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 הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ   

   אספקת ריהוט למשרדי התאגידהליך פניה לקבלת הצעות ל

 כללי .1

הצעות בבקשה לקבלת  בזאת    פונה"(  התאגידהבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ )להלן: "

 .  "(הרכש)להלן: " למשרדי התאגיד רכישת ריהוטל

 מפרט טכני .2

 ."(המפרט)להלן : " כנספח א' מפרט טכני של הריהוט מצ"ב

 תנאי ההתקשרות  .3

 . הזמנת עבודה חתומה ע"י התאגיד

 תמורה .4

הובלה, אספקה  ל)כולל מע"מ(  ₪ 100,000מתן הנחה מסך של על המציעים להגיש הצעתם ל

  .כנספח ב' המצ"בא' על גבי טופס הצעת המחיר נספח והתקנת הרכש המפורט במפרט 

 זמן האספקה .5

 .4.10.19מיום זמן האספקה והתקנת הרכש יהיה עד לא יאוחר 

 אופן הגשת ההצעה  .6

, במקום המיועד לכך את שיעור ההנחה כמפורט טופס הצעת המחירלציין על גבי  יש (א)

לעיל. יובהר כי אחוז ההנחה מתייחס לסכום הכולל של ההצעה ויחייב את   4בסעיף 

המציע גם במקרה של הפחתת מספר הפריטים פר מוצר או הפחתת מספר המוצרים 

 מהמפורט בו.  25% עלהעולה היקף במפרט ה עוד לא שונה לכוהכל 

גב' אביטל כוכבי באמצעות דוא"ל:  לידי, 12:00בשעה  15.9.19ליום עד  ההצעה תוגש (ב)

avitalc@habeer3.co.il. .הצעה שתוגש אחרי המועד לא תיבדק 

 

 

 

 ,  הברכב                                                                                                                                

 כ"ל התאגידמ"מ מנ -זורי שעובי                                                                                                     

 יד מים וביוב בע"מהבאר השלישית תאג                                                                                                       
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 מפרט טכני  –' אנספח 

 

 סה"כ כמות סוג הרהיט מס"ד

עשוי מלמין יצוק. פלטה ורגל + שלוחת   180/180שולחן מנהלים  1

 מנהלים הכוללת מגירות ודלתות.

1 

יושב על במה מרכזית. כולל קופסת  480/120שולחן חדר ישיבות  2

 וארון שרות.  מתקדמת תקשורת

1 

מגירות הניתנת להרכבה   5כולל יחידת  180/180/80שולחן רגלי ברזל  3

 שמאל. או  בצד ימין

20 

 16 איכותי. מנגון סינכרוני, בסיס וידיות ניקל.   PUכסא חדר ישיבות עשוי   4

שלוש שנות   , מינימוםאיכותי PUכסא מנהלים מנגנון סינכרוני עשוי  5

 אחריות.

1 

 4 . כסא אורח גב רשת מושב מרופד חזק ואיכותי 6

כסא עובד סלייס גב רשת מושב מרופד מנגנון סינכרוני נעילה בכל  7

 מצב. ידיות פוליריטן מרופדות. בסיס ברזל. 

20 

רגליים. גב רשת מושב מרופד. כיסוי פלסטיק תחתון   4כסא אורח  8

 תי.למושב. כסא נערם חזק ואיכו

31 

 PU. 12כורסא לפינת המתנה ריפוד  9

דלתות כולל נעילה עשוי מלמין יצוק.   4  90/160/40ארון דלתות פתיחה   10

 . מ"מ 28משטח עליון 

14 

כולל מסילות   210/120/40ארון קלסרים דלתות הזזה במידות  11

 . פלסטיק כולל נעילה

5 

 6 .ונעילה 80+ דלתות  210/80/30כוננית מדפים במידות  12
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 טופס הצעת המחיר –' בנספח 

  הבאר השלישית תאגיד מים וביוב בע"מ   פנייתאני הח"מ מאשר כי קראתי בעיון את כל פרטי   .1

)להלן בהתאמה:  אספקת ריהוט למשרדי התאגידללקבלת הצעות "( התאגיד)להלן: "

 "(.הפניה"

וכן את   תנאיה ואלה ידועים ומוכרים ליהנני מאשר כי הבנתי את כל מסמכי הפניה על  .2

באתר האינטרנט של  הנחיות התאגיד להגשת הצעות במסגרת הליך פניה לקבלת הצעות

 , וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי כדלקמן:התאגיד

 . (מע"מ ₪ )כולל 100,000מסך כולל של של ________ אחוזים הנחה  .א

 , ע"ב חשבונית עסקה. 60תנאי תשלום: שוטף +  .3

 .4.10.19מיום  עד לא יאוחרהאספקה והתקנת הרכש יהיה  זמן .4

הינו סכום סופי הכולל    אחרי ההנחה כמפורט לעיללמען הסר ספק מובהר, כי סכום התמורה   .5

, ולא יתווספו לו כל תשלומים האספקה, ההובלה וההתקנה של הרכש המפורט במפרט את

 . באספקת הרכשנוספים הגם שיהיו קשורים 

סכים, כי שיעור ההנחה לא ישתנה גם אם התאגיד יבצע שינוי במפרט )נספח ידוע לי, ואני מ .6

א'( בין ע"י גריעת מוצרים ובין ע"י צמצום מספר הפריטים פר מוצר, והכל כל עוד לא שונה  

   מהמפורט בו. 25%המפרט בהיקף העולה על  

 

הינו: ____________ )ובמילים:  ₪ )כולל מע"מ( 100,000 של שיעור ההנחה מסך

 _________________ אחוזי הנחה(

 שם המציע:_______________________

 חתימה + חותמת: ______________________

 איש קשר:_____________

 טלפון:________________

 דוא"ל:________________
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