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 3.20290מס   הצעת מחיר

 

  לפיגנים למחלקת חינוך ציוד  מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור דיר אל אסד –המועצה המקומית  

 :פתהמצור  הבטבלהפירוט 

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

שעה  14/03/2023מועצה עד ל הרכש במנהד במעטפה סגורה במסירה ידנית לתיבת הרכש במשר

11:00 . 

 .בכתב קריא וברור הטבלה המצורפתאך ורק בפורמט  עהצההת א למלות  אנ •

 ו סוג אחר. נא למלות את ההצעה לפי הדגמים שביקשתי ולא לציין תחליפי א •

 לגנים.   חבילות  24ין ולספק הכהזכיין מתחייב ל, חבילה עבור גן אחדהצעה הנ"ל הנה ה •

 מה וחותמת לא תתקבל.לא חתיהצעה ל  •

 . 31.12.2023ההצעה תקפה עד   •

 
 
 
 
 
 

 ד רב בובכ
 קאסם אסדי 

 עצה ראש המו
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: 2023 לציוד גנים לשנת 09.2023מפרט ורשימת הצעת מחיר מס 

הערהכמותשם הפריטד"מס
ה מחיר "ס

הערותמ"לפני מע

'חב10 דף בחבילה500,  גרם80 לובן A4נייר צילום  1

'חב3 דף בחבילה500,  גרם80 לובן A3נייר צילום  2

'חב3 דף בחבילה500,  גרם80 צבעוני A3נייר צילום  3

'יח92*9נייר ממו קוביה צבעוני 4

'יח5 קרטון עברית8 גב Fקלסר משרדי 5

'יח35  מצופה פלסטיקP.Oקלסר משרדי מהודר 6

'חבA45 מיקרון 75עבה מאוד '  יח50שרוול ניילון  7

'חבF5 מיקרון 75עבה מאוד '  יח50שרוול ניילון  8

'חב1/123עפרונות זפיר ללא מחק 9

'יחG75עט כחול קוברה 10

'יחG75עט אדום קוברה 11

'חב1/43טוש הדגשה סטבילו 12

'יח4 ארטליין שחור70עט סימון 13

'יח4 ארטליין אדום70עט סימון 14

'יח4 ארטליין כחול70עט סימון 15

'יח4 ארטליין שחור90עט סימון 16

'יח4 ארטליין אדום90עט סימון 17

'יח4 ארטליין כחול90עט סימון 18

'חב1/122טוש מחיק אקספו עגול עבה צבעוני 19

'יח2 קנגרו בינוני26\6שדכון 20

'יח2610\6  +10סיכות חיבור לשדכנים 21

'יח2 דף25 בינוני ל DP 600מנקב קנגרו 22

'יח3זג פלסטי- מספריים זיג 23

'יח63מספריים מידה 24

'יח83מספריים מידה 25

'יח5מחדד מתכת איכותי אייזן גרמני26

'יח1(100 ) 2' מהדק נייר  מס27

'יח1(100 ) 5' מהדק נייר  מס28

'יח1סיכות לוח שעם  צבעוניות29

'יח2טיפקס אקו30

'יח10מחק גדול לבן31

'יחP.P 25*3/46סלוטייפ שקוף 32

'יח5' גר50דבק נוזלי שקוף ראש ספוג גדול 33

'יח2 ליטר4דבק נוזלי שקוף אומגה גלון 34

'יח1שווה ערך / 40wאקדח דבק איכותי זיקו 35

ג"ק1ג " ק1דבק לאקדח חם 36

'יח1מ" מ50גומיות דבש מידה 37

'יח1מ" מ90גומיות דבש מידה 38

'יח1מ" מ140גומיות דבש מידה 39

'חבA44 מיקרון 80 (100) 216/303למינציה מארז 40

'חבA34 מיקרון 80 (100) 303/426למינציה מארז 41

'יח5מ שקוף צבעוני" ס30סרגל פלסטיק 42

'יח12 מכל צבע2' ,  גר500צבעי יסוד גואש אומגה 43

'חב6 סט1 - 1/6'  גר150צבעי ידיים אומגה 44

'חב1/126צבעי פנדה אומגה 45

'חב6 אומגה1/12גירי שעווה 46

'יח6 נוצץ2,  שונים4,  גרם118טוליפ צבעים רגילים 47

'חב2 אומגה1/12גיר פחם יבש צבעוני 48

'חב1/126צבעי עיפרון ליאונרדו 49

'חב3 על בסיס מים1/12טוש דק לסימון 50



'חב3 על בסיס מים1/24טוש דק לסימון 51

'יח10' גר400פלסטלינה אומגה 52

'יח5' גר400 צבעים בגביע 5בצק אומגה 53

'יח3ג” ק1 שמוט דק K20חימר 54

'יח1ג” ק1דאס לבן קלאס 55

'יח1ג” ק1דאס חום קלאס 56

'יח21‘ מכחול שטוח פשוט ידית עץ מס57

'יח61‘ מכחול שטוח פשוט ידית עץ מס58

'יח101‘ מכחול שטוח פשוט ידית עץ מס59

'יח141‘ מכחול שטוח פשוט ידית עץ מס60

'יח181‘ מכחול שטוח פשוט ידית עץ מס61

'יח221‘ מכחול שטוח פשוט ידית עץ מס62

'יח21‘ מכחול עגול פשוט ידית עץ מס63

'יח61‘ מכחול עגול פשוט ידית עץ מס64

'יח101‘ מכחול עגול פשוט ידית עץ מס65

'יח141‘ מכחול עגול פשוט ידית עץ מס66

'יח181‘ מכחול עגול פשוט ידית עץ מס67

'יח221‘ מכחול עגול פשוט ידית עץ מס68

'חב1/102נייר קרפ מעורב צבעים 69

'חב50X702 1/20נייר צבעוני מבריק מעורב 70

'חב1/22מ ” ס50X70נייר משי מעורב 71

'יח2שחור'  גר170בריסטול 72

'יח2לבן'  גר170בריסטול 73

'יח1/602 צבעים 5מעורב '  גר170בריסטול 74

'יח10ל" מ5 , 70*100קאפה צבעוניות 75

'חב5 במגוון צבעים100/40סול 76

'חב10חיתוכי סול בדוגמאות שונות77

'חב1( 100 )מ ” מ3עיניים זזות קוטר 78

'חב1( 100 )מ ” מ7עיניים זזות קוטר 79

'חב1( 100 )מ ” מ10עיניים זזות קוטר 80

'חב1( 100 )מ ” מ15עיניים זזות קוטר 81

'חב1( 100 )מ ” מ20עיניים זזות קוטר 82

'חב1/501מקלות ארטיק מיני 83

'חב1' גר200מקלות ארטיק צבעוניים 84

'חב1' גר200אטבים מפורקים 85

'חב1' גר200אטבים צבעוניים 86

'חב1' גר200מקלות רופא צבע טבעי 87

'חב1' גר200מקלות רופא צבעוניים 88

'חב1' גר100גפרורים צבע טבעי 89

'חב1' גר100גפרורים צבעוניים 90

'חב2( 50 ) 1/4“ פונפונים 91

'חב2 מטר25, ל " מ19צמדן דביק זכר 92

'חב2 מטר25, ל " מ19צמדן דביק זכר 93

'חב1מ" ס1גופיף קלקר עגול קוטר 94

'חב1מ" ס3גופיף קלקר עגול קוטר 95

'חב1מ" ס5גופיף קלקר עגול קוטר 96

'חב1מ" ס6גופיף קלקר עגול קוטר 97

'חב1מ" ס7גופיף קלקר עגול קוטר 98

'חב50מדבקות צורות עגול צבעונית ולבן גדלים שונים99

'יח2 שחור80/120לוח פוליגל 100

'חב1/122מבו עבה 'צבעי פסטיל ג101

'חב1/1001חד פעמי / סינר ניילון 102

___________מ"ה מחיר  לפני מע"ס

_____________: חתימה וחתמת__________________:  שם מלא

___________________: טלפון


