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 =========== ( )בל"ה טופס בקשה להצעות מחיר==============
 

 24.10.19: תאריך                                                                                                                                                 
 

 לכבוד
 ועדת רכש

 צורן-קדימה מועצה מקומית
 

 
 0009:שעה  91/11/5הגשה  91/44הנדון: בקשה להצעת מחיר )בל"ה( 
 

 ספסלים -שיפור ושדרוג שצפים מתכבדים להגיש את הצעתנו לאספקת:  לבקשתכם אנחנו

 שפ"ע ותפעול  :מדור(  )מחלקה / הצעה זו מוגשת עבור

 0009:שעה:  9.111.5:יוםלא יאוחר מאת ההצעה יש לשלוח 

 1811000420/1746000751 :/ תב"ר סעיף תקציבי

 

 8081849-054יעקב כהן :  -ל לבירורים נא לפנות 
 

מחיר   מס' יחידות  הערות   סוג פריט
 יחידה 

 סה"כ
 לפריט 

 ספסל מתכת ספסל עם ידיות
 ידיות מתכת 

 מ"מ 2בעובי  מושב ממתכת
 מושב מנוקב בחורים עגולים

 רגליים מצינור
כל החיזוקים והחלקים ממתכת 

 מ"מ 6בעובי 
 40*80קורת אורך לחיזוק מפרופיל 

 מ"מ
הספסל מגולוון וצבוע בתנור 

 בפוליאסטר נקי
עם לוגו גוון צבע לפי מפתח ר.א.ל 

 .מועצה

35   

עם לוגו  אשפתון מתכת בצורת גליל אשפתון
עטפת חיתוך צורתי לממועצה 

המעטפת עשויה  הנעשה בלייזר
 מ"מ 2ממתכת בעובי 

 4חיזוק עליון מחישוק פנימי בעובי 
 מ"מ

 4בסיס תחתון עגול ממתכת בעובי 
 מ"מ

מרותך  2.5עמוד לעיגון בקוטר 
 לבסיס תחתון

 מגולוון וצבוע בתנור -מיכל פנימי
המוצר מגולוון וצבוע בתנור 

 .בפוליאסטר נקי
 עם לוגו מועצה. 

35   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ניהול ספרים וכן צילום : אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרי המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על הערה

 צ'ק באופן שיאפשר זיהוי  פרטי חשבון הבנק.
 

 .המועצה רשאית לבחור חלק מההצעה ולהעביר לספק אחר
 
 * מגיש ההצעה מאשר בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה. 

 
 .90תנאי תשלום: שוטף + 

 
 

  חתימה   שם המציע:
     טלפון:
     דוא"ל:

     פקס:
 
 
 

 zoran.muni.il-offers@kadima: בלבדלכתובת המייל הנוכחית לוח הצעת מחיר יש לש
 תפסל למחלקת רכש או למחלקה המזמינה  הצעה שתימסר בניגוד לאמור

 
 
 
 
 

מס'  הערות   סוג פריט
 יחידות 

מחיר  
 יחידה 

 סה"כ
 לפריט 

  70ס"מ גובה  45ליטר קוטר  70מידות: נפח  ים –אשפתון גל 
 ק"ג. 26משקל: 

 מכסה מאפרה ובסיס יצוקים מברזל דוקטייל.
גוף האשפתון: פח מגולוון צבוע. המכסה נפתח 

 באמצעות ציר.
 עוגנים. 3שפתון מבוטן לקרקע בעזרת התקנה: הא

 עם לוגו מועצה. 

   

ס"מ, גובה  63ס"מ, רוחב  70ס"מ ו  170מידות: אורך  ים -ספסל גל 
77  

 ס"מ.
 ק"ג. 75משקל: 

 רגלי הספסל יצוקות מברזל דוקטייל איכותי.
לוחות עץ איכותי  8 –הרגליים מחוברות אחת לשניה ב 

 ע"י ברגים סמויים.
ידותיו מותאמים לתקן נגישות מס' מבנה הספסל ומ

1918. 
 עיגון ספסל לקרקע, מקובע ע"י עוקצים מבוטנים.

 עם לוגו מועצה. 

   

  כל המחירים כוללים התקנה והרכבה. סה"כ לפני ע"מ
  מע"מ

  סה"כ כולל מע"מ

mailto:offers@kadima-zoran.muni.il

