
                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 2018אוגוסט13שנייום
 
 

 24/2018מכרז פומבי מס' 
 

 לביצוע שירותי עיצוב ויישום תכנית עיצוב 
 מרחבי למידה   )מוסדות חינוך ( 

  21Mבמסגרת פרויקט 
 

 1הודעת הבהרה מס' 

במקוםזאתיתוקןלאכוללמע"מ₪80,000-לאתהיהגבוההמכיהצעתהמחירמצויןכללמסמכיהמכרזב .1
 .כולל מע"מ₪ 80,000 -גבוהה מתהיה לא הצעת המחיר כי

 נוכחהאמורלעיל,המילה"לא"תמחקלפניהמילים"כוללמע"מ"כמפורטלהלן: .2

 .10.3.3,8.2סעיפים–תנאיהמכרז-נספחא' .2.1

 .16.2סעיף–הצעתוהצהרתהמשתתף–נספחח' .2.2

מתוקניםועלהמציעים9ח'-1חיםח'מצ"בנספבעמודההאחרונה.אותטבלהבכל-9ח'–1נספחח' .2.3
  להגישאתהצעותיהםבנספחיםמתוקניםאלו.

 
 בברכה, 

 חלי גרינמןר

מנהלת מחלקת בתי הספר ומנהלת מטה 
 הבטיחות בדרכים

 מועצה אזורית גזר  

 

 

 

 אישור

הודעתהבהרהאניהח"מ__________________________________)להלן:"המשתתף"(מאשרכיקבלתיאת
הבנתיאתהאמורבהםואנימצרףהעתקשלהמסמכיםהנדרשיםלפימסמךזהלעיללהצעתי24/2018במסגרתמכרז

במכרז.

שםהמשתתף:_____________________

 חתימה:__________________________

 

 

 
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 1נספח ח'

 בית ספר תיכון איתן - 1מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 _ מ"ר. 120 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

ודוהאביזריםהנלוויםהריהוטהצי
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה
 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד

הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  כולל הצטיידות/ –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר.  72 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

 כוללמסמכי הנדרשים, העיצוב
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

ביזריםהנלוויםהריהוטהציודוהא
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  כולל הצטיידות/ ריהוט –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר.  66 -מעבדה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ה, כל ההתקנהליווי ליך
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(הציוד 

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 


 סה"כ מחיר לבית ספר תיכון איתן 

___________________.-מרחב למידה'חדר'
____________________.-מרחב למידה' חדר'

____________________-חדר'מעבדה'
 

ידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלום
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-לולביצועמלואהתחייבויותייע-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________________________________________שםהמשתתף:

כתובת:__________________________________________________טל':______________

אישקשר:_____________________________________________

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע



במקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאורו"חהחברהכיהחתימהמחייבתאתהתאגידוכימי
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

____________-ידיה"ה______________ואניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעל
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

תאריך_______חותמת_______________חתימה_________________

 
 

  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 2נספח ח'

 בית הספר ישיבת שעלבים- 2מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר.  750 -אודיטוריום בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כוללמסמכי הנדרשים, העיצוב
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

אביזריםהנלוויםהריהוטהציודוה
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה
 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד

הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי כולל הצטיידות/  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר.  375 -מרחב כינוסים בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .13
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

ודוהאביזריםהנלוויםהריהוטהצי
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  כולל הצטיידות/ –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 


 סה"כ מחיר לבית ספר ישיבת שעלבים 

___________________.-'אודיטוריום'חדר
____________________.-חדר'מרחבכינוסים'



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

ידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלום
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ותייעלולביצועמלואהתחייבוי-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

_____________________________________________שםהמשתתף:

כתובת:__________________________________________________טל':______________

אישקשר:_____________________________________________

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע



במקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאורו"חהחברהכיהחתימהמחייבתאתהתאגידוכימי
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין

____________-ידיה"ה______________ואניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעל
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

תאריך_______חותמת_______________חתימה_________________

 
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 3נספח ח'

 בית הספר אולפנת שעלבים - 3מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר.  80 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

 כוללמסמכי הנדרשים, העיצוב
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

ביזריםהנלוויםהריהוטהציודוהא
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה
 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד

הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  כולל הצטיידות/ ריהוט –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר.  80 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

 כוללמסמכי הנדרשים, העיצוב
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

ביזריםהנלוויםהריהוטהציודוהא
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  כולל הצטיידות/ ריהוט –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 








                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 





 מ"ר.  80 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

 כוללמסמכי הנדרשים, העיצוב
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

ביזריםהנלוויםהריהוטהציודוהא
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה
 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד

הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  כולל הצטיידות/ ריהוט –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 



 מ"ר.  150 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כוללמסמכי הנדרשים, העיצוב
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים

אביזריםהנלוויםהריהוטהציודוה
הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי

בהיבט הפרויקט של /אספקה
 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד

הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי כולל הצטיידות/  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 


 סה"כ מחיר לבית ספר אולפנת שעלבים: 

___________________.-מרחב למידה'חדר'
____________________.-מרחב למידה'חדר'
____________________-מרחב למידה'חדר'
_________________._-מרחב למידה'חדר'



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

וםידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשל
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז 

 החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:ולראיה באנו על 

שםהמשתתף:_____________________________________________

כתובת:__________________________________________________טל':______________

אישקשר:_____________________________________________

_________________________________________תאריך:_______________חתימהוחותמת

 :___________________________חתימה + חותמת המציע

במקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאורו"חהחברהכיהחתימהמחייבתאתהתאגידוכימי
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 עורך דיןאישור 

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

תאריך_______חותמת_______________חתימה_________________
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 4נספח ח'

 בית הספר הרצוג - 4בהתייחס למוסד מתן השירותים 

 מ"ר.  384 -מעבדות בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
 החדרועיצוב הדמיה( )כולל הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

אס שלהחומרים והתקנה פקה
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר.  60 -חדר מוסיקה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

שלהחו והתקנה אספקה מרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר.  70 -מרחב שכבת י' בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפק קירות, עיצוב כולל תהחדר,

של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 



 מ"ר.  136 -מרחב חט"ב בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

שלהחו והתקנה אספקה מרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 


 סה"כ מחיר לבית ספר הרצוג: 

___________________.-חדר'מעבדות'
____________________.-חדר'חדרמוסיקה'

____________________-חדר'מרחבשכבתי''
_________________._-חדר'מרחבחט"ב'

 



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

בגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלוםידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורה
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז  ידוע לנו כי ההצעה

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שםהמשתתף:_____________________________________________

כתובת:__________________________________________________טל':______________

קשר:_____________________________________________איש

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע



ייבתאתהתאגידוכימיבמקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאורו"חהחברהכיהחתימהמח
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

____________חתימה_________________תאריך_______חותמת___
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 5נספח ח'

 בית ספר גוונים - 5מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר. 54 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר. 42 -מרחב למידה בגודל של כ  -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר. 42 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

שלהחו והתקנה אספקה מרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 




 סה"כ מחיר לבית ספר גוונים: 
___________________.-מרחב למידה'חדר'
____________________.-מרחב למידה' חדר'
____________________-מרחב למידה' חדר'

 

הינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלוםידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעיל
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 וב במסמכי המכרז ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנק

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שםהמשתתף:_____________________________________________

כתובת:__________________________________________________טל':______________

_____________________________________________אישקשר:

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע





                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

אתהתאגידוכימיבמקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאורו"חהחברהכיהחתימהמחייבת
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

_______חתימה_________________תאריך_______חותמת________
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 6נספח ח'

 בית ספר שלהבת בנות - 6מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר. 140 -אולם כינוסים בגודל של כ –חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר. 120 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –כולל מע"מ  –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר. 84 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

שלהח והתקנה אספקה ומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 




 סה"כ מחיר לבית ספר שלהבת בנות: 
___________________.-'אולם כינוסים'חדר
____________________.-'מרחב למידה' חדר
____________________-מרחב למידה' חדר'

 

לעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלוםידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעים
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שםהמשתתף:_____________________________________________

טל':______________כתובת:__________________________________________________

אישקשר:_____________________________________________

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע





                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

רו"חהחברהכיהחתימהמחייבתאתהתאגידוכימיבמקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאו
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

תאריך_______חותמת_______________חתימה_________________
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 7נספח ח'

 בית ספר שלהבת בנים - 7מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר. 100 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר. 50 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר. 50 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

שלהחו והתקנה אספקה מרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 



 מ"ר. 50 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,

שלהחו והתקנה אספקה מרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 


 סה"כ מחיר לבית ספר שלהבת בנים: 

___________________.-מרחב למידה' חדר'
____________________.-מרחב למידה'חדר'
____________________-מרחב למידה' חדר'
_________________._-מרחב למידה' חדר'

 



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

התמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלוםידועומוסכםעלייכיסכום
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 י ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז ידוע לנו כ

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שםהמשתתף:_____________________________________________

טל':______________כתובת:__________________________________________________

אישקשר:_____________________________________________

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע



רו"חהחברהכיהחתימהמחייבתאתהתאגידוכימיבמקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאו
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

תאריך_______חותמת_______________חתימה_________________
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 8נספח ח'

 בית ספר שדות איילון - 8מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר. 60 -חדר מחשבים בגודל של כ –חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר. 85 -מרחב למידה כולל במבואה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט ע, עבודותפיקוח ל
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר. 60 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 




 סה"כ מחיר לבית ספר שדות איילון: 
___________________.-'חדר מחשבים'חדר
____________________.-מרחב למידה כולל במבואה' חדר'
____________________-מרחב למידה' חדר'

 

עלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחדמהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלוםידועומוסכם
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

ות.זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמוי

 ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פרמטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז 

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שםהמשתתף:_____________________________________________

טל':______________כתובת:__________________________________________________

אישקשר:_____________________________________________

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע





                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

רו"חהחברהכיהחתימהמחייבתאתהתאגידוכימיבמקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאו
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

תאריך_______חותמת_______________חתימה_________________
  



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 9נספח ח'

 בית ספר עתידים - 9מתן השירותים בהתייחס למוסד 

 מ"ר. 26 -ב בגודל של כ-מרחב גני לכיתות א –חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 

 

 מ"ר. 143 -ב בגודל של כ-מרחב לכיתות א –חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
יכיבחירתספקים,ככלשנדרשבהל

הפרוייקט יישום לצורך עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

1



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  רכישת הריהוט הנדרש, האביזרים הנלווים

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 







                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

 מ"ר. 270 -מרחב למידה בגודל של כ -חלל / חדר לעיצוב 

 

 /שירות נדרששם הפריט סעיף

סה"כ מחיר )כמות  מחיר בש"ח  יחידה 

 כפול מחיר ליחידה( 

ביצועכלהשירותיםכנדרשבמפרט  .1
 –הטכני זאת השתתפותבכלל

כנון,תבישיבותעםצוותביתהספר
החדר הדמיה( )כולל ועיצוב הכנת,

כולל הנדרשים, העיצוב מסמכי
ומפרטים אפשרותתכנית מתן ,

במסמכי שימוש לעשות למועצה
 כמויותהתכנית. כתבי הכנת

ומפרטיםמעודכנים ליוויהמועצה,
בהליכיבחירתספקים,ככלשנדרש

יישו הפרוייקטלצורך ם עיצוב,
הפקת קירות, עיצוב כולל החדר,
של והתקנה אספקה החומרים
הריהוטהציודוהאביזריםהנלווים

הנדרשים ההתקנה, הליך כל ליווי
בהיבט הפרויקט של /אספקה

 עיצובי פיקוח / לתום–עיצוב עד
הפרויקט עבודות, על פיקוח
ההתקנה.

1

התקנתם והקמת חדר רב תכליתי בהתאם  הנלוויםרכישת הריהוט הנדרש, האביזרים 

כולל הצטיידות/ ריהוט וכיו"ב. יש לפרט את פרטי  –לתוכנית מאושרת של המועצה 

  הציוד הנדרשים )כולל כמויות ומחירים(

 סה"כ מחיר מחיר כמות פריט נדרש 

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

  ₪  80,000לא יעלה על  –מע"מ  כולל –סה"כ מחיר 




 סה"כ מחיר לבית ספר עתידים: 
___________________.-ב'-'מרחב גני לכיתות אחדר
____________________.-ב'-'מרחב לכיתות אחדר
____________________-רחב למידה' מחדר'

מהפרמטריםהמוצעיםלעילהינוסופיומוחלטוכוללבתוכותשלוםידועומוסכםעלייכיסכוםהתמורהבגיןכלאחד
הישירותוביןהעקיפות-עבורכללהוצאותועלויות וכילאאהיה-ולביצועמלואהתחייבויותייעל-בין פיההסכם,

זכאילתשלוםנוסףכלשהו,לרבותבמקרהשלהגדלה/הקטנהשלכמויות.

 מטרים של איכות /מחיר כנקוב במסמכי המכרז ידוע לנו כי ההצעה תבחן ע"פ פר

 ולראיה באנו על החתום לאחר שהבנו את משמעותה המלאה של הצהרתנו זו:

שםהמשתתף:_____________________________________________

כתובת:__________________________________________________טל':______________

_____________________________________________אישקשר:

חתימהוחותמת_________________________________________תאריך:_______________



 :___________________________חתימה + חותמת המציע



אתהתאגידוכימיבמקרהשהמציעהינותאגידישלצרףלהצעהאישורעו"דאורו"חהחברהכיהחתימהמחייבת
שחתםבשםהתאגידמוסמךלחייבובחתימתו.

 אישור עורך דין



                                                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 

____________-אניהח"מ_______________,עו"דמאשרכיההצעהנחתמהעלידיה"ה______________ו
המורשיםבחתימתםלחייבאתהתאגיד_____________*)מחקאתהמיותר(.

_______חתימה_________________תאריך_______חותמת________
 


