסרת 

  עשבייהההדברת במידה וקיימים מזיקים ומחלות בצמחים, באחריות הקבלן לבצע ,
, יובהר כי בתיאום מול מנהל מחלקת האחזקה  מחלות בצמחים ובמדשאותהומזיקים ה

 לכל תקופת ההסכם. ל חשבון הקבלןעיהיו הדברה האספקת חומרי 

 .על חשבוןיהיו דישון האספקת חומרי יובהר כי  דישון מדשאות וצמחים בכל ימות השנה 
 לכל תקופת ההסכם. הקבלן

 מטר 3גובה של  נוף העצים והורדת ענפים מסוכנים ומפריעים, עדחשיפת ה. 

 צמחים וקשירתם.עצים/ צמחים, דילול ענפים  ותמיכת פרחים והקיטום וגיזום ה 

 השקיה ני הבאחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות שעו -השקיה סדירה ע"י שעון השקיה
 המועצה.אשר מפוזרים במתחם 

 באחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות מערכת  -השקיה/ הטפטוףאחזקת מערכת ה
 .המועצהההשקיה והטפטפות במתחם 

 חצר מחוץ לבגמר העבודות, באחריות הקבלן לוודא הוצאת הגזם  -פינוי הגזם והעצים
 ובאחריותו ועל חשבונו לפנות הגזם., המועצה

  באחריות הקבלן להשאיר את המדרכות  -המועצה כל שטח שבילים ורחבות בטאטוא
 .נקיות מכל פסולת במתחם המועצהורחבות החצרות 

  ובאחריות הקבלן עונתייםרב פרחים  300שתילת עם חתימת ההסכם באחריות הקבלן לבצע ,
ות וירוקות ובמידה כל ימות השנה שהגינות יהיו תמיד פורחלשמור ולתחזק במשך 

 להוסיף פרחים נוספים. נפגעה באחריות הקבלן ועל חשבונו  הצמחייהו
 

  החלפת או הוספת אביזרי השקיה כגון: מסנן, וסת לחץ ושעון השקיה חלקי חיבור ותיקון
 –צנרת במערכת ההשקיה, באם יהיה צורך להחליפם כתוצאה מבלאי, שבר  ו/או ונדאליזם 

 .ת ההסכםלאורך תקופ ,והציוד על חשבון הקבלןהעבודה 
 

  על המציע להציג אישור העדר הרשעות בעבירות מין לעובדים אשר מעניקים את השירותים
 במוסדות החינוך והציבור.
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 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 

 אזוריים במועצהה ןעלמיהבבתי  טכני לאחזקת גינון מפרט

 בתי עלמין אזוריים 4במועצה 

  פירוט העבודה הנדרשת כללי:
 

  בכל ימות השנה.קיות ופורחות שהגינות יהיו נטיפול ותחזוקה שוטף כל השנה 

  חודשטיפול ב 1סה"כ , אחת לחודש תי העלמיןבאופן קבוע ושוטף ביש צורך לטפל. 

  גפן, שריגים, נס הרים -בתי העלמין האזוריים: גיזו, תירושהעבודות כוללות את. 
 
 

 :בבתי עלמין אזוריים במועצהבגינון פירוט עבודות האחזקה 
 
 

 עשבייה באמצעים מכאניים. הסרת 

 כולל בין הקבריםבית העלמין הפתוח ב במידה וקיימים מזיקים ומחלות בצמחים  בשטח ,
בתיאום   מחלות בצמחים ובמדשאותהומזיקים , העשבייהההדברת באחריות הקבלן לבצע 

לכל  ל חשבון הקבלןעיהיו הדברה האספקת חומרי , יובהר כי מול מנהל מחלקת האחזקה
 תקופת ההסכם.

 .על חשבון יהיו דישון האספקת חומרי יובהר כי  דישון מדשאות וצמחים בכל ימות השנה
 לכל תקופת ההסכם. הקבלן

 מטר 3גובה של  נוף העצים והורדת ענפים מסוכנים ומפריעים, עדחשיפת ה. 

 צמחים וקשירתם.עצים/ צמחים, דילול ענפים  ותמיכת פרחים והקיטום וגיזום ה 

 השקיה ני הבאחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות שעו -השקיה סדירה ע"י שעון השקיה
 המועצה. ותקנים ברחבי בית העלמיןאשר מ

 באחריות הקבלן לוודא בכל ביקור תקינות מערכת  -השקיה/ הטפטוףאחזקת מערכת ה
 המועצה.בית העלמין של ההשקיה והטפטפות ב

 בית העלמין מחוץ ל, באחריות הקבלן לוודא הוצאת הגזם בגמר העבודות -פינוי הגזם והעצים
 ., ובאחריותו ועל חשבונו לפנות הגזםהמועצה של

 באחריות הקבלן להשאיר את המדרכות  - שטח בית העלמיןכל טאטוא שבילים ורחבות ב
 .נקיות מכל פסולת בבית העלמיןורחבות החצרות 

  ובאחריות הקבלן עונתייםרב פרחים  150שתילת עם חתימת ההסכם באחריות הקבלן לבצע ,
ות וירוקות ובמידה כל ימות השנה שהגינות יהיו תמיד פורחלשמור ולתחזק במשך 

 להוסיף פרחים נוספים. נפגעה באחריות הקבלן ועל חשבונו  והצמחייה
 

  החלפת או הוספת אביזרי השקיה כגון: מסנן, וסת לחץ ושעון השקיה חלקי חיבור ותיקון
 –ת ההשקיה, באם יהיה צורך להחליפם כתוצאה מבלאי, שבר  ו/או ונדאליזם צנרת במערכ

 .ת ההסכםלאורך תקופ ,והציוד על חשבון הקבלןהעבודה 
 

  על המציע להציג אישור העדר הרשעות בעבירות מין לעובדים אשר מעניקים את השירותים
 במוסדות החינוך והציבור.
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 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

  מפרט להקמת גינה במוסדות חינוך

 

  פירוט העבודה הנדרשת כללי:
 

 מעת לעת ובהתאם לצורך, יתבקש הקבלן לבצע עבודת גינון במוסדות חינוך חדשים.
 
 

 וביה"ס גן ילדים
 

 ואביזרים נלווים. DCהתקנת ראש מערכת השקיה הכולל מחשב  .1

 מטר. 150עד בארוך של  יסת צנרת השקיה בטפטוף בערוגות הצמחיםפר .2

ליטר בשעה, לערוגות ירק ופיזור  0.30נת תשתית של צנרת השקיה בטפטוף של הכ .3

 .קומפוסט

 בשטח ערוגות הירק וקלטור האדמה הקיימת. .4

  ליטר 3-4צמחים בגודל   150שתילת  .5

 ליטר. 25עצי פרי בגודל  3יעת נט .6

 דישון כל הצמחים והעצים בסיום השתילה. .7
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 ואומדן מחיריםמבני ציבור וחינוך רשימת 

 לבחון חלוקה שוב: גנ"י, ביה"ס , אולמות, מבני מועצה, בי"ע

 

 א'אזור 

 

מחיר לפני  שם המוסד שם הישוב מס'

 הנחה

מס' 

ביקורים 

 בחודש

 3 ₪  2000 מעיינותדרור וביה"ס  הדסהצור  1

 3 ₪  3000 ביה"ס הדסים צור הדסה 2

 3 ₪  2000 ביה"ס צורים צור הדסה 3

 3 ₪  2500 ביה"ס לביא צור הדסה 4

 2 ₪  300 גן הדס צור הדסה 5

 2 ₪  300 גן סתוונית צור הדסה 6

 2 ₪  300 גן כרכום צור הדסה 7

 2 ₪  300 גן חצב צור הדסה 8

 2 ₪  300 גן סביון צור הדסה 9

 2 ₪  300 צבעוניגן  צור הדסה 10

 2 ₪  300 גן תלתן צור הדסה 11

 2 ₪  300 גן אורנים צור הדסה 12

 2 ₪  300 גן כלנית צור הדסה 13

 2 ₪  300 גן חרצית צור הדסה 14

 2 ₪  300 גן ורד צור הדסה 15

 2 ₪  300 גן נורית צור הדסה 16

 2 ₪  300 גן נרקיס צור הדסה 17

 2 ₪  300 גן רקפת צור הדסה 18

 2 ₪  300 גן אלון צור הדסה 19

 2 ₪  300 גן כרמל צור הדסה 20

 2 ₪  300 גן רותם צור הדסה 21

 2 ₪  300 גן חרמון צור הדסה 22

 2 ₪  300 גן תבור צור הדסה 23

 2 ₪  300 גן ארבל צור הדסה 24

 2 ₪  300 גן גלעד צור הדסה 25
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 2 ₪  300 גן שניר צור הדסה 26

 2 ₪  300 גן גלבוע צור הדסה 27

 2 ₪  300 גן ניצנים ואלונה בר גיורה 28

 2 ₪  300 גן חרוב נס הרים 29

 2 ₪  300 גן רימון נס הרים 30

 2 ₪  300 גן אורן נס הרים 31

 2 ₪  300 גן ורדים נס הרים 32

 1 ₪  1000 בית עלמין אזורי נס הרים 33

 2 ₪  300 איילה מטע 34

 2 ₪  300 דולב מטע 35

 3 ₪  3100 יסודי עין הרים עין כרם 36

 2 ₪  300 גן ספיר אבן ספיר 37

 2 ₪  300 גן ברושים אורה 38

 2 ₪  300 גן אורנים אורה 39

 2 ₪  300 גן חיפושית עמינדב 40

 2 ₪  300 גן נחליאלי עמינדב 41

 2 ₪  300 גן נרקיס צובה 42

 2 ₪  300 גן כלנית צובה 43

גבעת  44

 יערים

 2 ₪  300 גן ניצנים

גבעת  45

 יערים

 2 ₪  300 גן זמיר

גבעת  46

 יערים

 2 ₪  300 גן שיבולים

רמת  47

 רזיאל

 2 ₪  300 גן חברים

 

 

 

 ב'אזור 

 

שם  מס'

 הישוב

מחיר לפני  שם המוסד

 הנחה

מס' ביקורת 

 בחודש

 3 ₪  2600 ביה"ס האלה נחושה 1

 2 ₪  300 גן חושן נחושה 2
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 2 ₪  300 גן קשת נחושה 3

 2 ₪  300 גן סנונית נחושה 4

 2 ₪  300 נחושה גן ניצני ופרחי נחושה 5

גבעת  6

 ישעיהו

 2 ₪  300 גן פשוש ודקל

 2 ₪  300 גן גוונים צפרירים 7

 2 ₪  300 גן ארגמן שריגים 8

 2 ₪  300  גן ברוש שריגים 9

 2 ₪  300 גן גפנים שריגים 10

 2 ₪  300 שושנים שריגים 11

 2 ₪  400 קמפוס שריגים שריגים 12

 2 ₪  300 גן עגור עג'ור 13

 2 ₪  300 גן פיסטוק לוזית 14

 2 ₪  300 גן האלה לוזית 15

 2 ₪  300 שקד לוזית 16

 2 ₪  300 גן נרקיס זכריה 17

 2 ₪  300 גן אלה זכריה 18

 2 ₪  300 גפןגן  גפן 19

 2 ₪  300 גן איילה מטע 20

 2 ₪  300 גן דולב מטע 21

 2 ₪  300 גן שקד אדרת 22

 2 ₪  300 גן זית אדרת 23

 2 ₪  300 גן תות אביעזר 24

 2 ₪  300 גן פפאיה אביעזר 25

 2 ₪  300 רוגלית + שריג רוגלית 26

 2 ₪  300 גן שקד ישעי 27

 2 ₪  300 גן תמר ישעי 28

 2 ₪  300 גן תקומה מחסיה 29

 2 ₪  300 גן דקל זנוח 30

 1 ₪  1000 בית עלמין אזורי שריגים 31

 1 ₪  1300 בית עלמין אזורי תירוש 32

נתיב  33

 הל"ה

 2 ₪ 300 גן נרקיס

נתיב  34

 הל"ה

 2 ₪ 300 גן נורית
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 2 ₪  300 גן תקומה מחסיה 35

 2 ₪  300 גן סביון צרעה 36

 2 ₪  300 רקפתגן  צרעה 37

 3 ₪  3100 תיכון הר טוב צרעה 38

 3 ₪  3100 יסודי הר טוב צרעה   39

יד חריף + מתקני  צרעה  40

 ספורט

3100  ₪ 3 

 2 ₪  300 גן קשת נחם 41

 3 ₪  3100 ביה"ס קרוב נחם 42

מבנה מועצה + מתחם  מועצה 43

 נוער + מוזיאון

3500  ₪ 3 

+  םחניון אוטובוסי מועצה 44

 כלביה 

300  ₪ 2 

 

 ג'אזור 

 

שם  מס'

 הישוב

מחיר לפני  שם המוסד

 הנחה

מס' 

ביקורים 

 בחודש

 2 ₪  300 גן רימון אשתאול 1

 2 ₪  300 גן תות אשתאול 2

מסילת  3

 ציון

 2 ₪  300 גן רימון

מסילת  4

 ציון

 2 ₪  300 גן תות

 2 ₪  300 גן רימון תעוז 5

 2 ₪  300 גן דקלים תרום 6

 2 ₪  300 גן ארזים תרום 7

 2 ₪  300 גן אורנים תרום 8

 2 ₪  300 + אתרוג גן ערבה כפר אוריה 9

 1 ₪  1300 בית עלמין גיזו גיזו 10

 3 ₪  2700 מתתיהוביה"ס  גיזו 11

 2 ₪  300 גן צנובר צלפון 12

 2 ₪  300 גן אורנים צלפון 13

 2 ₪  300 גן השחר טל שחר 14



 המועצה האזורית מטה יהודה
 לביצוע עבודות גינון במבני ובשטחי ציבור ובמוסדות החינוך  1/2020מספר פומבי מכרז 

 במועצה האזורית מטה יהודה
 והצעת מחירמפרט טכני  –' גפרק 

 

11 
__________________________________ 
 חתימת המציע/מורשי חתימה בצירוף חותמת

 

 2 ₪  300 ניצניםגן  טל שחר 15

 3 ₪  3100 ביה"ס השחר טל שחר 16

 2 ₪  300 גן אוהבים בקוע 17

 2 ₪  300 גן דרור בקוע  18

 2 ₪  300 גן רקפת נחשון 19

 2 ₪  300 גן רימון נחשון 20

 2 ₪  300 םאסל גן אל נווה שלום 21

 2 ₪  300 גן הלבבות שואבה 22

 2 ₪  300 גן שורש שורש 23

 2 ₪  300 גן אתרוג מאירבית  24

 2 ₪  300 גן ערבה נווה אילן 25

 2 ₪  300 גן רימון נווה אילן 26

 2 ₪  300 גן נטף נטף  27

מעלה  28

 חמישה

 2 ₪  300 גן רקפת

מעלה  29

 חמישה

 2 ₪ 300 גן רעות

מעלה  30

 חמישה

 2 ₪  300 גן דרור

מעלה  31

 חמישה

ביה"ס אלון + 

 מרחבים

3200  ₪ 3 

 תקריי 32

 ענבים

 2 ₪  300 גן נרקיס

 2 ₪  300 גן תות בית נקופה 33

 2 ₪  300 גן יסמין עין רפא 34

 2 ₪  300 גן כוכבים עין רפא 35

 2 ₪  300 גן ציפורים עין נקובה 36

 2 ₪  300 גן ורדים עין נקובה 37

מוצא  38

 עילית

 2 ₪  300 גן רימון + שיבולים

 2 ₪  300 גן ניצנים בית זית 39

 2 ₪  300 גן נירים בית זית  40

 2 ₪  300 גן אורנים בית זית 41

 2 ₪  300 גן רימון רמת רחל 42

 2 ₪  300 גן ינקינטוןקיבוץ  43
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 הראל

  

 

 ₪ . 5500מחיר לפני הנחה : הקמת גינה במוסדות חינוך על פי המפרט דלעיל 

 

 

 

כוללים את כל התשלומים אשר מגיעים לקבלן בגין כל התחייבויותיו  הצעת המחירמובהר כי 

לפי תנאי המכרז וההסכם לרבות שכר עובדים,  נסיעות רכב שרות, צמחים, שתילים,   מוצרי 

 גינון, כלי עבודה, רווח קבלני, הוצאת אישורים וכיוצ"ב.   

חייבויותיו הנובעות המועצה לא תהיה חייבת בתשלום נוסף כלשהו לקבלן כנגד ביצוע הת

 מהסכם זה.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הצעת המחיר

 

עיינתי ובדקתי את כל  מאשר בזה כי קראתי, __________________________________ מ,"אני הח

במועצה אשר מוסדות חינוך מבני ובשטחי הציבור ובלביצוע עבודות גינון ב 1/2020 מסמכי מכרז פומבי מס'

  וכי הנני מסכים להם ומתחייב לפעול על פיהם. כמפורט במסמכי המכרז,האזורית מטה יהודה 

 

 הצעתי הינה כדלקמן:   

 

___________________ על כל  :בשיעור %_________ במילים)לא ניתן להציע אחוז תוספת(  הנחה

 . והקמת גינה במוסדות חינוך על פי המפרט כדלעיל ,המחירים ברשימת המוסדות
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המציע אינו רשאי להפריד את אחוז ההנחה בין המוסדות השונים ועליו לנקוב באחוז הנחה 
 לכל המחירים של כלל המוסדות אחיד

 

___________  ____________  ____________ 

  מ/"חברה בע 'מס /ז"ת               חתימת המציע    שם המציע

   מס' שותפות רשומה          

 

      _____________________________כתובות המציע 

  _____________________________טלפון המציע          

            

    

 


