מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי  22807טל 04-9820104-פקס049822559

כתב כמויות

08/07/2019
דף מס'001 :

הצטידות לחטיבת ביניים מזרעה
תאור

סע י ף

יחידה

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

פרק  01ריהוט וציוד
תת פרק  01.1ריהוט וציוד
כל החומר יתואם עם המזמין כולל הצגת
קטלוגים ומפרטים לפני האספקה  ,יש להציע
 3חלופות לכל רהיט לבחירת ואישור המזמין
 01.1.010שולחן תלמיד במראה נקי וחלק במידות
 120/60ס"מ  ,שלד מתכת צבוע בתנור ,
פלטה עץ סנדווץ  17מ"מ עם כיסוי פורמייקה
בצבעים לפי בחירה  ,קנט יצוק  PUבגוון
שחור ,בוק או אפור  ,גובה מתאים לתלמידי
חטיבת ביניים

יח'

 01.1.025שולחן מורה תואם שולחן תלמיד בתוספת
מסתור צניעות  120/60ס"מ  -גוון לפי בחירה

יח'

 01.1.030כיסא תלמיד )חטיבת ביניים ( נערם דור חדש
בעיצוב חדשני  ,פטנט יחודי לחיבור הפלסטיק
לשלדת המתכת ללא שימוש בברגים  ,גב
ומושב עשויים פלסטיק איכותי  ,שלדת מתכת
חזקה צבועה בתנור  ,גובה מתאים לתלמידי
חטיבת ביניים

יח'

 01.1.060כיסא רב תכליתי רגל מתכת צבועה ניקל ,
כיסא נוח במיוחד וחזק במגוון צבעים  ,גובה
 46ס"מ )כיסא מורה (

יח'

 01.1.070כיסא אורח  /המתנה מרופד מתאים לחדרי
ישיבות  ,משרד  ,חדרי מורים שלד הכיסא
ממתכת צבועה בתנור כסוף מושב מרופד גב
רשת

יח'

 01.1.072כיסא מנהל /מזכירה /רכז /אחות יוקרתי עם
גב רשת בצבע שחור  ,הכולל ידיות  ,מנגנון
בוכנה פניאומאטי לשינוי גובה וזוית המושב ,
רגל הכיסא מניקל כולל גלגלים

יח'

 01.1.075ארון תאים )לוקרים ( עם דלתות לחדר מורים
עשוי מילמין  17מ"מ בגוונים שונים  10 ,תאים
בגודל  , 40/40/40מידות כלליות של הארון
 80/40/192ס"מ כולל נעילה לכל תא בנפרד

יח'

3.00

 01.1.077ארון תאים )לוקרים (כנ"ל אך עשוי עץ סנדווץ
עם כיסוי פורמיקה

יח'

4.00

130.00

15.00

260.00

20.00

50.00

10.00

להעברה בתת פרק 01.1
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.2

קובץ :הצטיידות חטיבת ביניי 002/...

מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי  22807טל 04-9820104-פקס049822559
08/07/2019
דף מס'002 :

הצטידות לחטיבת ביניים מזרעה
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 01.1.100שולחן ישיבות מלבני במידות  240/120ס"מ
פלטת בירץ  22מ"מ בחיפוי פורמיקה  -בגוונים
שונים  ,קנט לפי בחירה  ,רגל מפרופיל מרובע
 40/40מ"מ צבוע בתנור  ,פלטה צפה  ,גובה
 76ס"מ

יח'

 01.1.120שולחן מזכירות  /מנהל /רכז  /אחות  ,שולחן
משרדי כולל שלוחה בצורת ר במידות
 160/160/70גובה  76ס"מ  ,כולל סינר
צניעות ממתכת מחוררת  ,פלטה מלמין 28
מ"מ בגוונים לפי בחירה  ,קנט 1.3 P V C
בגוון הפלטה  ,רגל ממתכת בגוון כסוף או
שחור  +ארונית תומכת  5מגירות או ארונית
ניידת  4מגירות

יח'

 01.1.125שולחן משרדי במידות  160/70גובה  76ס"מ
 ,כולל סינר צניעות ממתכת מחוררת  ,פלטה
מלמין  28מ"מ בגוונים לפי בחירה  ,קנט V C
 1.3 Pבגוון הפלטה  ,רגל ממתכת בגוון כסוף
או שחור  +ארונית תומכת  5מגירות או
ארונית ניידת  4מגירות

יח'

2.00

 01.1.126אספקת שולחן מנהל בשילוב שולחן ישיבות
 180/180/80ס"מ מראה מודרני  ,פלטה מלמין
 28מ"מ בגוונים לפי בחירה  ,קנט 1.3 P V C
בגוון הפלטה  ,רגלי ברזל בצורת חלון צבוע
בתנור  +ארונית תומכת  5מגירות או ארונית
יח'
ניידת  4מגירות

1.00

 01.1.130לוח מחיק מגנטי במידות  240/120ס"מ עם
מסגרת אלומיניום

יח'

2.00

 01.1.140לוח מחיק מגנטי במידות  120/90ס"מ עם
מסגרת אלומיניום

יח'

5.00

 01.1.150לוח שעם משובח מסגרת אלומיניום איכותית ,
שעם על מצע של פוליאסטירן מוקצף במידות
 120/200ס"מ )כיתות לימוד (

יח'

 01.1.151לוח שעם משובח מסגרת אלומיניום איכותית ,
שעם על מצע של פוליאסטירן מוקצף במידות
 120/90ס"מ )כיתות לימוד (

יח'

11.00

 01.1.160לוח לבד תקני עשוי מחומרים איכותיים
במידות  120/180ס"מ )מעברים (

יח'

10.00

2.00

6.00

11.00

להעברה בתת פרק 01.1
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.2

קובץ :הצטיידות חטיבת ביניי 003/...

מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי  22807טל 04-9820104-פקס049822559
08/07/2019
דף מס'003 :

הצטידות לחטיבת ביניים מזרעה
סע י ף

יחידה

תאור

כמות

מחיר יחידה

סך הכל

מהעברה

 01.1.170ארון סגור כולל נעילה מעץ סנדווץ וכיסוי
פורמיקה  4 ,דלתות לאחסון כולל מדפים
במידות  30/80/210ס"מ גוון לפי בחירה
)רכזים  ,אחות ,מועצת תלמידים (

יח'

8.00

 01.1.171כוננית מדפים מעץ מילמין במידות 30/80/210
ס"מ גוון לפי בחירת המזמין

יח'

8.00

 01.1.172ארון מתכת שני דלתות למשרד או למחסן חזק
עובי  0.7מ"מ  ,צבוע בתנור בצבע איפוקסי +
ידית +מנעול  +מדפים

יח'

 01.1.183אספקה והתקנת מקרן חד קרן  ,כולל מעמד ,
עוצמת הארה  3500רוזולוציה טבעית של
 1024*768לפחות טכנולוגית הקרנה DLP
או  LCD3יחס קונטרסט של  1:3000לפחות
יחס הקרנת תמונות  3:4תמיכה במקורות
וידיו  16:9מרחק הקרנה בין  2.5מ' עד  6מ'
ממשקים  :ממשק מחשב  VGA 1כניסת אודיו
 +RCA:נוסף כניסה דיגיטלית  HDMIממשק
שליטה USBאו  RS-232כולל אספקת מסך
הקרנה נגלל ברוחב  200ס"מ בצבע מט
מצופה  ,מנגנון קפיצי עד להתקנה והפעלה
מושלמת

יח'

13.00

 01.1.190אספקת מיטת בדיקות לחדר אחות לפי התקן

יח'

1.00

 01.1.200וילונות גלילה מבד חסין אש לפי התקן מתאים
לבתי ספר )כיתות לימוד (

מ "ר

160.00

 01.1.210שטיחי לבד חסיני אש כולל לוחות עץ מוקצעים
בקצה עליון ותחתון של השטיח

מ "ר

100.00

 01.1.220אספקת ספסלי ישיבה למסדרונות מעץ אורן
פיני רמה  5במידות  150/44/45ס"מ  ,כולל
צבע הגנה בגוון לפי בחירת המזמין

יח'

4.00

16.00

סה"כ  01.1ריהוט וציוד

סה"כ  01ריהוט וציוד
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.2

קובץ :הצטיידות חטיבת ביניי 004/...

מועצה מקומית מזרעה
ד.נ גליל מערבי  22807טל 04-9820104-פקס049822559

כתב כמויות )ריכוז(

08/07/2019
דף מס'004 :

הצטידות לחטיבת ביניים מזרעה
סך תת פרק

סך פרק

פרק  01ריהוט וציוד
תת פרק  01.1ריהוט וציוד
סה"כ  01ריהוט וציוד

סך הכל
סכום לחישוב הנחה
הנחה כללית %
סה"כ לאחר הנחה
 17%מע"מ
סה"כ כולל מע"מ

_______________________________
שם ,חתימה וחותמת הקבלן
הופק באמצעות 'בנארית פרו' )04-9884344 (04.16.2

____________
תאריך
קובץ :הצטיידות חטיבת ביניי

