תאריך21/12/2017 :
סימוכין :פרסום חוצות  /מכרז  2017 14לאספקה ,התקנה ,תחזוקה תפעול ולמתן זכויות פרסום
על מתקני פרסום וריהוט רחוב ברחבי העיר כפר סבא 7979 /

לכבוד
משתתפי המכרז
הנדון :מכרז מס'  14/2017לאספקה ,התקנה ,תחזוקה ,תפעול ומתן זכויות פרסום
על מתקני פרסום וריהוט רחוב ברחבי העיר כפר סבא

נספח  1להודעה מס'  2למציעים
בהמשך להודעה מס'  2שנשלחה למשתתפי המכרז ,להלן מחירון עבודות נוספות שלא לסיכום:
סוג העבודה

מס'
1

תחנות אוטובוס

2

תחנות אוטובוס

3

תחנות אוטובוס

4

תחנות אוטובוס
מתקני מפה ומתקני
תקשורת זעירים
מתקני מפה ומתקני
תקשורת זעירים
מתקני מפה ומתקני
תקשורת זעירים
מכוונים

9

מכוונים

העתקת מכוון ברחבי העיר כ"ס

10

מכוונים

11

עמודורים

12

עמודורים

13

עמודורים

פירוק ופינוי מכוון ישן
אספקה  +התקנה עמודור מואר
חדש כולל שלטי שמות רחוב
אספקה  +התקנה של עמוד
אספקה  +התקנה של שלט בודד

14

עמודורים

15

עמודורים

אספקה  +התקנה של פרספקס צד
אחד
אספקה  +התקנה של שנאי ולדים

16

עמודורים

17

עמודורים

העתקת עמודור ברחבי העיר כ"ס
כולל שלטי שמות רחוב
פירוק ופינוי עמודור ישן

5
6
7
8

אספקה  +התקנה תחנה חדשה
העתקת תחנה ברחבי העיר כ"ס
כולל שיקום מקום סככה ישנה
פירוק ופינוי תחנת אוטובוס ישנה
כולל שיקום מקום סככה
תוספת ארגז פרסום לתחנה חדשה
אספקה  +התקנה של מתקן מפה /
מתקן תקשורת זעיר
העתקת מתקן מפה  /מתקן
תקשורת זעיר
פירוק ופינוי מתקן מפה  /מתקן
תקשורת זעיר
אספקה  +התקנה מכוון חדש

₪ 9,000
₪ 2,500
₪ 1,500

רח' התע"ש  ,11כפר-סבא ת.ד 2238 .מיקוד 44425

www.ksaba-com.co.il

מחיר (בש"ח ,לא
כולל מע"מ)
₪ 13,750

*

₪ 6,500
₪ 4,500
₪ 4,000
₪ 8,500
₪ 2,500
₪ 1,500

₪ 3,000
₪ 1,500
₪ 750
₪ 150
₪ 300
₪ 1,500
₪ 1,000

טל ,09-7674615 .פקס09-7674616 .

e-mail: economic@ksaba.co.il

18

טוטם

אספקה  +התקנה של טוטם חדש

₪ 7,500

19

טוטם

פירוק ופינוי טוטם ישן

₪ 1,000

20

טוטם
חיבור מתקן פרסום
לחשמל

העתקת טוטם ברחבי העיר כ"ס
תוספת בגין חיבור מעל  10מ"א
(מטר אורך)

₪ 1,500

21

 ₪ 250למ"א

למען הסר ספק ,רק שינויים בכתב יחייבו את החברה ,טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא
שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את החברה.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
המציע יחתום בשולי הודעה זו ויצרפה להצעתו

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

_________________________ _________________________ _________________________
חתימה  +חותמת
שם המציע
תאריך

בכבוד רב,
החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

רח' התע"ש  ,11כפר-סבא ת.ד 2238 .מיקוד 44425

www.ksaba-com.co.il

*

טל ,09-7674615 .פקס09-7674616 .

e-mail: economic@ksaba.co.il

