
14.11.2022
נדב אהרוני

תכנון פיקוח וביצוע בניה
  Naharoni11@gmail.com  | 052-8383444 |              

תיאור העבודה
מיקום\סעיף 

מכרז
זמן אספקה 

בימים
סה"כ מחירמחיר ליחידהכמות

פיט -שולחן עבודה דגם NATURE מידה 220/90                                    
                                      NATURE שולחן מנהל במידות 220/90 דגם  

        רוכב על שלוחה 160/40/65
 רגליים בפורניר טבעי                                                                       

פלטה טופ פורניר טבעי עם ניתוק צף מהרגל (חלון)                               
    סינר צניעות גריל שחור מחורץ                                                          
שלוחה בגימור גוף סנדוויץ עם טופ פורניר בחלק העליון                        
   אביזר למעבר חוטים וכבלים למסך מחשב (גם בשלוחה )                   

          ראה תמונה להמחשה
13,500 451₪חדר יו"ר אייל 

פיט -שולחן עבודה דגם NATURE מידה 180/80                                
                                   NATURE שולחן מנהל במידות 180/80 דגם

רוכב על שלוחה 120/45/65 
רגליים בגוון אלון ושחור                                                                 

טופ פורמייקה עם דיקוק 75 מעלות (פורניר אלון )                             
    סינר צניעות שחור                                                                    

שלוחה בגימור גוף סנדוויץ חזתית פורניר אלון וצבע שחור                  
    אביזר למעבר חוטים וכבלים למסך מחשב (גם בשלוחה )              

         ראה תמונה להמחשה

5,500 451₪חדר אתי

פיט -שולחן עבודה דגם NATURE מידה 180/80                               
                                   NATURE שולחן מנהל במידות 180/80 דגם

רוכב על שלוחה 120/45/65                                                       
רגליים בגוון אלון ושחור                                                                 

טופ פורמייקה עם דיקוק 75 מעלות (פורניר אלון )                             
    סינר צניעות שחור                                                                    

שלוחה בגימור גוף סנדוויץ שילוב של פורניר אלון וצבע שחור             
       אביזר למעבר חוטים וכבלים למסך מחשב (גם בשלוחה )           

            ראה תמונה להמחשה

5,500 451₪חדר יפה

מכרז

הצעת מחיר- עבודות נגרות מועצה הדתית ראשל"צ



פיט -שולחן עבודה דגם NATURE מידה 200/80                               
                                   NATURE שולחן מנהל במידות 200/80 דגם

רוכב על שלוחה 120/45/65                                                       
רגליים בגוון אלון ושחור                                                                 

טופ פורמייקה עם דיקוק 75 מעלות                                                   
 סינר צניעות רגיל                                                                          

אביזר למעבר חוטים וכבלים למסך מחשב (גם בשלוחה )                  
     ראה תמונה להמחשה

5,500 451₪חדר בושמת 

פיט -שולחן עבודה דגם NATURE מידה 170/80                                
                                   NATURE שולחן מנהל במידות 170/80 דגם

רוכב על שלוחה 120/45/65                                                       
רגליים בגוון אלון ושחור                                                                 

טופ פורמייקה עם דיקוק 45 מעלות                                                   
 סינר צניעות רגיל                                                                          

כל הגופים ופלטת שולחן בעץ גימור סנדוויץ                                      
ראה תמונה להמחשה

חדר גבאי     
  חדר שולי    
  קבלה לובי  

    חדר 
מזכירה

454₪ 5,500₪ 22,000

פיט -שולחן עבודה דגם NATURE מידה  180/80     
                       שולחן מנהל במידות 180/80  דגם 

NATURE     רוכב על השלוחה 140/40/65            
                  סינר צניעות גריל שחור כל הגופים 

בגימור סנדוויץ ופורניר גוון ייבחר על ידי המעצב 
ראה תמונה להמחשה

10,500 451₪חדר רונן

שולחן אליפסה בקוטר 140 ( שולחן ישיבות ) 
רגליים איקס בגוון שחור פלטה טופ פורמייקה עם 

דיקוק 45 מעלות כולל אביזר תקשורת (אקסיאל)    
ראה תמונה להמחשה

שולחן 
ישיבות 

451₪ 4,500

פיט -שולחן עבודה דגם NOA TABLE  מידות  320/80                      
שולחן המשמש כדלפק במידות 320/80 ל - 2 עובדים                      
      כל שולחן 160/80                                                                       

רגלי השולחן NOA חלון                                                               
טופ פורמייקה יצוקה מתוך קטלוג ספק חו"ל.                                    

     כולל מחיצה מפרידה בין העמדות במידות 140 עומק של 140 
גובה             מחופה בד בגוון לבחירה                                                

קבלת               ראה תמונה להמחשה
נישואים

702₪ 4,000₪ 8,000



2,600 2,600₪ 701₪הובלה והרכבה
77,600 ₪מחיר כולל 

10,812 ₪מע"מ (17.00%) 
74,412 ₪סה"כ מחיר 

חתימת המזמין העבודהחתימת הקבלן

________________________________________


