
 כתב כמויות – נספח ג'
 

  סקר איכות אוויר רבעוניאנליזות 
בעזרת הציוד המתאים    כוללים ביצוע הדגימה  1-19לתשומת לב המציעים, כי מחירי האנליזה סעיפים   •

 , כל אלו בהתאם למפרט הטכני ולמסמכי המכרז. אנליזה והגשת דוחביצוע ה , לכל אחת מהאנליזות

ים הגעת צוות פיזית למועצה כל אלו בהתאם למפרט הטכני ולמסמכי  ( כולל20מחירי יום הדיגום )סעיף   •
 המכרז. 

 

 סה"כ מחיר  )ללא מע"מ( 

 
כמות 

דגימות 
לסקר 
 רבעוני

מחיר ליחידה לחומר  
 נדגם 

)ללא  כולל אנליזה 
 מע"מ(

 סעיף החומר הנבדק 

 .1 אמוניה   16 

 .2 *מימן גופרתי   16 

 16  Mercaptanes** 3. 

 16  Formaldehyde 4. 

 16  Methanol 5. 

 16  Acetone 6. 

 16  HCl 7. 

 16  HBr** 8. 

 16  2Cl 9. 

 16  2Br 10. 

 16  Acrylonitrile 11. 

 16  DimethylSulfate** 12. 

 1  

 דיאוקסינים  

13. 

 .14 **כספית   16 

 .ICP 15-מתכות ב  16 

 16  TSP   16 אבק מרחף. 

 .VOC 17סריקת   16 

 16  TrimethylAmine** 18. 

 16  DimethylAmine 19. 

 .  20 סקר איכות אויר רבעוני ימי דיגום לביצוע  4עלות   

   מחיר לא כולל מע"מ   

 
 הבהרות: 

המועצה רשאית להחליט על הזמנת חלק מן השירותים המפורטים לעיל ואף במקרה זה, המחירים   .1

לכמות   ביחס  טענה  כל  להעלות  שלא  מתחייב  הספק  הספק.  את  מחייבים  יחידה  לכל  הנקובים 

 המוזמנת בפועל.  



התשלום    אינו כולל את  - 9בהצעת המחיר מסמך    3סעיף  יום דיגום נוסף )חריג( במועד אחר בהתאם ל  . 2

כפי   יחידה  ולמחיר  המועצה  לדרישת  בהתאם  הינו  האנליזות  לביצוע  מחיר  האנליזות.  לביצוע 

 שמפורט בכתב הכמויות. 

 . , דיגום חוזר יבוצע על חשבון המציעתקלהאם במהלך הדיגום או האנליזה תהיה  . 3

 ובדיקות איכות אוויר באזור הבריכות. .        המחירים כוללים הפקת דוח מסכם לכל אחד מהסקרים 4

 בדיקות איכות אוויר באזור בריכות האידוי
בעזרת הציוד המתאים   כוללים ביצוע הדגימה   1-5לתשומת לב המציעים, כי מחירי האנליזה סעיפים   •

 , כל אלו בהתאם למפרט הטכני ולמסמכי המכרז. אנליזה והגשת דוחביצוע ה , לכל אחת מהאנליזות

ים הגעת צוות פיזית למועצה, הנחת הציוד וכדומה כל אלו בהתאם  ( כולל6מחירי יום הדיגום )סעיף   •
 למפרט הטכני ולמסמכי המכרז. 

 
סה"כ מחיר   
ליום דיגום 
 )ללא מע"מ( 

 
כמות דגימות ליום דיגום 

 נקודות דיגום(  3)

 מחיר ליחידה לחומר נדגם  
 )ללא מע"מ( כולל אנליזה 

 סעיף החומר הנבדק 

 .1 אמוניה   3 
 .2 מימן גופרתי   3 
 3  Mercaptanes 3. 
 3  HCl 4. 
 3  VOC 5. 
 .6 דיגום לביצוע בדיקות איכות אוויר באזור בריכות האידוי  יוםעלות   
   מחיר לא כולל מע"מ   

 
 הבהרות:

המועצה רשאית להחליט על הזמנת חלק מן השירותים המפורטים לעיל ואף במקרה זה, המחירים   .1

לכמות   ביחס  טענה  כל  להעלות  שלא  מתחייב  הספק  הספק.  את  מחייבים  יחידה  לכל  הנקובים 

 המוזמנת בפועל.  

תיגזר   .2 זה  במקרה  הבדיקה  עלות  במכרז  להצעה  בהתאם  אחר  במועד  )חריג(  נוסף  דיגום  יום 

 . בצירוף המחיר הנדרש בהצעה ליום דיגום. בהתאם לחומר הנבדק בטבלה מצ"ב  יםר מחיהמ

 . אם במהלך הדיגום או האנליזה תהיה תקלה, דיגום חוזר יבוצע על חשבון המציע .3

 מסכם לכל אחד מהסקרים ובדיקות איכות אוויר באזור הבריכות. הפקת דוח המחירים כוללים  .4

 

 החתום: ולראיה, באתי על 

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חותמת תאגיד: ______________________ תאריך: ________________ 

 

 אישור   

הו  __________ ביום  כי  בזה  מאשר  ברח'  הנני  במשרדי   _______________ עו"ד  בפני,  פיע/ו 
ה"ה    -ו  תה עצמו/ה ע"י ת.ז. __________________________ ה"ה _______________ אשר זיהה/

ת. ע"י  עצמו/ה  זיהה/תה  אשר   _________________________ בשם  ז.  חתמו  אשר  המציע  , 
וכי ההחלטות  על מסמך זה, מורשים לחתום ולחייב את החברה    ______________________________

 תקנון החברה.וההשתתפות במכרז התקבלו כדין בהתאם ל 

 חותמת  _________________     עו"ד _________________


