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 לביצוע עבודות נגרות במבני החינוך שבתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר 21/50מכרז מס'  הנדון:
 1מס'מסמך הבהרות  -

 

 

 .הבהרה מטעם המועצה: מצ"ב מפרט נגרות מעודכן  

  ,על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון

 כשהם חתומים על ידי המשתתף במכרז בתחתית כל עמוד.

 

 

 

 :דגשים להגשת המכרז

 בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית )דיסק און קי(.ההצעה במלואה )כולל נספחים( תוגש  .1

בלבד כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע  (' לחוזהגנספח טופס האישור על קיום ביטוחים )יש לצרף להצעה את  .2

 .ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות)לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה(, 

 אופן הגשת ההצעות"." ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: ההצעההגשת  מלאות בנוגע לאופן הוראות .3

 

 

 

 

הב כ ר  ,ב

 יערית הרוש
מ.מ מנהלת רכש מכרזים 

 והתקשרויות



נספח א' ג-מפרט  נגרות מעודונית א

מספר 

מיקוםפירוט והערותמידותכמותשם הפריטהפריט

N-1

1474/50-40/240כוננית חדר שקט

'  כוננית אחסון עשויה דיקט בירץ

מ עם חלק עליון " מ18בהיר בעובי 

גב כוננית . ותחתון לפי שרטוט

פתיחת קליק תוצרת , בצבע לבן

סוקל אלומיניום . בלום או שווה ערך

צבוע לבן

שקט ורגיעה. ח

N-3

טריבונת מדרגות 

מרופדת לישיבה 

צורנית

1
 375/510מידות כלליות 

מ"ס

 MDF'  טריבונה הבנויה מקונס

מחוזקת ומקובעת מכנית לרצפה 

 (לאטקס )עובי ריפוד . ולקיר

מ בגמר בד " ס5המינימלי יהיה כ

דמוי עור

שקט ורגיעה. ח

N-8

 4כוננית אחסון עם 

דלתות ציריות עם 

ידיות גריעה לפי 

שרטוט

מ"ס 1430/35/70

'  כוננית אחסון עשויה דיקט בירץ

סוקל . מ " מ20בהיר בעובי 

אלומיניום צבוע לבן

חלל מרכזי

N-9190/50/72שולחן

גמר עץ בירץ בגמר לכה מט על 

רגלי מתכת ריבועיות . בסיס מים

קצוות .מ צבועות בצבע לבן" ס3/3

.מלוטשות

חלל מרכזי

N-10

כוננית אחסון עם 

. תאים פתוחים

ועגלות אחסון על 

גלגלי סיליקון

1415/40/110
 3על גבי חזית הפריט יתקנו 

.לפי שירטוט צבועים" פרצופים"
משחקים/חלל קריאה

N-111מטבחון משחק לילדים

מטבחון לפי שרטוט עשוי מעץ בירץ 

מ צבוע בלכה מט " מ18-20בעובי 

עצים תלויים עשויים . על בסיס מים

MDFצבועים ותלויים באופן נסתר  

משחקים/חלל קריאה

N-121במת משחק

 200/200מידות כלליות 

לפי שרטוט" ס

מ עם " מ28 עובי MDFבמה עשויה 

חזית גמר עץ בירץ . תומכת' קונס

משחקים/חלל קריאהמ צבוע בלכה על בסיס מים" מ18

N-13

כוננית  אחסון פינתית 

H=110  1135/95/35.עם תאים פתוחים

'  כוננית אחסון עשויה דיקט בירץ

סוקל . מ " מ20בהיר בעובי 

משחקים/חלל קריאהאלומיניום צבוע לבן

N-14סגורות אחסון עם תאים פתוחים ודלתות 1415/60/60-200ארון

. ארון בשני גבהים לפי שרטוט

בחלק הנמוך ישולב כיור נירוסטה 

תואם לשטיפת מכחולים ומשטח 

גמר הארון עץ בירץ . שיש לבחירה

מ בגמר לכה מט שקופה על " מ18

יש לקבע את הפריט . בסיס מים

לרצפה ולקיר בעיגונים מכניים 

חדר אומנות.תקניים

N-151200/180שולחן חדר אמנות

גמר עץ בירץ בגמר לכה מט על 

רגלי מתכת ריבועיות . בסיס מים

לרבות . מ צבועות בצבע לבן" ס4/4

קצוות . קורה מקשרת לחיזוק

גובה סופי של .  **מלוטשות

השולחן ייקבע בהתאם לגיל הילדים 

יש לבדוק . ולדרישת המזמין

דרישות נשרד החינוך לגיל הנוכחי 

'ג- א 

חדר אומנות

N-16

כוננית  אחסון פינתית 

1200/200/60.עם תאים פתוחים

גמר הארון עץ . ארון לפי שרטוט

מ בגמר לכה מט " מ18בירץ 

יש לקבע את . שקופה על בסיס מים

הפריט לרצפה ולקיר בעיגונים 

חדר אומנות.מכניים תקניים

N-171270/50/75כוננית אחסון לגו

" לגו"כוננית אחסן נייחת בצורת 

עשויה עץ בירץ צבועה בלכה מט 

עם ריפוד בצד אחד . על בסיס מים

בחזית ובצד השני חורים לפיתחת 

המגירה במנגנון קליק

חלל מרכזי

N-181ספסל נייד מרופד

360/30/32  

(שבעה חלקים)

 חלקים ניידים 7הספסל מורכב מ

כל חלק  (45/30/32)מרופדים 

משאית משחק עם /מדמה מכונית

חריטה וצביעה לפי פרט חזית 

חלל מרכזיגלגלי סיליקון עם מעצור.

N-19

ארון אחסון עם תאים 

פתוחים ודלתות 

 3240/60/200סגורות

ארון אחסון עם תאים פתוחים 

ודלתות לפתיחה צירית עם מנגנון 

על . ע"קליק מגנטי של בלום או שוו

יותקנו  (לפי שירטוט)גבי הארון 

גמר . בליטות עגולות דמוי לגו

מ בגמר " מ18-20הארון עץ בירץ 

סוקל . לכה מט משי על בסיס מים

יש לקבע את .אלומיניום בצבע לבן

הפריט לרצפה ולקיר בעיגונים 

חלל מרכזי ומחסן.מכניים תקניים

N-20

 3ארון אחסון עם 

1145/60/200דלתות ציריות

ארון אחסון עם דלתות לפתיחה 

צירית עם מנגנון קליק מגנטי של 

גמר הארון עץ .  ע"בלום או שוו

מ בגמר לכה מט " מ18-20בירץ 

סוקל אלומיניום . משי על בסיס מים

יש לקבע את הפריט .בצבע לבן

לרצפה ולקיר בעיגונים מכניים 

חלל מרכזי.תקניים

N-22

 2ארון אחסון עם 

180/28/200דלתות ציריות

ארון אחסון עם דלתות לפתיחה 

צירית עם מנגנון קליק מגנטי של 

גמר הארון עץ .  ע"בלום או שוו

מ בגמר לכה מט " מ18-20בירץ 

סוקל אלומיניום . משי על בסיס מים

יש לקבע את הפריט .בצבע לבן

לרצפה ולקיר בעיגונים מכניים 

כניסה.תקניים

N-231268/15/2מתלה תיקים

מתלה לתיקים עשוי עץ בירץ בהיר 

גמר עץ .עם מתלים לפי שירטוט 

בירץ בהיר צבוע בגמר לכה שקופה 

כניסהעל בסיס מים

N-241268/28/60ארון נעליים

ארון נעליים פתוח עשוי לוח עץ 

מ בגמר לכה מט משי " מ18בירץ 

כניסהשקופה

הובלה והרכבה

כ"סה




