
 

 

 קול קורא לקבלת הצעות מחיר:

 קהילתי "לב הבאר" המרכז העבור אספקה והתקנה של כיסאות אודיטוריום 

פירוק, פינוי, ייצור, אספקה, הובלה והתקנה  עבור מזמינה בזאת הצעות מחיר המקומית באר יעקב המועצה
 , באר יעקב. 13ברח' עוזיאל  "לב הבאר"מרכז הקהילתי בלמבנה מועצה,  כיסאות אודיטוריום 315  של

 להלן הדרישות:

 : מפרט העבודות

 פירוק ופינוי כיסאות אודיטוריום קיימים; •

 ;של הכיסאות באולם , העמדהמדידה, ייצור, אספקה, הובלה, התקנה •

ידי מורשיי החתימה -הפקת הזמנה מאושרת עלמועד מ יום 60 -פקה: לא יותר מזמן אס •
 של המועצה.

 תר משבועיים;זמן התקנה: לא יו •

 : מפרט המוצר

 ;מיוחד ידי מנגון משקולת-מושב מתרומם עם הקימה על ברמה גבוהה, כיסא אודיטוריום •

 כל חלקי המתכת מפלדה פחמן אל חלד; •

 ריפוד וספוג חסיני אש; •

 אישור מכון התקנים; •

 אולטרה סופט; PUספוג הגב ומושב  •

 ה וניקוב;יעמיד לקריעה דהי, ריפוד המושב והגב עמיד לחיכוך ודוחה כתמים ולכלוך •

 גב ומושב הכיסא בחיפוי פלסטיק; •

למען  .ס"מ 45ס"מ. גובה המושב מהרצפה  51ס"מ; רוחב:  65ס"מ; עומק  86מידות: גובה כללי:  •
 להסתמך על נתוני הקול קורא. איןעל המציע הזוכה יהא לערוך בדיקה ומדידה בשטח. הסר ספק, 

 מושבים בשורה. 7לפחות התקנה על בטון בשורות ישרות של  •

 -וב PDF -תכנית בידי המועצה, יציג הספק -ימים מהפקת הזמנת עבודה על 7 -לא יאוחר מ •
DWG בודה מטעמוויערוך הזמנת ע אישור המזמיןל; 

 שנים. 3 -כיסאות לאחריות ל •

 תנאי תשלום:הצעת מחיר ו

 לא, מחיר מקסימוםהמהווה , ₪ 000215,המזמין יגיש הצעת מחיר הנוקבת אחוז הנחה מסך של  •
התחרות בין המציעים הינה על המחיר, באופן שיש לנקוב באחוז הנחה )אין . יובהר, כי כולל מע"מ

 לנקוב בתוספת מחיר( ביחס למחיר המקסימום. 

יום, בכפוף  45מלוא התמורה תשולם לזוכה לאחר אספקה שוטף +  -מועדי תשלום התמורה  •
 להגשת חשבון וחשבונית מס.

 מועדי הגשה: 

בתיבת המכרזים בניין המועצה, לשכת מנכ"ל. הצעות שיוגשו  12:00 , שעה 06/08/17הגשת הצעות עד ליום: 
 לאחר המועד והשעה הנקובים לא ידונו.

השאלות תיעננה  12:00 שעה  01/08/17עד ליום  ronith@b-y.org.il -לשאלות ופרטים ניתן לפנות בכתב ל
 בכתב בלבד.

מזכירת מנכ"ל העמותה לפנאי ל באופן עצמאי. יש לפנות אודיטוריוםם לתאם מועד ביקור במוזמניהמציעים 
 . 050-3113689גב' נעמי אהרון בטל': קהילה, ו



 )יחידים, ע"ר, חברה בע"מ( בעלי רישיון עסק בתוקף. ספקים רשאים להגיש הצעות רק 

 

 ו/או מחברות עירוניות ו/או מוסדות ציבורהמלצות בכתב מרשויות מקומיות  2על המציע לצרף להצעתו 
יצור, אספקה עבורם ביצע עבודה בהיקף דומה של פירוק, פינוי,  , היכל תרבות, מתנ"סים, וכו'()תיאטרון

שקדמו להגשת ההצעה. נא לציין איש  השנים האחרונות 3והתקנה של מושבים עבור אולם מופעים במהלך 
 קשר, תפקיד וטלפון לבירורים נוספים וקבלת המלצות.

 

 

           
 אריק זורגר,          

 מנכ"ל המועצה

 

 

 

ידי החשב המלווה לצד -הזמנות שאינן חתומות על למועצה המקומית מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים. -שימו לב
יתר מורשיי החתימה של המועצה )ראש מועצה, גזבר מועצה( בצירוף חותמת המועצה, אין להן תוקף מחייב כלפי קופת 

 המועצה. ספק שיספק למועצה טובין ללא הזמנה מאושרת כדין, נוטל על עצמו את הסיכון לתת עבודה ללא תמורה.

  


