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 202132.מס   הצעת מחיר

 

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

 הנ"ל: הפירוט לפי צרכים מיוחדים 

 

  או mnkal@deiralasad.muni.il לדוא"ל:   PDFנא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ   •

שעה   03/08/2021מועצה עד משרד מנכ"ל הרכש ב ה תיבתבמעטפה סגורה במסירה ידנית ל

12:00 . 

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

 . כל התחייבות מטעם המועצהק ללא פיוחזר לס

לטלפון   במועצהחינוך   'דין מוסא מנהל מח ' מג'יד אלם מרניתן ליצור קשר עלפרטים נוספים  •

 .050-5664994: סמ

 הצעה ללא חתימה וחותמת לא תתקבל. •

 בכבוד רב  
 אחמד דבאח 

 ראש המועצה 
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 :1טבלה מס  
 

"ה מחיר  ס כמות ותיאור הפריטמפרט  ט  ירפשם  מס"ד
יח' לפני  

 מע"מ

ס"ה 
מחיר לפני  

 מע"מ

 ערות  ה

טמ"ס כיתתי    .1
עם מצלמה  

  -לקרוב/ רחוק 
כולל   20גודל 

ה  תיק נשיא 
ם  )שווה ערך לדג

 אקרובט(

 "ס כיתתי עם מצלמה לקרוב/ רחוקטמ
 

' בעל רזולוציה  20איכותי   HDמסך דק 
 גבוהה, כולל שלט, חיבור למסך חיצוני 

 65-ועד פי 1.3הגדלה מפי 
 רבת תפקודים: HDמצלמה איכותית 

למרחק )אנשים, לוח בכיתה, פיסול, 
 ציור(

 קריאה וכתיבה 
 ח(, גילוית )איפורראייה עצמ

ת עצמאות של  בעל  ענתטנפועל עם סוללה 
 שעות של שימוש רציף  6

מעלות וניתנת   340מצלמה מסתובבת 
 לפירוק בקלות

אפשרות של קווים מנחים על המסך  
 להבלטת אזור הקריאה 

 מאתר מהיר של המיקום על הטקסט
שלט רחוק נוח לשימוש מאפשר שליטה  

 על כל הפונקציות 
ומסתובבת  X-ציר זרוע זזה על 

 ה קדימה/אחור
פעלה מוצבים משני  מקשים נוחים לה

 צידי המצלמה 
 AutoFocusמיקוד אוטומטי 

 מצבי תצוגה ובניהם:  28
 צבע מלא 

 שחור/לבן רגיל )עם גווניי אפור(
 טקסט שחור על רקע לבן קונטרסטי
 טקסט לבן על רקע שחור קונטרסטי

 טקסט צהוב על רקע כחול 
 ור טקסט ירוק על רקע שח

 רקע שחור  טקסט צהוב על

    

2.       
3.       
  _______    : ע"ממחיר לפני מ ס"ה  .4
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 :2טבלה מס  
 

"ה מחיר  ס כמות ט יר פתיאור ה, מפרט ו שם מס"ד
יח' לפני  

 מע"מ

ס"ה מחיר  
 לפני מע"מ 

 ערות  ה

 256GBזיכרון  12.9אייפד פרו  .1

 IOSמערכת הפעלה 

1    

    1 תואם לאייפד   OTTERBOXח מגן מוקש .2
    1 מגן זכוכית מוקשח  .3
מקשים   79, אייפדלגודל המקלדת תואמת   .4

עברית ואנגלית, אותיות  ערבית, אלחוטית, שפות: 
 לבן על רקע שחור. 

1    

עט לאייפד שמתחבר באופן מגנטי ונטען באופן  .5
 אלחוטי תואם לאייפד  

1    

6.      
  _____ ___   : לפני מע"מ  מחיר ס"ה 
 

 :3טבלה מס  
 

"ה מחיר  ס כמות ט יר פתיאור ה, מפרט ו שם מס"ד
יח' לפני  

 מע"מ

ס"ה מחיר  
 לפני מע"מ 

 ערות  ה

 256GBזיכרון  12.9אייפד פרו  .1

 IOSמערכת הפעלה 

1    

    1 תואם לאייפד   OTTERBOXמגן מוקשח  .2
    1 מגן זכוכית מוקשח  .3
מקשים   79, אייפדלגודל הקלדת תואמת  מ .4

עברית ואנגלית, אותיות  ערבית, אלחוטית, שפות: 
 לבן על רקע שחור. 

1    

5.      
6.      
  ________    : מחיר לפני מע"מ ס"ה 
 

 :4טבלה מס  
 

"ה מחיר  ס כמות ט יר פתיאור ה, מפרט ו שם מס"ד
יח' לפני  

 מע"מ

ס"ה מחיר  
 י מע"מ לפנ

 ת  ערוה

    1 10.2מסך   GB 128ניו אייפד  .1
    1 מארז ביג גריפ + מעמד  .2
    1 מגן מסך זכוכית .3
    1 הרחבת אחריות ל  .4
5.      
6.      
  ________    : מחיר לפני מע"מ ס"ה 
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