
 9/5/2022תאריך:
              לכבוד

 15/2022מכרז שתתפי מ
 בפקס' / דוא"ל ________________________ 
 וידוא קבלה __________________________ 

 

 לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט לחטיבה צומחת צור יצחק   15/2022מס' פומבי  מכרז 
 

 תשובות הבהרה 
 

 ריהוט משלים   –מויות פרק ג' הבהרה בנוגע לאופן שקלול כתב כ .1
 

   –תשומת לב המציעים 

 

כולל מע"מ(  בכל פרק נקבע מחיר מירבי    .1.1 של סה"כ הפריטים הכלולים בכתב הכמויות. אין לחרוג  )לא 
 לפרק לגביו מוגשת הצעה.  ממחיר מירבי  

)ריהוט משלים(  .1.2 ג'  חלו  בפרק  הצעה לשתי  להציע  נדרשו המציעים  לגביהם  פריטים  פות  קיימים מספר 
הצעה  להגיש  יש  המועצה.  עמידה    לשתי   לבחירת  בחינת  לצורך  כי  בזאת  מובהר  הנדרשות.   החלופות 

   -, כמפורט להלןבחשבון מחיר של חלופה אחת בלבדיילקח   יבמחיר מירב

הכמויות  F1פריט   .1.2.1 שקלול  יי  –  בכתב  לצורך  בחשבון  המוצע  סה"כ  לקח   ' בלאופציה  המחיר 
הנוספת את  תשומת  .  (לפריט  )החלופה  וכן  הספסל  את  כוללת  כאמור  החלופה  כי  לבכם 

 בכתב הכמויות(  3  -ו 2השולחנות )שורות  

  ב' לאופציה  המחיר המוצע  סה"כ  לקח בחשבון לצורך שקלול  יי  –  בכתב הכמויות   5Fפריט   .1.2.2
 .  בכתב הכמויות( 8שורה החלופה הנוספת לפריט,  )

לצורך שקלול  יי  –  בכתב הכמויות  8Fפריט   .1.2.3 . 'בלאופציה  המחיר המוצע    סה"כלקח בחשבון 
 בכתב הכמויות(.    11שורה  ,)החלופה הנוספת לפריט

 . ב'לאופציה  המחיר המוצע  סה"כ  לקח בחשבון לצורך שקלול  יי  –  בכתב הכמויות  13Fפריט   .1.2.4
 בכתב הכמויות(.    17שורה  ,החלופה הנוספת לפריט

 רת המועצה. , לבחילמען הסר ספק, מובהר בזאת כי יש להגיש הצעה לשתי החלופות .1.2.5

של    .1.3 הכמויות  כתב  סה"כ  משלים(   )ריהוט  ג'  בפרק  כי  בזאת  יחרוג  כל  מובהר  לא  לשקלול,  הרכיבים 
 ₪ לא כולל מע"מ(.  220,000ממחיר מירבי שנקבע לפרק זה )

לעיל.    .1.4 הכולל את ההבהרה  גבי  מצ"ב לשם הנוחות טופס הצעת מחיר מתוקן  על  יש להגיש את ההצעה 
בחשבון לצורך השקלול    ולקחיכל שהצעה תוגש על גבי כתב הכמויות המקורי, יכתב הכמויות המתוקן. כ

 המחיר של הפריטים לשקלול.  סה"כ רק   –ובחינת העמידה בדרישה לאי חריגה ממחיר מירבי 

  –להלן מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי המועצה   .2
 

 מענה המועצה   פירוט השאלה/ הבהרה  מס' סעיף מס' עמוד מס"ד
1.  60 F25 

 
 

 נדרשת אפשרות לש"ע. 
 
 

נרשם  לגביו  רכיב  בכל 
שווה   להציע  ניתן  דגם, 

 ערך מאושר.  
לצרף  יש  ערך  לשווה 

 .  קטלוג/תמונה
יש   למוצר  כי  לוודא  יש 

 תו תקן כנדרש במכרז.   
2.  60   F26  לשאלה   נדרשת אפשרות לש"ע מענה    1ראו 



 

 20מתוך  2עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  

 

 לעיל  
3.  61 F27 

 
לשאלה   נדרשת אפשרות לש"ע  מענה    1ראו 

 לעיל  
4.  61 F28 

 
לשאלה   נדרשת אפשרות לש"ע  מענה    1ראו 

 לעיל  
פרק ג' ריהוט    .5

 משלים   
א'   מחיר מירבי   שאופציה  במקרה 

של   מהתקציב  חורגת 
הכולל   ₪   220,000הסך 

עומדת   ב'  אופציה  אבל 
או   תקין  האם  בתקציב 
ששני   צורך  שיש 
יעמדו   האופציות 
הסך   של  בתקציב 

 הכולל?. 

בנוגע   לעיל  הבהרה  ראו 
ההצעות  לאופ  שקלול  ן 

 של פרק ג'.  

 ודעות ההבהרה מטעם המועצה מחייבות את המציעים.  ה .3

 המציע לא יבצע מחיקות/שינויים על גבי מסמכי המכרז.   .4

השינויים וההבהרות שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המשתתף בהליך להביאם בחשבון   .5
 ה, כשהוא חתום על ידו בחתימה וחותמת, להצעתו במכרז. בהגשת הצעתו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך ז

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .6
 בברכה,  

 צליל בכר 
 מנהלת אגף החינוךסגנית 

    דרום השרון מועצה אזורית 

 אישור 
תשובות   מסמך  את  קבלתי  כי  מאשר  "המשתתף"(  )להלן:   __________________________________ הח"מ  אני 

הבנתי את  האמור בהם ואני מצרף העתק של המסמכים הנדרשים לפי מסמך   15/2022מס'    פומבי   זההבהרה במסגרת מכר
 זה לעיל להצעתי במכרז. 

 שם המשתתף : _____________________ 

 חתימה:__________________________ 
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 טופס מתוקן   –ד' נספח 

 לכבוד
 תאריך __________     המועצה(  -)להלן  דרום השרון המועצה האזורית 

 ג.א.נ.,

 והצהרת המשתתף מחיר הצעת 

לחטיבה  לביצוע שירותי אספקת והתקנת ריהוט  15/2022 מכרז פומבי  מס'
 צומחת צור יצחק 

אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה 
 כדלקמן:

הח .1 ו/או  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  שאינם  הבנו  ובין  אליהם  המצורפים  בין  וזה, 
במתן   הקשורים  הגורמים  כל  את  ובדקנו  המועצה  בתחום  ביקרנו  אליהם,  מצורפים 

 השירותים ו/או העלולים להשפיע עליהם. 

ואנו   .2 שערכנו,  הבדיקות  על  ובהסתמך  המכרז  במסמכי  לאמור  בהתאם  הצעתנו  את  הגשנו 
ת כל  נציג  ולא  המכרז  האמור במסמכי  כל  אי  מסכימים  על  המבוססות  דרישות  או  ביעות 

 ידיעה ו/או אי הבנה ואנו מוותרים בזאת ראש על טענות כאמור. 

אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, הצעתנו זו עונה על כל הדרישות   .3
שבמסמכי   לתנאים  בהתאם  השירותים  ליתן  עצמנו  על  מקבלים  ואנו  המכרז,  שבמסמכי 

 המכרז. 

האמו .4 לכל  ומסמכי  בהתאם  תנאי  כל  את  ומדוקדקת  זהירה  בחינה  שבחנו  ולאחר  לעיל,  ר 
המכרז והחוזה האמורים, לרבות תנאי התשלום, הננו מגישים הצעתנו זו והרינו מתחייבים  
שאר   כל  את  ולקיים  המכרז  מסמכי  נשוא  השירותים   את  הנדרשים  במועדים  לספק  בזה 

 "(. התמורה ותנאי התשלום)להלן: " התחייבויותינו, כולן ביחד, במחירים שהננו מציעים

אנו מסכימים שהמועצה תהיה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, ולמסור את ביצוע   .5
הבלעדי   דעתה  שיקול  לפי  הכל  לה,  שייראה  כפי  אחרת,  הצעה  לבעלי  השירותים  אספקת 
כל   לקבל  מתחייבים  ואנו  במכרז,  ובהוראות  למשתתפים  בהודעה  כמפורט  והמוחלט, 

 כאמור של המועצה.החלטה 

במתן   .6 להתחיל  לנו  לאפשר  בהם  שיש  הציוד  וכל  המקצועיים  האמצעים  כל  את  לנו  יש 
השירותים במועד הקבוע במכרז ולבצע את השירותים על פי הוראות החוזה ונספחיו, ואנו  

 מתחייבים לעשות כן באם נזכה במכרז. 

 שתתפים אחרים. אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תאום עם מ .7

במשך   .8 תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  יום    90הצעתנו 
מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת  

יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו לכשנידרש, תיפסל הצעתנו   90תוקף ההצעה למשך 
ערבות הבנקאית כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי לגרוע  זו ותחולט ה

 מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין.

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  .9
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ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך    7לחתום על כל מסמכי חוזה המכרז תוך   (1)
 רק זמן אחר, כפי שייקבע על ידכם. פ

נשוא   (2) השירותים  אספקת  בשל  המגיעה  לתמורה  כלשהן  תוספות  לתבוע  לא 
 המכרז. 

פי החוזה, בהיקפן המלא או בהיקף  -להתחיל באופן מידי בביצוע התחייבויותינו על (3)
ידכם    -אחר   על  שייקבע  כפי  שבמסמכי    -הכל  התנאים  לכל  בהתאם  ולבצען 

 המכרז והחוזה.

הירים ומתחייבים בזה, כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנו החוזה על כל  הננו מצ .10
ידינו, וגם אם לא נחתום על החוזה בכלל,  -המסמכים המצורפים אליו, כאילו היה חתום על 

על וקבלתה  הצעתנו  מבלי  -תחשב  לביננו,  המועצה  בין  מחייב  כחוזה  בכתב,  המועצה  ידי 
עצה כמפורט במסמכי המכרז. אם נידרש להתחיל בביצוע  שהדבר יגרע מזכויותיה של המו

אספקת השירותים נשוא המכרז מיד לאחר שנקבל הודעה על זכייתנו במכרז, נפעל בהתאם  
 פי הוראות החוזה וכל המסמכים הכלולים בו. -לדרישה על 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם חוזה   .11
 יב בינינו לבניכם. מחי 

להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים בזה לידי המועצה ערבות בנקאית במכרז. היה והצעתנו   .12
ימים ממועד הודעתכם נחתום על מסמכי החוזה ונפקיד    7תתקבל, אנו מתחייבים כי תוך  

בידכם בטוחה, כמתחייב מהסכם המכרז. היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו,  
מים כי הערבות/שיק שנמסרה על ידנו בקשר עם השתתפותנו במכרז תוגש לגבייה  אנו מסכי 

על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים  
 להם זכאית המועצה על פי המכרז ו/או כל דין. 

יד בשמו  אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאג  .13
מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי כל מניעה על פי דין או  

 הסכם לחתימתנו על הצעה זו. 

 הצעת המחיר 

המצורף   .14 הכמויות  בכתב  הנקובים  למחירים  בהתאם  הינה   העבודות  לביצוע  זו  הצעתנו  
ים אנו מתחייבים לבצע  הרלבנטי בכתב הכמויות, וככל שנקבע כזוכ בפרק ה למסמכי המכרז  

 את השירותים ע"פ מחירים אלו.  

כל    .15 לביצוע  הנדרשות  והתשומות  האמצעים  לכל  נדרשים  אנו  כי  בחשבון  מביאה  הצעתנו 
 העבודות, שקבעה המועצה, כמו גם את מכלול העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודה 

ובתמורה   .16 המכרז,  מסמכי  בכל  ולהלן  לעיל  האמור  כל  על  מלוא  בהסתמך  לקיום 
התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, הצעתנו לגבות כתמורה לשירותים המפורטים בהסכם  

 את הסכומים המפורטים על גבי כתבי הכמויות להלן:

 

 

 

 (  X)נא לסמן  –הצעתינו מוגשת לפרקים הבאים  .17
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  '(. פרק ריהוט כיתותו/או  פרק א'   -ריהוט כיתות )להלן –פרק א 

   'ב נגרו  –פרק  )להלןריהוט  אישית  בהתאמה  ב'   -ת  פרק  ו/או    פרק 
 (. ריהוט נגרות 

   '(.פרק ריהוט משלים ו/או   פרק ג' -ריהוט משלים )להלן  -פרק ג 

  

 המציעים יכולים להגיש הצעה לפרק אחד, שני פרקים או לשלושת פרקי המכרז. 

כלשהו   לפרק  הצעה  המגיש  הציוד/ריהוט    –מציע  פרטי  לכל  הצעה  להגיש  מחויב 
באותו פרק לגביו הוגשה הצעה. )לא ניתן להגיש הצעה רק לחלק מפרטי ציוד  הכלולים  

 בפרק לגביו מוגשת הצעה(.  

 ההצעות יבחנו בהתייחס לכל פרק בנפרד. 

 

ההצעה  מוגשת  לגביו  פרק  לכל  את    -  בהתייחס  למלא  בהתייחס    כליש  הכמויות  כתב 
 לפרק לגביו מוגשת ההצעה. 

פרק לגביו הוגשה הצעה תהיה רשאית המועצה  שלא תכלול מחיר לרכיב כלשהו ב   הצעה 
הבא   באופן  אליה  כתב       –להתייחס  מסעיפי  כלשהו  בסעיף  מחיר  יוצג  ולא  במקרה 

 הכמויות אזי: 

המועצה תיקח בחשבון בהצעתו את הצעת המחיר הגבוהה ביותר אשר יוצע   (1)
המציע   יזכה  באם  ואולם,  המכרז.  משתתפי  יתר  ע"י  הפריט  לאותו 

ישולם   משתתפי  בהתקשרות  יתר  עבור  שיוצע  ביותר  הנמוך  המחיר  לפי  לו 
 המכרז עבור אותו פריט. 

 . לאותו פרק לחילופין: עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה   (2)

המועצה. של  דעתה  לשיקול  נתונה  דלעיל  האפשרויות  בין  המועצה    הבחירה  החליטה 
מועצה  לנהוג לפי האפשרות הראשונה והמציע שנקבע כזוכה סרב לקבל ההחלטה תהא ה 

 רשאית לחלט את הערבות שתוגש ע"י המציע. 

כתב  במכרז נקבע מחיר מירבי בהתייחס לסה"כ מחיר כל רכיבי    –תשומת לב המציעים  
   -הצעה כמפורט להלןהכמויות בהתאם לפרק ב

א'   ( 1) כיתות    –פרק  על    –ריהוט  יעלה  לא  הכמויות  כתב  סה"כ  של  מירבי  מחיר 
מע"מ.  270,000 כולל  לא  שס  ₪  מירבי  הצעה  מחיר  על  יעלה  זה  פרק  מחיר  ה"כ 

 לא תובא לדיון לפרק זה.   –לפרק זה  

₪ לא    130,000מחיר מירבי של סה"כ כתב הכמויות לא יעלה על    –נגרות     –פרק ב  ( 2)
זה  כולל מע"מ.   לפרק  מירבי  על מחיר  יעלה  זה  פרק  לא    –הצעה שסה"כ מחיר 

 תובא לדיון לפרק זה. 

ג ( 3)      משלים    –פרק  על    –  ריהוט  יעלה  לא  הכמויות  כתב  סה"כ  של  מירבי  מחיר 
יעלה על מחיר מירבי    ₪ לא כולל מע"מ.    220,000 זה  הצעה שסה"כ מחיר פרק 

 לא תובא לדיון לפרק זה.   –לפרק זה  

ראשונה   הצעה  או  אפשרויות,  מספר  קיימות  הכמויות  שבכתב  במידה 
 . לכולןוחלופה, על הקבלן להתייחס 
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 ריהוט כיתות   –פרק א' 
 

 

0 
 תאור הפריט 

 )כולל דגם ומידות( 
 תמונה 

 להמחשה בלבד 
 כמות 

מחיר מוצע  
ליחידה לא  
 כולל מע"מ  

סה"כ מחיר  
)מחיר מוצע  
ליחידה כפול  

 כמות(  

F17 

מידה   -שולחנות תלמיד 
, רגל מתכת   1.20/60

מ"מ בגוון לבחירה    40/40
עליון  ס"מ , משטח  75גובה  

מ"מ גוון    28מלמין עובי 
  P.V.Cלבחירה כולל קנט 

 תואם 

 

  

 

195    

F18 

מידה   -שולחן תלמיד בר 
  40/40רגל מתכת    1.20/60

מ"מ בגוון לבחירה בגובה  
ס"מ, משטח עליון מלמין   90
מ"מ גוון לבחירה כולל   28

 תואם   P.V.Cקנט 

 
  

 

36  
  
  

F19 

מידה   -מיד בודדלשולחן ת 
  40/40רגל מתכת  ,  80/60

  75מ"מ בגוו לבחירה בגובה 
ס"מ , משטח עליון מלמין  

מ"מ גוון לבחירה כולל   28
 תואם   P.V.Cקנט 

 
  

 

32  
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F20 

מידה   -שולחן מורה 
רגלת מתכת    120/70

מ"מ בגוון לבחירה,   40/40
ס"מ , משטח עליון   75גובה  

מ"מ גוון לבחירה   28מלמין 
תואם ,    P.V.Cכולל קנט 

ל מסתור צניעות + מנשא  כול
 Zלמחשב כונן 

 
  

 

15  
  
  

F21 

צחדנ   -שולחן עבודה זוגי
  40/40רגל מתכת    1.40/80

מ"מ בגוון לבחירה , גובה  
ס"מ , משטח עליון   75

 מ"מ  28מלמין 

 
  

 

4  
  
  

F22 

מידה   -שולחן מחשב
  40/40רגל מתכת    1.40/60

מ"מ בגוון לבחירה בגובה  
  28ן ס"מ , משטח עליו 75

מ"מ בגוון לבחירה , כולל  
 Zמנשא למחשב כונן 

 
  

 

30  
  
  

F25 

-דגם "הייטק -כסא תלמיד 
מזכירה" גב ומושב פלסטיק  

בגוון לבחירה בעל מנגנון  
בוכנה פנאומטי לשליטה  
בגובה המושב , וכבולם  

  לה, רג וזעזועים, גב גב 
גלגלים   5מרכזית על בסיס  

כפולים, עם חישוק ניקל  
חת הרגליים  מעוצב להנ

 והרגעתן. 
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

28  
  
  

F26 

  -דגם "הייטק  -כסא תלמיד 
ס"מ גב   65בר" בגובה 

ומושב פלסטיק בגוון  
רגלי מתכת   4לבחירה ,  

צינוק עגול בגוון לבחירה ,  
קושרת תמיכה להנחת  

 הרגליים, 
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

72  
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F27 

-דגם " הייטק -כסר תלמיד
גב  ס"מ   46בגובה תיכון"  
לסטיק בגוון  פומושב  

לבחירה , שלד מתכת בגוון  
לבחירה, כסא נערם  

 ומאפשר אחסון 
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

455  
  
  

F28 

דגם " אור ידית   -כסא מחשב
מתכוונת" , כסא אורטופדי  
,גב ומשענת מרופדים בבד  

ן לבחירה , ידיות  עמיד בגוו
  ה מתכווננות  מנגנון בוכנ

פנאומטי  לקביעת גובה  
המושב , ומנגנון לכוונון הגב,  

  5רגל מרכזית על בסיס 
זרועות  ניקל בעלות גלגלים  

 כפולים. 
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

32  
  
  

F29 

ארגז מגירות עשוי מלמין  
בגוון לבחירה , נייד על  

מסיליקון  ,   גלגלים כפולים
מגירות כולל נעילה   3כולל  

  P.V.Cעליונה , כולל קנט 
 תואם וידיות בגוון לבחירה 

 
  

 

15    
  

לא כולל מע"מ  –פרק א' ריהוט כיתות "כ מחיר כתב הכמויות סה  
 

סה"כ מחיר פרק זה לא כולל מע"מ לא יעלה על 270,000  ₪ לא כולל מע"מ 
 ש נקבע כמחיר מירבי לפרק זה. 

 
לא תובא לדיון לפרק   –ה שתנקוב במחיר כולל העולה על מחיר מירבי זה הצע
 זה. 

 

   מחיר יתווסף מע"מ כשיעור בחוק במועד התשלום ל
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 נגרות  –פרק ב' 

  

 

 סימון  

 תיאור  

 כמות 

 סה"כ
מחיר מוצע  

לא  ליחידה 
 "מ  כולל מע

סה"כ מחיר )מחיר  
מוצע ליחידה כפול  

  (כמות

 

 

N-1 

עבודה     75,גובה    180/80גודל    -שולחן 
מ"מ בצורת ח' גוון    30/30זוג רגלי מתכת  

בתחתית  פלסטיק  +רגליות  לבחירה 
, משטח עליון מלמין     28הרגלי המתכת  

תואם +   P.V.Cמ"מ גוון לבחירה עם קנט  
 . לבחירה   גוון  מלמין  צניעות    2  סינר 

פתחים למעבר כבלים עם אביזר פלסטיק 
 מתאים )גוון לבחירה(  

3 

     

 

N-2 

עבודה     75,גובה    160/70גודל    -שולחן 
מתכת   רגלי  לבחירה     30/30זוג  גוון  מ"מ 

הרגלי   בתחת  פלסטיק  ח'+רגליות  בצורת 
מ"מ גוון   28המתכת  , משטח עליון מלמין 

קנט   עם  סינר    P.V.Cלבחירה   + תואם 
מל .  צניעות  לבחירה   גוון  פתחים    2מין 

למעבר כבלים עם אביזר פלסטיק מתאים 
 )גוון לבחירה(  + מתלה מחשב 

3 

     

 

N-3 

רגלי    4,  75,גובה    120/80גודל    -שולחן  
מ"מ  גוון לבחירה    40מתכת עגולות קוטר  

+רגליות פלסטיק בתחת הרגלי המתכת  ,  
מלמין   עליון  לבחירה    28משטח  גוון  מ"מ 

 תואם   P.V.Cעם קנט 

10 

     

 

N-4 

עבודה    ,גובה   350/120גודל    -שולחן 
מתכת    3.75  גוון    30/30רגלי  מ"מ  

פלסטיק  +רגליות  ח'  בצורת  לבחירה 
בתחתית הרגלי המתכת + קושרת מתכת 

מלמין   עליון  משטח   , לשולחן    28מתחת 
 תואם    P.V.Cמ"מ גוון לבחירה עם קנט  

1 

     

 

N-5 

מזכירות לשולחן  שולחה    -שולחה  בניצב 
220/45  H=75    כוללת מגירות , דלתות ,

יחידה   מתכווננים(,  פנימיים  )מדפים 
עליון   משטח  למחשב.  מ"מ   28פתוחה 

תואם ,    P.V.Cמלמין גוון לבחירה + קנט  
יחידה פתוחה מצופה במלמין דמוי עץ גוון  

מלמין    לבחירה, גוון    18היתר  מ"מ 
 תואם  P.V.Cלבחירה +קנט 

1 
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N-6 

מזכירותש לשולחן    -ולחה  בניצב  שולחה 
220/45  H=75 דלתות  , מגירות  כוללת   ,

יחידה   מתכווננים(,  פנימיים  )מדפים 
עליון   משטח  למחשב.  מ"מ   28פתוחה 

תואם ,    P.V.Cמלמין גוון לבחירה + קנט  
יחידה פתוחה מצופה במלמין דמוי עץ גוון  

מלמין    לבחירה, גוון    18היתר  מ"מ 
 תואם  P.V.Cלבחירה +קנט 

1 

     

 

N-7 

  300/90ארון אחסון    -יחידת ארון מזכירות
H=90    דלתות מגירות,  כולל  כיווני  דו 

עליון   משטח  מתכוונן(  פנימי    28)מידוף 
קנט    + לבחירה  גוון  מלמין   P.V.Cמ"מ 

צד   דופן  היחידות+  לשתי  משותף  תואם 
היתר    , גוון    18משותפת,  מלמין  מ"מ 

 תואם P.V.Cלבחירה+ קנט 

1 

     

 

N-8 

אחסון   ארון    H=90  120/60  -יחידת 
מתכוונן(   פנימי  מידוף   ( דלתות  בעלת 

עליון   לבחירה     28משטח  גוון  מלמין  מ"מ 
קנט    +P.V.C    היתר מ"מ   18תואם, 

 תואם  P.V.Cמלמין גוון לבחירה+ קנט 

1 

     

 

N-9 

כולל מגירות    H=75  120/45  -ארון אחסון
י  , מתכוונן(  פנימי  )מידוף  דלתות  חידה  , 

קנט    + עץ  דמויי  מלמין  מצופה  פתוחה 
P.V.C    עליון משטח  מ"מ    28תואם, 

קנט    + לבחירה  גוון  תואם    P.V.Cמלמין 
 תואם  P.V.Cמ"מ + קנט  18תר מלמין יה

2 

     

 

N-10 

בניצב לשולחן ,    H=90  240/45  -שלוחה  
פנימי   )מידוף  דלת  מגירות,  כוללת 
מתכוונן( , יחידה פתוחה למחשב ללא גב 

קנט  מצ  + עץ   דמוי  מלמין   P.V.Cופה 
גוון לבחירה    28תואם, משטח עליון   מ"מ 

מלמין    P.V.C+קנט   היתר   ,   18תואם 
 תואם P.V.Cמ"מ +קנט 

2 

     

 

N-11 

שולחן   המשך  שלוחה    90/45  -יחידת 
H=75    מידוף( ודלת  מגירות  כוללת   ,

מצופה   פתוחה  יחידה   ) מתכוונן  פנימי 
קנט    + עץ  דמוי  ,    P.V.Cמלמין  תואם 

גוון לבחירה +קנט   28ומשטח עליון   מ"מ 
P.V.C    היתר +   18תואם,  מלמין  מ"מ 

 תואם   P.V.Cקנט 

1 

     

 

N-12 

לטלויזיה   מתחת    H=90  200/45  -ארון 
כולל דלתות )מידוף פנימי מתכוונן( ויחידה  
פתוחה למחשב ללא גב מלמין דמוי עץ  + 

מ"מ   28תואם, משטח עליון    P.V.Cקנט  
לבח קנט  גוון   + היתר   P.V.Cירה  תואם, 

 תואם P.V.Cמ"מ מלמין + קנט  18

1 
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N-13 

כולל דלתות    H=90  235/45  -ארון בנישה
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 
מצופה מלמין דמויי עץ גוון לבחירה +קנט  

P.V.C    מ"מ גוון    28תואם , ומשטח עליון
+קנט   היתר    P.V.Cלבחירה    18תואם, 

מלמ +קנט  מ"מ  לבחירה  גוון    P.V.Cין 
 תואם 

1 

     

 

N-14 
מגירות ניידת על גלגלים כפולים    3יחידת  

מ"מ   18, מלמין    H=65  45/45מסיליקון  
 תואם,   P.V.Cגוון לבחירה +קנט 

2 
     

 

N-15 

  H=210  475/40ארונות מידוף פתוח ,    3
קנט  18מלמין   לבחירה+  גוון    P.V.Cמ"מ 

עליון   משטח   , מלמין מ"   28תואם  מ 
קנט  גוון לבחירה+  לכל השלושה  משותף 

P.V.C  תואם 

1 

     

 

N-16 
 ,H=113  150/30-ארון מידוף פתוח תלוי

  P.V.Cמ"מ מלמין גוון לבחירה+ קנט    18
 תואם

1 
     

 

N-17 

בנישה מ  H=210  475/42  -ארון    2בנוי 
פתוח    חלקים מידוף  עליון  מ"מ    18חלק 

קנט   לבחירה+  גוון  ם,  תוא  P.V.Cמלמין 
מ"מ מלמין גוון לבחירה+   28משטח עליון  

בעל    P.V.Cקנט   תחתון  חלק  תואם, 
מתכוונן(   פנימי  )מידוף  מ"מ   18דלתות 

 תואם  P.V.Cמלמין גוון לבחירה+ קנט 

1 

     

 

N-
19A 

מורים   חדר  מחשב    339/60  -שולחן 
H=75   משטח ומדפסת  מחשב  עמדות   ,

מלמין   קנט   28עליון  לבחירה+  גוון  מ"מ  
P.V.C    + רגלי מתכת בצורת ח'  2  תואם

במרכז   גב י יח  2,  ללא  פתוחות   דות 
גוון   עץ  דמויי  מלמין  מצופות  למחשב 

קנט   +   תואם,  P.V.Cלבחירה+  מגירה 
 (דלתות )מידוף פנימי מתכוונן

1 

     

 

N-
19B 

עליון   מלמין  H=49  116/30  -ארון   ,18  
קנט    + לבחירה  גוון  ,    P.V.Cמ"מ  תואם 

 פתוחה עם קלאפה ויחידה 
2 

     

 

N-20 

מורים   חדר  ,    H=132  454/45  -לוקרים 
לוקרים    30  יחידת ארון לוקרים מחולקת ל

לוקר בנוי מידית + מנעול + אלמנט   כל   ,
מתכת לסימון שם + פתח להכנסת דפים , 

  P.V.Cמ"מ גוון לבחירה+ קנט    18מלמין  
 תואם,

1 

     

 

N-21 

עבודה     75,גובה    160/70גודל    -שולחן 
מתכת  זו רגלי  לבחירה     30/30ג  גוון  מ"מ 

הרגלי   בתחת  פלסטיק  ח'+רגליות  בצורת 
מ"מ גוון   28המתכת  , משטח עליון מלמין 

קנט   עם  סינר    P.V.Cלבחירה   + תואם 
  . לבחירה   גוון  מלמין  פתחים    2צניעות 

למעבר כבלים עם אביזר פלסטיק מתאים 
 )גוון לבחירה(  + מתלה מחשב 

2 
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N-22 
מגירות ניידת על גלגלים כפולים    3  יחידת

מ"מ   18, מלמין    H=65  45/45מסיליקון  
 תואם,   P.V.Cגוון לבחירה +קנט 

2 
     

 

N-23 

רגלי מתכת   H=75 2  210/80שולחן גודל  
מתכת   קושרת   + לבחירה  גוון  ח'  בצורת 
מתחת למשטח עליון , משטח עליון מלמין  

+קנט    28 לבחירה  גוון    P.V.Cמ"מ  
 תואם, 

1 

     

 

N-24 

אחסון   ת במורכ  H=210  140/42יחידת 
חלקים , חלק עליון מידוף פתוח מלמין    2מ

+קנט    18 לבחירה  גוון    P.V.Cמ"מ  
מלמין   עליון  ומשטח  גוון    28תואם,  מ"מ  

תואם,  חלק תחתון   P.V.Cלבחירה +קנט 
מתכוונן(     - פנימי  )מידוף  דלתות  בעלת 

 P.V.Cמ"מ  גוון לבחירה +קנט    18מלמין  
 תואם, 

1 

     

 

N-25 

אחסון ת במורכ  H=210  100/42  יחידת 
חלקים , חלק עליון מידוף פתוח מלמין    2מ

+קנט    18 לבחירה  גוון    P.V.Cמ"מ  
מלמין   עליון  ומשטח  גוון    28תואם,  מ"מ  

תואם,  חלק תחתון   P.V.Cלבחירה +קנט 
מתכוונן(     - פנימי  )מידוף  דלתות  בעלת 

 P.V.Cרה +קנט  מ"מ  גוון לבחי  18מלמין  
 תואם, 

1 

     

 

N-26 

כולל  דלתות    H=75  240/45  -ארון אחסון
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 

קנט    + עץ  דמויי  מלמין   P.V.Cמצופה 
עליון   משטח  גוון    28תואם,  מלמין  מ"מ 

תר מלמין  יתואם ה  P.V.Cלבחירה + קנט  
 תואם P.V.Cמ"מ + קנט  18

1 

     

 

N-27 

אחס דלתות    H=90  120/45ון  ארון  בעל 
מתכ פנימי  עליון  וו)מידוף  משטח    28נן( 

,    P.V.Cמ"מ  גוון לבחירה + קנט   תואם 
מין  גוון לבחירה + קנט למ"מ מ  18היתר  

P.V.C   תואם 

1 

     

 

N-28 

כולל  דלתות    H=90  219/45  -ארון אחסון
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 

ק  + עץ  דמויי  מלמין   P.V.Cנט  מצופה 
עליון   משטח  גוון    28תואם,  מלמין  מ"מ 

תר מלמין  יתואם ה  P.V.Cלבחירה + קנט  
 תואם P.V.Cמ"מ + קנט  18

1 

     

 

N-29 

כולל  דלתות    H=75  298/45  -ארון אחסון
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 

קנט    + עץ  דמויי  מלמין   P.V.Cמצופה 
עליון   משטח  גוון  28תואם,  מלמין    מ"מ 

תר מלמין  יתואם ה  P.V.Cלבחירה + קנט  
 תואם P.V.Cמ"מ + קנט  18

1 

     



 

 20מתוך   13עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  

 

 

N-30 

עבודה     75,גובה    160/70גודל    -שולחן 
מתכת   רגלי  לבחירה     30/30זוג  גוון  מ"מ 

הרגלי   בתחת  פלסטיק  ח'+רגליות  בצורת 
מ"מ גוון   28המתכת  , משטח עליון מלמין 

קנט   עם  סינר    P.V.Cלבחירה   + תואם 
.    צניעות לבחירה   גוון  פתחים    2מלמין 

למעבר כבלים עם אביזר פלסטיק מתאים 
 )גוון לבחירה(  + מתלה מחשב 

2 

     

 

N-31 
מגירות ניידת על גלגלים כפולים    3יחידת  

מ"מ   18, מלמין    H=65  45/45מסיליקון  
 תואם,   P.V.Cגוון לבחירה +קנט 

2 
     

 

N-32 

ת רגלי מתכ  H=75 2  210/80שולחן גודל  
מתכת   קושרת   + לבחירה  גוון  ח'  בצורת 
מתחת למשטח עליון , משטח עליון מלמין  

+קנט    28 לבחירה  גוון    P.V.Cמ"מ  
 תואם, 

1 

     

 

N-33 

אחסון ת במורכ  H=210  100/42  יחידת 
חלקים , חלק עליון מידוף פתוח מלמין    2מ

+קנט    18 לבחירה  גוון    P.V.Cמ"מ  
מלמין   עליון  ומשטח  גוון    מ"מ    28תואם, 

תואם,  חלק תחתון   P.V.Cלבחירה +קנט 
מתכוונן(     - פנימי  )מידוף  דלתות  בעלת 

 P.V.Cמ"מ  גוון לבחירה +קנט    18מלמין  
 תואם, 

1 

     

 

N-34 

אחסון   ת במורכ  H=210  140/42יחידת 
חלקים , חלק עליון מידוף פתוח מלמין    2מ

+קנט    18 לבחירה  גוון    P.V.Cמ"מ  
מל עליון  ומשטח  גוון    28מין  תואם,  מ"מ  

תואם,  חלק תחתון   P.V.Cלבחירה +קנט 
מתכוונן(     - פנימי  )מידוף  דלתות  בעלת 

 P.V.Cמ"מ  גוון לבחירה +קנט    18מלמין  
 תואם, 

1 

     

 

N-35 

כולל דלתות    H=90  240/45  -ארון בנישה
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 
מצופה מלמין דמויי עץ גוון לבחירה +קנט  

P.V.C    מ"מ גוון    28תואם , ומשטח עליון
+קנט   היתר    P.V.Cלבחירה    18תואם, 

+קנט   לבחירה  גוון  מלמין    P.V.Cמ"מ 
 תואם 

1 

     

 

N-36 

אחסון   דלתות    H=90  120/45ארון  בעל 
עליון   משטח  מתכוונן(  פנימי    28)מידוף 

,    P.V.Cמ"מ  גוון לבחירה + קנט   תואם 
+ קנט   מין  גוון לבחירהלמ"מ מ  18היתר  

P.V.C   תואם 

1 

     

 

N-37 

כולל  דלתות    H=90  219/45  -ארון אחסון
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 

קנט    + עץ  דמויי  מלמין   P.V.Cמצופה 
עליון   משטח  גוון    28תואם,  מלמין  מ"מ 

ר מלמין  יתתואם ה  P.V.Cלבחירה + קנט  
 תואם P.V.Cמ"מ + קנט  18

1 
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N-38 

כולל  דלתות    H=75  298/45  -ארון אחסון
פתוחה   יחידה   , מתכוונן(  פנימי  )מידוף 
מצופה מלמין דמויי עץ גוון לבחירה + קנט  

P.V.C    עליון משטח  מ"מ    28תואם, 
קנט    + לבחירה  גוון  תואם    P.V.Cמלמין 

 תואם  P.V.Cמ"מ + קנט  18התיר מלמין 

1 

     

 

N-39 

בנץ'   מורכב    H=75  350/120  -שולחן   ,
מ"מ   גוון לבחירה    28ות מלמין  פלט  2-מ

זוגות רגלי מתכת    3תואם,    P.V.C+ קנט  
גוו לבחירה+ ח'  ,    בצורת  קושרת מתכת  
מתקנים תלויים    6תעלת למעבר כבלים ,  

  , +    3למחשבים  כבלים  למעבר  פתחים 
  , לבחירה  גוון  תואמים  פלסטיק  אביזרי 

 רגליות פלסטיק מתחת לרגליי המתכת.

5 

   

 

לא   –פרק ב' נגרות הכמויות  סה"כ מחיר כתב
 כולל מע"מ 

 
סה"כ מחיר פרק זה לא כולל מע"מ לא יעלה על  

130,000 ₪ לא כולל מע"מ שנקבע כמחיר מירבי 
 לפרק זה.

 
הצעה שתנקוב במחיר כולל העולה על מחיר מירבי 

ן לפרק זה.לא תובא לדיו –זה   

 

במועד ל בחוק  כשיעור  מע"מ  יתווסף  מחיר 
 התשלום   
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 ריהוט משלים  –פרק ג' 

0 
 תאור הפריט 

 )כולל דגם ומידות( 
 תמונה 

 להמחשה בלבד 
 כמות 

מחיר מוצע  
ליחידה לא  
 כולל מע"מ  

סה"כ מחיר  
)מחיר מוצע  
ליחידה כפול  

 כמות( 

F1 

ספת נחש מודולרית דגם  
SIMPLE   או שווה ערך מאושר

רגלי מתכת צבע לבחירה מושב  
רופד בד או דמוי עור לבחירה  מ

מורכבת מכמה יחידות משתנות  
 ס"מ  120ס"מ רוחב  550אורך 

 
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה(  

 

  

 

  לא לשקלול   1

F1 

פלוס    F1אופציה נוספת לפריט 
                                       שולחנות מצ"ב .

או שווה    DRAGEספסל דגם 
מושב   140   קוטרערך מאושר 

 מרופד בדים וצבעים לבחירה 
 
 
לשווה ערך יש לצרף  )

 קטלוג/תמונה( 
 

יש להגיש הצעה לשתי  
,  F1האופציות הכלולות בפריט 

תבחר אופציה אחת ע"פ שיקול  
 דעת המועצה 

 
  

 

3   

F1 

או שווה   DRAGEשולחנות 
רגל מתכת צבע  ערך מאושר  

לבחירה פלטה עליונה מתכת  
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה( 
  

 
  

 

1   

F2 

או שווה ערך   NORפופים דגם 
בסיס לבן או שחור בדים  מאושר 

גובה   40וצבעים לבחירה קוטר  
40 

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 

26    



 

 20מתוך   16עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
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F3 F7 

או שווה   KANOספה דו דגם  
רגלי מתכת צבע  ערך מאושר  

לבחירה מושב מרופד חומרים  
ידת אורך  וצבעים לבחירה. מ

 ס"מ  140
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

9    

F4 

או   KANOכורסא בודד דגם 
רגלי מתכת  שווה ערך מאושר  

צבע לבחירה מושב מרופד  
חומרים וצבעים לבחירה. מידה  

 ס"מ  70רוחב  
 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

1    

F5 

  PAZELפופים משתלבים דגם 
צבעים  רך מאושר או שווה ע

יחידות    4ובדים לבחירה כולל 
  140על   140משתלבות גודל  

 ס"מ 
 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

  לא לשקלול   8

F5 

                  F5אופציה נוספת לפריט 
או שווה   DRAGEספסל דגם 

ס"מ   220אורך ערך מאושר 
ס"מ מושב מרופד   44גובה  

 בדים וצבעים לבחירה 
 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 
יש להגיש הצעה לשתי  

,  F5האופציות הכלולות בפריט 
תבחר אופציה אחת ע"פ שיקול  

 דעת המועצה  

 
  

 

8    



 

 20מתוך   17עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  

 

 

F6 

  STYLUSשולחנות קפה דגם 
רגלי    או שווה ערך מאושר 

מתכת צבע לבחירה פלטה  
עליונה פורמיקה צבע לבחירה  

 . 50או  40גובה   50או  40קוטר 
 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

20    

F8 

  PERA LOUNGEכורסא דגם  
רגלי    או שווה ערך מאושר 

מתכת צבע לבחירה בדים  
ס"מ   65וצבעים לבחירה רוחב  

 ס"מ  48גובה  
 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

 לא לשקלול     16

F8 

                F8אופציה נוספת לפריט 
רגלי מתכת    LAMYכורסא דגם 

צבע  או שווה ערך מאושר 
לבחירה מושב מרופד בד או  

ס"מ   64דמוי עור לבחירה רוחב 
 ס"מ   46גובה  

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 
יש להגיש הצעה לשתי  

,  F8האופציות הכלולות בפריט 
תבחר אופציה אחת ע"פ שיקול  

 דעת המועצה 

 
  

 

16   

F9 

רגלי    iinoxה זוגי שולחנות קפ
  או שווה ערך מאושר  מתכת

צבע לבחירה פלטה עליונה  
  40פורמיקה צבע לבחירה קוטר 

 45גובה  50ס"מ קוטר  50גובה  
 ס"מ 

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

2    



 

 20מתוך   18עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
 חתימת המציע  

 

F10 

 | או ELIOTכיסא מזכירה דגם  
מושב מרופד  שווה ערך מאושר  

שנים אחריות   5גב רשת שחור  
 שב ידיות מתכווננות מו
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

10    

F11 

או   LOGICAכיסא מנהל דגם 
גב רשת  שווה ערך מאושר  

שנים אחריות   5מושב מרופד 
 ידיות ומושב מתכוונן 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

1                            

F12 

  120שולחנות עגולים קוטר 
פלטה פורמייקה יצוקה ורגל  

   מתכת גוון לבחירה.
  

 
  

 

2     

F13 

כיסא חדר ישיבות  דגם  
SARCHI   או שווה ערך מאושר

מושב מרופד רגלי עץ מנגנון  
 סבובי  

 
)לשווה ערך יש לצרף  

 קטלוג/תמונה( 
  

 
  

 

 לא לשקלול      26



 

 20מתוך   19עמוד קראתי, הבנתי והסכמתי ______________              
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F13 

                 F13אופציה נוספת לפריט 
  archiIישיבות  דגם כיסא חדר 

מושב  או שווה ערך מאושר 
 2מרופד רגלי עץ אופציה 

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

 
יש להגיש הצעה לשתי  

,  F13האופציות הכלולות בפריט 
תבחר אופציה אחת ע"פ שיקול  

 דעת המועצה 

 
  

 

26     

F14 

או שווה   BBIKכיסא אורח דגם 
רגלי מתכת צבע  ערך מאושר  

חירה מושב פוליפרופילן  לב
 צבעים לבחירה  

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

20     

F15 

או שווה   BABIכיסא בר דגם  
רגלי מתכת צבע  ערך מאושר  

לבחירה מושב פוליפרופילן  
 ס"מ   65צבעים לבחירה גובה 

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

 
  

 

5     

F16 

או  RESTם דגם כיסא חדר מורי
רגלי מתכת  שווה ערך מאושר  

צבע לבחירה מושב פוליפרופילן  
 צבעים לבחירה. 

 
 

)לשווה ערך יש לצרף  
 קטלוג/תמונה( 

  

  

40     
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F23 
  60גובה  80שולחן עגול קוטר  

 רגל פיצה.  

 
  

 

2     

F24 

כיסא דגם ללאטה רגלי מתכת  
צבע לבחירה מושב פוליפרופילן  

 צבע לבחירה.  
ווה ערך יש לצרף  )לש

 קטלוג/תמונה( 

 
  

 

16     

לא כולל מע"מ  –פרק ג' ריהוט משלים כ מחיר כתב הכמויות סה"  
 

סה"כ מחיר פרק זה לא כולל מע"מ לא יעלה על 220,000 ₪ לא  
 כולל מע"מ שנקבע כמחיר מירבי לפרק זה.

 
לא תובא  –יר מירבי זה הצעה שתנקוב במחיר כולל העולה על מח

פרק זה.לדיון ל  

 

 מחיר יתווסף מע"מ כשיעור בחוק במועד התשלום  ל

 

 הצעת מחירריכוז 
 

 מחיר מירבי לפרק   
 לא כולל מע"מ  

סה"כ מחיר מוצע  
 לפרק ללא מע"מ 

סה"כ מחיר מוצע לפרק כולל  
 מע"מ  

   ש"ח  270,000 פרק א': ריהוט כיתות  
   ₪    130,000 פרק ב': נגרות  

   ₪   220,000 פרק ג': ריהוט משלים  
את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודות נשוא המכרז, לרבות עלויות כח האדם, אספקת כוללים  מחירי ההצעה  

פריקה,   טעינה,  הובלה,  פעולות  העבודות,  לביצוע  הדרושים  והכלים  הנלווים  האביזרים  הציוד,  החומרים,  כל 
ביצוע העבודות ועוד, הוצאת פוליסת ביטוח כנדרש   תיקון נזקים אשר נגרמו על ידי המציע ו/או מי מטעמו במהלך

לחוזה.   מסירתו,  הוצאות  בנספח  הובלתו,  הציוד,  אספקת  בביצוע  יצרן,  אחריות  בהליך,  בהשתתפותו  הכרוכות 
והחללים  הכיתות  כל  )בין  תכניות  לפי  פיזורו   , הרכבתו  המועצה(,  לדרישת  )בהתאם  הלקוח"  ב"אתר  פריקתו, 

לה בהתאם  בביה"ס  האדר השונים  וכיו"ב     (ליתכינחיית  הציוד  על  המכרז.   -האחריות  תנאי  כלל  קיום  לצורך 
ללא שינוי במחיר   –מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להקטין /להגדיל את היקף הציוד שיירכש מהזוכה/ים 

 ליחידה.    
 שם המציע: __________________________________ח.פ. ________________ 

 ______________________, מספר פקס':_______________________ מספר טלפון:_

 פרטי החותם מטעם הספק 

 שם פרטי _____________ משפחה__________ ת.ז. ___________ תפקיד ________________ 

 תאריך: _______________                 חתימה + חותמת )במקרה של תאגיד( : _______________ 


