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26.10.2020 
 2020/52 'הצעת מחיר מס

 
ציוד מטבח ונוי למרכז עוצמה לפי הגיש הצעת מחיר עבור מבקשת בזה לדיר אל אסד  –המועצה המקומית 

 שלהלן:הפירוט 
מחיר יח'  כמות  תיאור פריט מס"ד

 חב' /

ס"ה מחיר 

 לפני מע"מ

   20 סמ עם התקנה 150ס"מ* 140לחלונות גודל וילון גלילה זברה ידני  .1

   2 עם התקנה 220ס"מ* 280מדבקות רשת לדלת גודל  .2

   6 עם מכסה עם דוושהליטר  20גודל דגם ראטן פח אשפה  .3

   11 ליטר 15סלסלה משרדית גודל  .4

   9 עם מכסה עם דוושה יטרל 12לשירותים  ראטן פח אשפה גדול .5

   23 ני / קטן (ספרינג בגדלים שונים, סט ) גדול / בינו נירות נוי .6

   10 ס"מ150מלאכותיים דגם במבוק גדלים שונים ם יעציצ .7

   10 ס"מ180עציצים מלאכותיים דגם במבוק גדלים שונים  .8

   10 ס"מ200עציצים מלאכותיים דגם במבוק גדלים שונים  .9

   4 100*220גודל  דגם וינטאג' מכותנה שטיחים לרצפה .10

   10  ולחנותתכשיטים וקישוט ושסט  .11

   5 ממ 5גרניט  ס"מ 30עד  ס"מ 20חלקים מגודל  6סט סירים  .12

   5 ממ 5מ גרניט "ס 30עד  ס"מ 20חלקים מגודל  6סט מחבט  .13

   2 זכוכית לאפייה  'יח 3סט ביירקס  .14

   4 גודל בינוניקערות זכוכית להגשה וקינוח  .15

   9 ס סטיל סט סכום סטיינל .16

   3 ס סטיל פית עם ידים ארוכה סטיינלכ .17

   2 חלקים  18סט צלחות פורצולן  .18

   13 חמה דגמים שונים הזכוכית לשתיכוסות סט  .19

   24 כוסות לשתיה קרה דגמים שונים סט  20

   12 ס גדלים שונים קערות כיבודים סטיינל .21

   6 עם מכסה גדלים שונים פלסטיק א אחסוןקופססט  .22

   3 חלקים  7סט סוכריות פורצלן  .23

   3 קריםקן מים קן .24

   3 מיםקן מים חקן .25

   9 בסט יח  4סט סכינים גרמני  .26

   4  30/40קרש חיתוך עץ גודל  .27

   5 משחז גרמני  .28

   6 מגשי עץ להגשה  .29

   5 ל כפפות + חולצה + שרוול ור הכולציוד לתנ .30

   12 / נעמן    CONEתרמוס לקפה  .31

    ה מחיר עבור ההצעה לפני מע"מס" 
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 טלפון: _____________ , חתימה וחותמת: _____________.: שם , _____________ 
 

  .הצעת מחיר ללא חתימה וחותמת ללא תתקבל 
 

  חתומה בקובץ את ההצעה ניתן לשלוח PDF   :לדוא"לiralasad.muni.ilw.said188@de  
 

 מועצה מנהל הרכש ב אצלבצהריים  12:00שעה :   01/11/2020עד   להגשה במעטפה סגורהאו 
 

 וסים עומר.מר' 
 
 
 

 
 

 בכבוד רב ,
 אחמד דבאח

 ראש המועצה
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