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 הצללה, סינטטירכישת והתקנת מתקני חצר, דשא ל הצעת מחיר

 50.2022  מס' בגני ילדים ועבודות תחזוקה
 

לרכישת והתקנת מתקני חצר, דשא דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר  –המועצה המקומית 

 המקומית דיר אל אסד המועצהבתחומה המוניציפלי של  סינטטי, הצללה ועבודות תחזוקה בגני ילדים 

 :בטבלה המצורפתהפירוט  לפי

  שעה  02/11/2022מועצה עד ברכש ה תיבתבמעטפה סגורה במסירה ידנית ללהגיש רק את ההצעה

 .בצהריים 12:00

  בבוקר, יציאה מבניין המועצה. 11:00בשעה  31.10.2022' בתאריך בסיור מציעים יתקיים ביום 
 

 המועצה , כמו כן או כל הצעה אחרתביותר ו / הזולה  המועצה רשאית לא לקבל את ההצעה

בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או הליך שומרת לעצמה הזכות לבטל ה

 לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.

 פריטים.מחירי ההמועצה רשאית לפצל את הזכייה בין הספקים בהתאם ל 

 31.03.2023לתוקף ההצעה עד  בק מתחייהספ. 

  ימים מרגע קבלת הזמנה חתומה / הסכם חתום. 15הספק מתחייב לספק את הציוד תוך 

 עד  054-7285519ן לפנות למר' וסים עומר מנהל הרכש במועצה לטל: יתלבירורים נוספים נ

 .צהרייםב 15:00שעה  31.10.2022 תאריךל

 לפי  ות מכל פריטיחיד הצעה הינה בגין פריט, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מספרה

 מחיר ההצעה ולפי צרכיה.

 טרקטור.סכל המחירים כוללים הובלה , התקנה ואישורי מכון התקנים ואישור מהנדס קונ 

 .יש לציין את תקופת האחריות / התחזוקה עבור הציוד 
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 :פריטיםרשימת 
 

כמות  תיאור מפרט מס"ד
 יח'

ס"ה מחיר יח' 
 לפני מע"מ

 הערות

   מטר 1 ( 1498) תקן ישראלי   סמארט פליי ידשא סינטט 1

  1-50 ( 1498 ) תקן ישראליסמארט פליי  דשא סינטטי 2
 מטר

  

כולל מגדל מתקן משולב ממתכת לפי תמונה שווה ערך  3
מטר + גגון + מנהרת זחל+ סולם עליה / מדרגות  1בגובה 

 1498והתקנה תקן ישראלי נגישות כוללה הובלה, 

   יח' 1

ן חצר פליי ג'ים" מתקן חצר בשילוב עץ ומתכת מתק 4
הכולל בתוכו חווית משחק לילדים: משטח דריכה 

 מ', גגון משושה פיברגלס, 0.90משושה מעץ בגובה 
סולם טיפוס מעץ, רשת טיפוס מכבלים "פולינט" 

מנהרת זחילה ממתכת מנוקבת ,  מ', 0.90,מגלשה מגובה 
 ספסל ישיבה,סולם טיפוס למנהרה, קיר טיפוס + כבל, 

טבעת כדורסל. מתקן מעוצב עם חומרים וטכנולוגיות 
חדשות המתקן בעל עמידות גבוהה לוונדליזם ולפגעי מזג 

 1498כוללה הובלה, והתקנה תקן ישראלי  האוויר. "

   יח'  1

)תקן דמות קפיץ מפלסטיק ברווז / סוס כולל התקנה  5
 (1498ישראלי 

   יח' 1

 H.D.Pמושבים עשוי מפלסטיק קשיח 2מתקן עלה ורד  6
 (1498תקן ישראלי )כולל התקנה 

   יח' 1

)   H.D.Pעשוי מפלסטיק קשיחמושבים  4מתקן עלה ורד  7
 (  1498תקן ישראלי 

   יח' 1

כולל  בהתאם לגודל השטח, פגודה גרם 325הצללה בד  8
 חוזר לפיו ואישור קונסטרקטור עבודות ההתקנהחומר, 

 מנכ"ל משרד חינוך

   מטר 1

כולל בהתאם לגודל השטח , פגודה גרם 325הצללה בד  9
לפי חוזר וחומר, עבודות ההתקנה ואישור קונסטרקטור 

 מנכ"ל משרד חינוך

1-50 
 מטר

  

גרם, ממברנה בהתאם לגודל השטח כולל  325הצללה בד  10
לפי חוזר ו חומר, עבודות ההתקנה ואישור קונסטרקטור

 משרד חינוךמנכ"ל 

   מטר 1

כולל גרם,  ממברנה בהתאם לגודל השטח  325הצללה בד  11
לפי חוזר וחומר, עבודות ההתקנה ואישור קונסטרקטור 

 מנכ"ל משרד חינוך

1-50 
 מטר

  

גרם, מפרשים בהתאם לגודל השטח כולל  325הצללה בד  12
לפי חוזר וחומר, עבודות ההתקנה ואישור קונסטרקטור 

 חינוך מנכ"ל משרד

   מטר 1

כולל גרם, מפרשים בהתאם לגודל השטח  325הצללה בד  13
לפי חוזר וחומר, עבודות ההתקנה ואישור קונסטרקטור 

 מנכ"ל משרד חינוך

1-50 
 מטר

  

תיקוני מתקני חצר משולבים מעץ דגם פלאי גין כולל  14
החלפת לוחות, חיזוקים, רשת חבלים, רשת טיפוס, 

  שפשוף עצים וצביעה 

   יח' 2

     

     

 
 

 
 בכבוד רב

 וסים עומר
 מנהל הרכש במועצה


