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 2.20261 'מס דחופה  רהצעת מחי
 

יהוט לבית  רד ואספקת ציו מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 : בטבלה המצורפתהפירוט פי ) אומדן הנחה % ( וללפי ש  קשי

 ה רשאית לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו / או כל הצעה אחרת, כמו כן המועצהמועצה  •

ו כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או  ותו אבכלל יךהל צמה הזכות לבטל הת לעשומר

 לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך. 

 ובהתאם לאיכות.  המועצה רשאית לפצל את הזכייה בין הספקים בהתאם למחירי הפריטים •

 .ימים מרגע קבלת הזמנה חתומה 10הספק מתחייב לספק את הציוד תוך   •

עד ליום   054-7285519הל הרכש במועצה לטל: עומר מנלמר' וסים  ים ניתן לפנותלבירורים נוספ •

 אחרי צוהריים.   12:00שעה  27.12.2022

הצעה הינה בגין פריט, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מספר פריטים לפי מחיר   •

 ההצעה ולפי צרכיה. 

 המחירים כולל מע"מ הובלה והרכבה.  •

 ההספקה. וםים מיחודש 12ת והציוד מינימום ופת האחריות עבור הכיסאותק •

 בכתב ברור וקריא.   טבלה המצורפתאך ורק ב עהת ההצא למלות נא  •

 ת לא תתקבל.הצעה ללא חתימה וחותמ •

 / התמונה להמחשה.  התאםבערך שווה תו דגם / או להציע אויש  •

 צבעי הריהוט ייבחרו ע"י הרשות.  •

 הרשות שומרת לעצמה את הזכות לביקור אצל הספק לבחירת הפריטים •

שייכת כל  לאיזה פריט בטבלה שלנו שמציעים עם ציון מונות ברורות לכל דגם חובה לצרף קובץ ת •

  ה.תמונ

במעטפה  או  kniot@deiralasad.muni.ilלדוא"ל:   PDFנא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ   •

 .10:00שעה  28/12/2022ש במועצה עד סגורה במסירה ידנית לתיבת הרכ 

 
 בכבוד רב 

 קאסם אסדי  
 עצה ראש המו
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 ריהוט לבית קשיש61.2022טבלת פריטים להצעת מחיר מס 

כמותשם הפריטד"מס

תמונה 
/ להמחשה 
שווה ערך

מחיר 
מקסימאלי 

מ"כולל מע

כ מחיר "סה
הצעה אחרי 
הנחה כולל 

הערותמ"מע

כסא מנהל גב נמוך דימוי עור בסיס יוידיות 1
אלומיניום דימוי עור גלגלים

1900

+ כסא מנהל גב נמוך דימוי עור ידיות קבועות 2
בסיסי אלומיניום מנגנון סינכרוני גלגלים

1900

כסא מנהל דמוי עור רגל ניקל מנגנון סינכרוני גב 3
גבוה

11000

כסא עבודה רשת מנגנון מכני ידיות קבועות 4
רגליים ניקל גב רשת אליסטית

1500

כסא עבודה איטלקי מבד מנגנון סינכרוני ידיות 5
 ידיות3מתכווננות 

1500

6
כורסת אירוח בד מעוצבת רגל מתכת שחורה 

במגוון צבעים
1900

כורסת אירוח בד דגם מעוצבת רגל מתכת שחורה 7
במגוון צבעים כולל ידיות

11100

כורסת אירוח דגם בד קטיפה כורסת נדנוד 8
מעוצבת שלד נגלש עץ

12500

כורסת אירוח בד קטיפה דגם  מועצבת רגל מתכת 9
שחורה

12500

דימוי עור מערכת סלון בריפוד יוקרתי / כורסת בד 10
חום קפה דו מושבי/ שחור : מעובה דימוי עור

12000

דימוי עור מערכת סלון בריפוד יוקרתי / כורסת בד 11
חום קפה תלת מושבי/ שחור : מעובה דימוי עור

13300



11850כורסת אירוח בד  סינגל רגל מתכת שחורה12

13
כורסת המתנה דגם מושב ספוג מעובה דמוי עור 

תלת+ שלד ניקל עם ידיות מגוון צבעים יחיד 
12750

שולחן אירוח מעוצב שלד מתכת שחור טופ עץ 14
מ" ס38.5גובה , מ" ס85שחור קוטר / טבעי 

11000

כורסת אירוח דגם בד קטיפה  מעוצבת רגל מתכת 15
שחורה במגוון צבעים

11500

כסא המתנה בד כסא המתנה מעוצב רגל עץ ריפוד 16
אדום במגוון צבעים/ שחור 

11850

 חלקים  במגוון צבעים 4סט מערכת ישיבה מבד  17
משולבים

13200

18
 40ר  ) דלתות זכוכית משולב זכוכית  4ארונית עץ 

 28/20טורקי  (מ " ס200ג / מ " ס80ע / מ "ס
צבעים לפי בחירה

11350

שולחן ישיבות עגול רגל מתכת מגוון צבעים קוטר 19
מ" ס140

1950

מ " סH- 215, מ" ס120*40*30כוורת עץ מידות 20
4008גוון עץ לפי בחירה דגם 

12000

21
: שולחן אירועים מתקפל חומר דק סנדויץ מידות 

 פלטה מתקפלת דק סנדויץ מתקפלת 75*70*160
כסוף רגל מתכת על גלגלים/ צבע השלד לבן , לצד

11880

22
 86ע / מ " ס43ר  ) דלתות  2ארון אחסון מתכת 

עם מנעול (מ " ס193ג / מ "ס
11000

23

מערכת מנהל יוקרתית דגם כולל שלוחה ומגירות 
מ " ס200ר  )מידות ,  שולחן מנהל מעוצב )מידות  

/ מ " ס100ר ) כולל שידה (מ " ס75ג / מ " ס90ע / 
עם מגירות  ומדפים עובי  (מ " ס75ג / מ " ס50ע 

שולחן קפה+מ עשוי מחומר מלמין " מ48עץ 

12800

24
ג / מ " ס42ע / מ " ס200ר  )ארון ספרים 

מעוצב מתאים לשולחן מנהל  (מ " ס130
מ השלמה למערכת"בעובי מ

12500

25
שולחן אוכל טופ פורמייקה קנט עץ מלא 

120*70*76מדוקק 
11900



26
עומק , מ " ס55כסא אוכל עם ידיות רוחב 

מ גוון עץ בוק טבעי " ס83גובה , מ" ס58
ריפוד לפי בחירה

1800

27

משפחה גב / כורסת יחיד לחדר אוכל 
ריפוד אנטי בקטריאלי דוחה , ומושב מרופד

 50או דימוי עור עם תקן אש רוחב / כתמים 
מ" ס66גובה , מ" ס61עומק , מ "ס

11850

28

כורסת משפחה דו מושבית  גב ומושב 
ריפוד אנטי בקטריאלי דוחה , מרופד

או דימוי עור עם תקן אש רוחב / כתמים 
(או לפי בחירה  ) 120*60*50

12700

29

כוסרת יחיד כולל מנגנון ריקליינר ריפוד 
דימוי עור אנטי בקטריאלי בד דוחה 

דימוי עור עם תקן אש צבע לפי / כתמים 
בחירה

13000

30

31

32

33

.________________: חתימה וחותמת.____________________: שם מלא


