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 הצעת המציע -מסמך ג' 

 

"( הריהוטהאזורית מטה יהודה )"המועצה  ריהוט וציוד לגני ילדים בשטחילהלן הצעתנו לאספקת 

ההסכם,  לרבות 25/2019מס'   פומביעפ"י ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי מכרז 

כתבי הכמויות ונספחיהם, הכוללת את כל המרכיבים, כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין 

גני והובלתם ל הריהוטכלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות באספקת 

 .המועצהכפי שתורה הילדים או אתר אחר, הכל 

מובהר  ם כוללים מס ערך מוסף, אשר ישולם בנוסף כחוק.נקובים בש"ח ואיניהיו  להלןהמחירים כל 

התחייבות ה ואומדן בלבד ואין בו כדי להוות בזה כי היקף הכמויות הנדרשות לעיל הינו על פי הערכ

 .להזמין את הפריטים המצוינים כולם או מקצתם בהיקף כלשהו ובכלל מועצהה

 מס'

 

 כמות שם הפריט 

 

מק"ט 

 המציע

 מחיר

 ₪   -ב ליחידה

1.  
 

ס"מ  120עם משענת גב באורך  ספסל  פורמייקה

מ"מ,  22. רגל הספסל מצינור עובי ס"מ 30גובה 

 צבועים באפוקסי בתנור.

   יח' 3

148 

ס"מ,  70/95, עץ פורמייקה מלבני שולחן מתכת  .2

מ"מ, גובה   50סנדוויץ, בוק, רגל מתכת בעובי עץ 

 ס"מ לפי בחירת המזמין. 46או   52

   יח' 6 

155 

רוחב  ללא ארוניות בצדדים, שולחן תוכן ויצירה  .3

ס"מ. עשוי  52ס"מ, גובה  160ס"מ, אורך  40

 ס"מ, מחופה פורמיקה.  17סנדוויץ בעובי 

   יח' 1

170 

 ס"מ x200  150, במידות שטיח חסין אש  .4

 

   יח' 4

200 

 24 מחובר לקיר ,לתליית מעילים מתלה קולב  .5

 120ס"מ, אורך  10. רוחב ןווים מברזל מגולוו

 ס"מ.

 76.50  יח' 3

 

כולל  ןווים מברזל מגולוו 36, מתלה מעילים נייד  .6

 מגן ראש.

 184.50  יח' 1

ס"מ,  120, גובה מחיצה ניידת לתיאטרון בובות  .7

ס"מ. בנויה משלד  45ס"מ, עומק  100רוחב 

מ"מ, צבוע,  12, עץ סנדוויץ x20  20מתכת פרופיל 

 450  יח' 1
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 וילון קפיץ.על גבי גלגלים+ מעצור+ 

ס"מ,  80,  רוחב, 80, גובה מדפים 3פינת טבע   .8

מ"מ + חיפוי  17ס"מ, בנוי מעץ סנדוויץ  40עומק 

 פורמיקה צבוע בתנור.

   יח'  1

239 

ס"מ, מבנה  130x40x90  , במידות:דוכן מכירות  .9

עץ כולל גגון בעל דופן, כולל: שלושה מיכלי 

 פלסטיק לאחסון. העמודים מעץ בוק מלא. 

   יח'  1

427 

ס"מ, בנוי  x60  60 לוחות 2עם  כן  כפול לציור  .10

, צבוע בתנור, גובה 25x25משלד פרופיל מתכת 

 . בתוספת כן לכוסות צבע מחובר.110

   יח'  1

235 

ממתכת, כולל  רשתות 14עם  ,ארון ליבוש ציורים  .11

 65ס"מ, רוחב  90ציפוי פלסטיק. מידות: גובה 

מ"מ  24ס"מ,  בנוי מעץ סיבית  45ס"מ, עומק 

 גלגלים.  4+  הומחופה פורמייק

   יח'  1

360 

 120/80/40במידות , בוקצבע  – מטבחון משולב  .12

 + חיפוי פורמיקה כולל גז מסנדוויץ +ס"מ 

 כיריים.

   יח'  1

540 

  , תאים 2 :כולל  מחופה פורמיקה. ,מ"מ 17 מקרר  .13

 :מידות, הדלתות בעלי נעילה מגנטית דלתות.

 ס"מ. 40/40//90

 360  יח'  1

 

+ יר מלא נעץ פור, בוק פורניר ,שולחן עץ עגול  .14

 52גובה  ,מ"ס -80פלטה פורניר קוטר  ,רגל בוק

 .מ"ס

 162  יח'  1

 

   יח' 4 ס"מ.  30גובה  שלד מתכת / פורמייקה ,כיסא  .15

49.50 

כולל ציפוי לכה  ,עץ סנדוויץ צבעוני, עגלת שכיבה  .16

 .+גלגלים גומי קשיחים

   יח' 2

108 

כולל ציפוי לכה  ,עץ סנדוויץ צבעוני, עגלת טיולון  .17

 .+גלגלים גומי קשיחים

   יח' 2

108 
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סנדוויץ צבעוני גדולה תלת מושבית,  מיטת בובה  .18

 ס"מ. 60/50/40 :+לכה במידות

 108  יח'  1

 

אטומות,  דלתות 2מעץ פורניר,  ארון בובה  .19

 40ס"מ עומק  60ס"מ רוחב  70מידות:  גובה 

 ס"מ.

 297  יח' 1

 

 30פורניר, במידות:  גובה  מעץ ארגז תחפושות   .20

 ס"מ.  30ס"מ עומק  80ס"מ רוחב 

 180  יח' 1

 

ס"מ רוחב  120מידות: אורך    ,מדף פינת קשב  .21

ס"מ, עשוי עץ סנדוויץ + חיפוי פורמיקה עובי  70

מ"מ. בעל מדפים לאחסון תקליטורים, מדף  17

 לאחסון אוזניות וטייפ המדף כולל מפצל אוזניות. 

   יח' 1

215 

 5.00  יח' 3 .לפינת קשב אוזניות  .22

 

   SONYקטן לפינת קשב דגם   רדיו דיסק  .23

 

   יח'  1

320 

 ס"מ, 30גובה  40/90מידות  ,רופא ה לפינתספ  .24

 .בסיס מתכת  ,ציפוי פלסטיק לבן קשיח

   יח' 1

155 

ס"מ,  60ת רוחב רגלי מתכ, שולחן לפינת רופא  .25

 ס"מ. 52ובה ג ס"מ,  40עומק 

   יח' 1

125 

 ס"מ. 30גובה  ,רגלי מתכת ,פינת רופאלכיסא   .26

 

   יח' 1

55 

 , רגלי מתכת.+ בד לפרגוד פינת רופאלפרגוד   .27

 

   יח' 1

80 

גובה ס"מ,  20/40 , במידות:רופאלפינת משקל    .28

 ס"מ. 20

 55  יח'  1

 

   יח'  1ס"מ, רוחב  40  , במידות:רופא תלוילפינת ארון   .29
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 50 ס"מ מצופה פורמיקה לבנה. 20ק מעוס"מ,  40

 לפינת רופא ממתכת. רגלית חבישה  .30

 

   יח' 1

25 

 .בגדי רופא  .31

 

 יח' 2

 

 25 

 

 .לחלוק פינת בובות קולב  .32

 

   יח'  1

45 

ס"מ,  120במידות: רוחב  ,מעץלגן  שולחן מחשב  .33

ס"מ.  חיפוי פורמיקה,  60ובה גס"מ,   70עומק 

 עשוי עץ סיבית, כולל מארז לאחסון מחשב.

 210  יח' 1

 

  30, שלד השולחן ממתכת בפרופיל שולחן חומר  .34

x30  52בתנור במידות: גובה מ"מ , צבוע אפוקסי 

ס"מ,  100ס"מ, פלטת פלסטיק קשיח בקוטר 

 ס"מ . 30כאשר במרכזה קערה בקוטר 

 

   יח'  1

320 

בסיס מתכת  עם ידית אחיזה + שני  ,שולחן חול  .35

 גלגלים, הכוללת מיכל פלסטיק עבה.

 250  יח' 1

 50, גובה ציפוי לכה עץ סנדוויץ + ,ארון קודש  .36

 ס"מ. 35ס"מ עומק 

 60  יח' 1

ס"מ,  40ס"מ, רוחב  70, במידות:  גובה עמוד חזן  .37

 ס"מ,  עץ סנדוויץ. 40עומק 

 80  יח' 1

 

 35  יח' 1 .פרוכת לארון קודש  .38

 80ס"מ, רוחב  30, במידות:  גובה מדף קודש  .39

 ס"מ . 20ס"מ, עומק 

 40  יח' 1

בסיס מצינור עגול מתכת  +   ,פינת מים עגולה  .40

 למים.גיגית מפלסטיק קשיח 

 130  יח'  1
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מעץ לביד  ,יח' במארז 34 מערכת קוביות נבובות  .41

 בצורות גאומטריות שונות. וי לכה,פכולל צי

 600  מארז  1

 

מעץ בוק כולל יח',  50 מערכת קוביות מוצקות  .42

 . ציפוי לכה

2 

 מארזים

  

150 

קשיחות מאד , יחידות 10 סט קוביות פלסטיק  .43

 לקוביות הנבובות.המידות זהות , בשלל צבעים

2 

 מארזים

  

80 

בסיס מתכת , עגלה לקוביות נבובות גדולות  .44

 12גלגלי סיליקון +לוח מעץ סנדוויץ  4הכולל 

 מ גלוי."מ

   יח' 1

160 

מ עם "מ 17וויץ דמעץ סנ, ארון לקוביות מוצקות  .45

 30ס"מ, עומק  80רוחב  :פוי פורמיקה מידותחי

 .ס"מ 90גובה ס"מ 

   יח'  1

190 

 , סקאי,שימשונית,  הכוללת : ספהמערכת ישיבה  .46

מושבית ספוג + כיסוי שמשונית, ספה דו  תלת

מושבית ספוג + כיסוי שמשונית, כורסא בודדת ספוג 

+ כיסוי שמשונית, שולחן עגול ספוג + כיסוי 

 שמשונית. 

   יח' 1

595 

פלטה  ,רגל בוק ,בוק פורניר מלא ,שולחן עץ עגול  .47

 .מ"ס 52גובה  ,מ"ס 60  קוטר, במידות: פורניר

 130  יח' 1

 55  יח' 4 ס"מ.  30, פורמיקה, רגל מתכת גובה כסא בסיס  .48

מ "מ 17מעץ סנדוויץ , בוק – מדורים 8ספרייה   .49

 100: רוחב מידות, תאים שווים 8המחולקת ל 

 ס"מ. 50ס"מ, עומק  90ס"מ, גובה 

 505  יח'  1

 24שלד עובי , עץ יבוא פורניר ,מגירות 18ארונית   .50

ס"מ,  40ס"מ, עומק  100רוחב  :מידות ,מ"מ

מ ציפוי לכה "ס 33כל מגירה  ס"מ,  80גובה 

 .במגירות

 610  יח'1

מעטפת עץ עובי , בוק, פלסטיק מגירות 18ארון   .51

ס"מ,  40ס"מ, עומק  110רוחב  :במידות .מ"מ 20

 558  יח' 1
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 פרבמס, מגירות פלסטיק קשיחותס"מ.  80גובה 

 .צבעים

 ס"מ, 120רוחב  :במידות, בוק, ארונית משחקים  .52

 24כולל מדפים בעובי ס"מ,   40ס"מ, עומק  80גובה 

 .מ"מ

   יח' 2

330 

, רוחב מגירות 6+ שני מדפים הכוללת:  כוננית  .53

ס"מ, הבסיס  80ס"מ, גובה  40ס"מ, עומק  117

, צבע בוק, מגירות המעץ סיבית מחופה פורמייק

 פלסטיק קשיח.

 440  יח'  1

ס"מ,  20ס"מ, עומק  90מידות: רוחב  ,מדף בודד  .54

 .'ס"מ, עץ סנדוויץ  40גובה 

 75  יח' 2

 

 20עומק ס"מ,   90רוחב  :מידותב  ,מדף כפול  .55

 עץ סנדוויץ'. ס"מ 40גובה   ס"מ,

   יח'  1

125 

מסגרת ס"מ,   x 200 80במידות: מלבד  לוח קיר  .56

 עץ

   יח' 4

323 

 9 עליוןחלק  ,משלד מתכתבסיס , עגלת גרוטאות  .57

 במס צבעים. מפלסטיק קשיח כליםימ

   יח'  1

245 

 35  יח' 35 .מ"ס 30 ,משופר כסא דקל  .58

 

 ס"מ. 38גובה  ,כסא גננת  .59

 

 75  יח' 1

 .דלתות 2 ארון פח  .60

 

 750  יח' 2

 

 הכוללת :  מבד חלק  פינת ישיבה  .61

 מושבית ספוג + כיסוי שמשונית תלת ספה

 ספוג + כיסוי שמשוניתספה דו מושבית 

1  450 
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 כורסא בודדת ספוג + כיסוי שמשונית 

 שולחן עגול ספוג + כיסוי שמשונית

 35   35 פלסטיק יציקה אחת נערם  כסא גן  .62

מסגרת עץ  60רוחב  120גובה  מראה תלויה  .63

 ומראה בטיחותית 

1  165 

 40עומק  80רוחב  80גובה  פינת יופי ואיפור  .64

 עשויה מעץ סנדביץ מחופה פורמיקה 

1  445 

צד אחד מחיק צד אחד שטיח  60על  80 לוח נייד  .65

 לבד

1  245 

 
 

 על כלל המחירים ברשימת המחירים הנחההצעתי הינה %_______________ אחוז 
 

 על המציע לנקוב את מק"ט המוצר המוצע על ידו.

   אחד חדש. בשנת הלימודים תש"פ עבור גן ילדים רשימת הפריטים הנ"ל מהווה אומדן

ולקראת שנת הלימודים תשפ"א צפויים להיפתח גני ילדים חדשים. על המציע לקחת זאת 

מצד המועצה להזמין את כל  במסגרת שיקוליו להצעה. אולם, אין בכך כדי להוות התחייבות

  ו מקצתם. הפריטים המצוינים לעיל כולם א

    130 –כמו כן, על פי הערכת המועצה יתווספו השלמות לכלל גני הילדים בישובי המועצה )כ  

גנ"י(. למען הסר ספק, על הזוכה במכרז לפזר את כל הציוד והריהוט הנדרש בכל גני 

 הילדים כפי שיידרש, ללא תוספת תשלום. 

   פינות  יהיו בעלי פריטי הריהוט הרלוונטיים, הכיסאות והשולחנות יהיו בהתאם לתקנים

 .מעוגלות

   ישראלי. תקן לא רעילים בעלי תוצבעים כל הצבעים בכל חלקי הריהוט יהיו 

    או  במסגרת האספקה, יהיה עפ"י מידות מדויקות תבקש המועצההיה והריהוט אותו

נגרות, יידרש הספק לבצע עבודות מדידה, ייצור, אספקה, התאמה  עבודותכרוכות ב

 של פריטי הריהוט המוזמן. והתקנה

  סדרי המועצה את המועד המדויק ואופן האספקה לרבות על הספק יהא לתאם מראש עם

 הריהוט המובאים מטעמו וסדרי הביטחון והבטיחות באתר. כניסת העובדים, הצבת


