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 לחלוקת שקיות לאיסוף גללי כלביםפניה לקבלת הצעות מחיר  הנדון:
 

( אחראית מטעם עיריית "החכ"ל"  /"החברה" החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ )להלן:  .1
 לחלוקת שקיות לאיסוף גללי כלבים ברחבי העיר כפר סבא.(  "העירייה"כפר סבא )להלן: 

 
חלוקת של שקיות לאיסוף גללי כלבים   להתקשר עם נותן שירותים לטובת תהחברה מעוניינ .2

 (."העבודות"בתיבות הפזורות ברחבי העיר )להלן: 
 

 לחלוקה שקיות לאיסוף גללי כלבים. על כן, החכ"ל פונה בזאת לטובת קבלת הצעת מחיר  .3
 
 

 להלן פירוט השירותים הנדרשים בין היתר:  .4
 

בהתאם לצורך ובהתאם  תיבות הפזורות ברחבי העיר 350-בכ איסוף גללי כלביםמילוי שקיות  4.1

 יובהר כי שעות החלוקה הן בין היתר בשעות הלילה. לדרישה המשתנה. 

 קבלתם במחסני העירייה. בהתאם לצורך מהעירייה ו הזמנת שקיות 4.2

 מעת לעת עם ספקי שקיות.ים השוואת מחיר ביצוע 4.3

 מול הגופים הרלוונטיים.  דיווח על תיבות תקולות 4.4

 בהתאם לצורך.  קריאות מוקדמענה ל 4.5

 לרשות נותן השירותים יוקצה אופנוע ממחסני העירייה, על כן על המחלק:  4.6

 .וכו' נדרשים  טיפוליםתקלות, דיווח על  ;אחריות מלאה על האופנוע  4.6.1

 על המחלק להציג רשיון נהיגה לאופנוע בתוקף.  4.6.2

ודות ובתום העבודות  יובהר כי האופנוע יעמוד לרשות נותן השירות במהלך ביצוע העב

 ישובו למחסן העירייה. 

 
 לוחות הזמנים  5

  -לנספח ב' על המציע לציין את לוחות הזמנים בהם יינתנו שירותיו בהתאם לכל דרישה, ובהתאם 
 הצעת מחיר.

 
)נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת   נספח א' להגיש בצירוף: את הצעת המחיר יש  .6

טופס הצעת מחיר המצ"ב ובצרוף טופס  -נספח ב' יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות( המצ"ב, 
כתובת  ל ה"הזמנה להציע הצעת מחיר" חתום על כלל עמודיו בחתימה וחותמת המציע

 .ilonid@ksaba.coR  10:00בשעה  2021/06/16לא יאוחר מיום וזאת . 
 

לגב' רוני  בכתב לפנותיהיה  ניתן, מושא הזמנה זו ענייןב המתעוררת שאלה בכל  ההבהרשאלות  .7
 . 12:00 בשעה 10/06/2021 יוםוזאת לא יאוחר מ ronid@ksaba.co.il באמצעות מייל דנציגר

 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל  את ההליך בכל שלב, בלא חובת הנמקה ו/או את הזכות שלא  .8

 לבחור באחת ההצעות; החברה תבחר את ההצעה המטיבה עמה ביותר ולאו דווקא את זו הזולה יותר. 
 

בהגשת הצעת המחיר מוותר המציע על כל טענה לעניין ההסתמכות ו/או צפייה לרבות בגין המידע  .9
 נמסר מטעם המזמינה.ש

 
 

 בכבוד רב,                                                                                        

 

 בע"מ החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא     
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 טופס הצעת מחיר  -ספח ב'נ

 

 :______________ שם החברה

 

 כתובת:_________________ 

 

 טלפון: _________________ 

 

 איש קשר: __________________ 

 
 זמינות החברה: ______________ 

 
 
 

 פירוט עלויות השירותים הנדרשים בין היתר: 

 
 
 
 
 
 
 
 

עלויות הובלה, על המציע לכלול בהצעת המחיר עלויות חפיפה מול נותן השירותים היוצא,  •
 , עלויות חומרה וביטוחים בהתאם להצעתו. עלויות עובדים

 
 

 
 
 

 
 _________________    _______________ 

 תאריך הגשת ההצעה     חתימה וחותמת   
   מורשה חתימה בחברה 

מחיר   הנדרשים  השירותים
 מקסימום

הצעת 
 המחיר 
ללא  
 מע"מ

 

 תיבות הפזורות ברחבי העיר  350-בכ "שקי קקי"מילוי שקיות 

יובהר כי שעות  בהתאם לצורך ובהתאם לדרישה המשתנה. 

 החלוקה הן בשעות הלילה. 

 קבלתם במחסני העירייה. בהתאם לצורך ו  הזמנת שקיות

 השוואת מחיר עם ספקי שקיות. ביצועמעת לעת 

 .דיווח על תיבות תקולות

 בהתאם לצורך. עדכון קריאות מוקד 

 

6,800   ₪
לא  ל

 מע"מ
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