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 הצעות מחיר עבור פיזור עקר

 אלעין תאגיד עבור
 14-עקר מעבודות שאיבה ופיזור  לביצוע מחיר הצעות בזאת מזמינה", התאגיד" או" אל עין: "להלן מ"בע תאגיד אלעין 

אשר צפוי כי תחל לקראת תחילת אוקטובר ותימשך  2020/2021בתי בד המצויים בתחום שיפוט התאגיד בעונת המסיק 
 חודשיים.

העבודה תבוצע על ידי ביוביות תכלול שאיבת העקר ממיכל האצירה של בית הבד לביובית, ובשלב השני פיזור באדמות 
 החקלאות. חקלאיות על פי המפרט שנקבע על ידי משרד

 salehb@elain.org.ilלמייל הבא: 6.10.2020את המכרז יש להגיש עד לתאריך 

 תנאי סף:

מציעים הרשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת  הצעות המחיררשאים להשתתף ב

 ן:ההצעות במכרז בכל התנאים המצטברים המפורטים להל

 קוב. 10קוב כל אחת, או ביובית אחת בנפח העולה על  6בנפח של לפחות  ביוביות 2בעל מציע שהינו 

פתיחה המופעל מתוך תא הנהג. המגוף חייב לאפשר פתיחה וסגירה \ביובית חייבת להיות מצוידת במגוף סגירה\המיכלית
 . במהלך הנסיעה

 מ'. 4-6פיזור אחיד, ברוחב  בפועלאמצעי פיזור מסוג "מניפה", המותקן בפתח צינור היציאה,  המייצר 

 מ"מ(. 75אינץ'  ) 3פתח יציאת העקר לאמצעי הפיזור יוגבל  עד לקוטר מקסימלי של  

ברז ויסות ספיקה תקין ימוקם על צינור היציאה, תפעול ידני  )בנוסף למגוף פתיחה סגירה( שיאפשר כיול הספיקה, בהתאם 
 לאופי השטח ודרישות נוספות.

 .תוקף, נכון למועד הגשת הצעתולמציע רישיון עסק ב

חקלאי, שיינטר  את מסלול נסיעת המיכלית, כולל פסי הפיזור  עם אפשרות אגירת נתונים והורדה לקבצים   GPSמכשיר 
 בפורמט מתאים.

 הפעולות שעל המציע לבצע:

 שאיבת העקר מבור האצירה של בית הבד על פי קריאת התאגיד. .1

יובית לבית הבד תוך שעתיים מזמן הקריאה, מובהר כי לא יבוצעו פיזורי עקר להיות מסוגל לשלוח ב יידרש הזוכה .2
 שעות הלילה.

 פיזור העקר בדרכים ובאדמות חקלאיות על פי הנחיות משרד החקלאות. .3

 בפגישות השתתפות כגון התאגיד ידי על שיידרשו פעולות וביצוע התאגיד נציגי עם ושוטף ישיר קשר על שמירה .4
 .התאגיד במשרדי

 הצעתו למחירי בהתאם תמורה יקבל הזוכה  קוב של עקר. 1המציע ינקוב בעצתו את המחיר לשאיבה ופיזור של  .5
 הקובים שנשאבו ופוזרו על פי ההנחיות. מספר במכפלת

 

   מחיר לקוב עקר כולל שאיבה ופיזור ____________________ 

 


