
כולל )עלות ליחידה כמות משוערתפריט
(מ"מע

מכפלת הכמות )עלות כוללת  
המשוערת בעלות יחידה 

(מ "כולל מע

הערות

כסא מתכת צבעוני דגם טוליקס1

שולחן עץ לבן2

'   מx 0.8'  מ2בגודל 

פלטת עץ עגולה+ חביות בר צבעוניות 80טופ עץ+ חביות בר 3

4

כסאות מתכת דגם טוליקס בר צבעים 
שונים

עץ לבן כולל כריות נוי צבעוניות200ספסלי פוטון זוגי5

שולחנות עץ פוטון לבנים80שולחנות פוטון6

שולחנות בר לבנים מרובעים7

 0.65x   0.65מ" ס

' מ1.1גובה 

8
Uעמדת 

5x3.5x5מ '

 להפקת ימים פתוחים לאוניברסיטה52/2018' מכרז מס- קובץ הצעת המחיר 

4800כסאות

1120שולחנות

, עלויות הובלה, לרבות אך לא רק, מובהר כי כל המחירים המוצעים בטבלת הפריטים יכללו בתוכם את העלויות הנדרשות לצורך אספקת הפריטים
.ב"פינוי וכיו, פירוק, סידור בשטח, הרכבה, התקנה

ריהוט 

:(מפרט טכני לאירוע בודד)טבלת הפריטים .    1

300כסאות בר

70שולחנות בר

1

טראסים

כולל מיתוג קידמי . עץ מצופה פורמייקה
כולל פלטת עץ עליונה. וחיתוך אותיות 0



כולל תאורה10קיר טראס קל 9

280X980מ" ס
10קיר טראס קל 

10280X1980מ" ס

שמשוניות

ג"להתקנה ע11

גודל–הטראסים 

960X260מ" ס

שמשוניות

ג"להתקנה ע12

גודל– הטראסים 

260X1960מ" ס

13

אישור מהנדס 
10קונסטרוקציה לטראסים

כולל את כל עלויות שכר המהנדס וכן 
עלויות  השגת האישור הקונסטרוקטיבי 

ב"אגרות מיסים וכיו, לטראסים

קאפה14
0.4X1.6מ '

קאפה15
0.3X1.2מ '

קאפה16

2.4X1.2מ '

קאפה17

0.7X0.5מ '

קאפה18

3Aגודל 

מדבקות19

5Aגודל 

מדבקות רשת20

 מטר1.60X0.6גודל 

4

100

0

830

10

תלייה מהתקרה

0

0

שילוט

370

0

4

4

2

100

0
כולל הדפסת . להדבקה על גבי השולחנות

פרוצס

הדבקה

הדבקה

20

תלייה מהתקרה

כולל תאורה

0

20



       שמשוניות21

3X1מ '

pvcעיגולי 22

מ" ס60קוטר 

כולל ניפוח התקנה וסידור בשטח12000בלונים23

24

עמודים עם פנסי שטיפה 
עבור ) 3000לד סטורמי 

(תאורת לד קומה עליונה
20

25

 אלחוטיים ax10פנסי 
+ תאורה לקירות )

(טראסים
240

26

 ax5פנסי לד אלחוטיים 
תאורת אפ לייט לקירות )

(שולחנות+ 
320

100פנסים אלחוטיים אפלייט27

28

פנסים חכמים מגה ספוט 
תאורת )על גבי קייסים 

(הקרנה לתקרה
100

29

רמקולים אלחוטיים על 
כולל שליטה )גבי חצובות 

(על הווליום של כל רמקול
60

30

תאורת אפ לייט  . ax3פנסי 
80בעמדות רישום בכניסה

31

מוסיקת רקע + מיקרופון 
10(ם"כולל אקו)

100

בלונים

לתליית חוץ

40

תאורה  והגברה

כולל טבעות לתליית חוץ



32

מיקסר סאונד
10

33

טכנאי ,  טכנאי סאונד
תאורה  

10
המחיר המוצע יכלול את כל עלויות שכר 
, העובדים לרבות כל הזכויות הסוציאליות

.ב"נסיעות וכיו

ש" מק10012,000מצננים34

80מאווררים35

.כולל עלויות גיוס

יש להציע מחיר יחידה עבור36

.לדייל  שעות עבודה ביום הארוע6

המחיר המוצע יכלול את כל עלויות שכר 
, העובדים לרבות כל הזכויות הסוציאליות

.ב"נסיעות וכיו

37

עיצוב גרפי לשילוט ולמפת 
האירוע כולל התאמות

יש להציע מחיר כולל לכל )
(עלויות העיצוב הגרפי

40דיילים

10

0

שירותי עיצוב

תיאום הפקה

כוח אדם

מאווררים+ מצננים 

המחיר המוצע יכלול את כל עלויות שכר 
ת לרבות כל הזכויות /ת הגרפי/המעצב

מובהר כי . ב"נסיעות וכיו, הסוציאליות
המחיר יישאר קבוע גם אם כמות השילוט 

.תפחת או תגדל



38

עלות מתאם הפקה

מתאם המחיר המוצע יכלול את כל עלויות 
, לרבות כל הזכויות הסוציאליותההפקה 

.ב"נסיעות וכיו

:(לא למילוי)מחיר ההצעה הכולל לצורך השוואת ההצעות במכרז .    3

:עמלת הפקה מוצעת.    2

0

(באחוזים)עמלת הפקת אירוע יום פתוח 

 ₪0.00 (מ"כולל מע)מחיר ההצעה הכולל לצורך השוואת ההצעות במכרז 

1

 ₪0.00 (מ"כולל מע) כ עלויות הפקה"סה


