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18.04.2022 

 
 202119.מס   הצעת מחיר

 

ציוד טכנולוגי לתלמידי  אספקה  דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור –המועצה המקומית  

 הפירוט הנ"ל: לפי צרכים מיוחדים 

 

  גזבר משרד רכש בה תיבת נא לשלוח את ההצעה חתומה במעטפה סגורה במסירה ידנית ל •

 . 12:00שעה  25/04/2022מועצה עד  ה

יש לציין שהציוד ייבדק ויאושר ע"י ממונה מקצועי במתי"א , במידה והציוד לא תואם למפרט   •

 יוחזר לספק ללא כל התחייבות מטעם המועצה. 

מח' חינוך במועצה לטלפון מס: ת מנהלגב" שועאע דבאח ם לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ע •

0542270153 . 

 הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל. •

 
 
 
 

 בכבוד רב  
 אחמד דבאח 

 ראש המועצה 
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 : ומפרט הבקשהטבלה 
 

ס"ה מחיר   כמות מפרט ותיאור הפריט ט  יפרשם  מס"ד
 לפני מע"מ 

 הערות  

מצלמה+   HDהנותן פתרון מלא לכיתה.  • מגנילינק טאב: .1
 טאבלט. 

 MICROSOFT SURFACEטאבלט : •

 אינצ  12.3גודל מסך  •

• 1924X  : 2736רזולוציית המסך  

 . 365מידות המכשיר סגור   30X300Xממ •

, 230מידות המכשיר פתוח  350X310Xממ •
 K2.9משקל: 

• 0.8X :מצלמת קרוב רחוק הגדלה
 40סמ( 33)גובה

• HZ  : 60תידר  

 ממ 620מידות מצלמה + זרוע :  •

 גרם 700משקל :  •

1   

מקשים אלחוטית  79לגודל האייפד,  • מקלדת תואמת   .2
,שפות: ערבית, עברית, אנגלית, אותיות  

 לבן על רקע שחור.

1   

מחשב נייד   .3
13.3 

,כונן קשיח    Gb 16,זיכרון i7מעבד  •
rpm7200    אוSSD 500,זיכרוןGB   , ומעלה 

-  INTELמובנה או  intelכרטיס מסך  •
NVIDI   , 

 מסך מגע   •

 מקלדת מלאה חריטה בשפה ערבית,  •

 לפחות     USBיציאות  3 •

•  WIFI BLUETOOTH 

 ומעלה   10WIN 1809מערכת הפעלה  •

 סיביות  64גרסת  •

כולל רישיון  2016התקנה ידנית, אופיס  •
ואקטיבציה מלאה. כולל שני שדרוגים 

קדימה . כולל אנטי  וירוס של וינדוס 
 בלבד.  

 ללא תוכנת הגנה חיצונית.  •

1   

כונן קשיח      16GB, זיכרון i7מעבד  • 13.3מחשב נייד  .4
RPM7200    אוSSD   זיכרון,GB500  

 LNTELכרטיס מסך אינטל מובנה או  •
NVIDIA   מסך 

 מגע מקלדת מלאה חריטה בשפה ערבית, •

 WIFIלפחות    USBיציאות  3 •
BLUETOOTH   

 ומעלה     WIN 10 1809מערכת הפעלה  •

התקנה ידנית אופיס -סיביות  64גרסת  •
 כולל רישיון ואקטיבציה מלאה .   2016

 כולל שני שדרוגים קדימה  •

 וינדוס בלבד.  כולל אנטי וירוס של  •

   ללא תוכנת הגנה חיצונית .  •

1   
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הנותן פתרון    HBטאבלט +מצלמה  • מגנילינק טאב   .5
 מלא לכיתה. 

 PRO MICRO SOFTטאבלט  •
SURFACE 

 אינ"צ  12.3גודל מסך : •

 19242736Xרזולוציית המסך : •

  365מידות המכשיר סגור : •
30X300X  ממ 

 350X310X 230מידות המכשיר פתוח  •
 ממ

 קילו  2.9משקל : •

  33מצלמה רחוק קרוב הגדלה :)גובה  •
 XO 840סמ (.

   Hz60תדר :  •

 ממ 620מצלמה +זרוע :-מידות •

 גרם  700משקל : •

 

1   

 79מקלדת תואמת לגודל ה אייפד, • מקלדת   .6
מקשים אלחוטית , שפות : ערבית  

עברית ואנגלית , אותיות לבן על רקע  
 שחור.

1   

   מע"מ: ס"ה מחיר לפני    
 ________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 _____ ₪. _______      ס"ה מחיר לפני מע"מ: •
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