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 =========== ( )בל"ה טופס בקשה להצעות מחיר==============
 

 ________:תאריך                                                                                                                                    
 

 לכבוד
 ועדת רכש

 צורן-קדימה מועצה מקומית
 
 

 דחוף!!!!! 
 

 _____________מס': הנדון: בקשה להצעת מחיר )בל"ה( 
 

   עריכת והנחיית חידון תנך יישובי: בקשתכם אנחנו מתכבדים להגיש את הצעתנו לאספקתל

 חינוך :)מחלקה / מדור(  הצעה זו מוגשת עבור

 12:00שעה:  31.12.19: יוםלא יאוחר מאת ההצעה יש לשלוח 

 1822.711 :/ תב"ר סעיף תקציבי

 

   09-8970103 –מחלקת חינוך  :  לבירורים נא לפנות
 

מס'  הערות סוג פריט
 יחידות 

מחיר  
 יחידה 

 סה"כ
 לפריט 

 
העבודה תכלול עלות עבור: תכנים, לוגיסטיקה ועזרים  

 טכניים. 

    

  תכנים
 ן לצבירת יבת שאלות החידון על כל שלביו )חידו כת

 , חידון פומבי( ניקוד ובדיקתו

  סרטונים וסרטוני אנימציה 

  קטעי משחק 
  תיקי שיפוט )הדפסות, הגהות, מבנה החידון, לוח

 ניקוד( 
  פיתוח תוכנות מחשב 

   הנחייה 
  החידון ילווה במצגת אשר תכלול    -מצגת ממוחשבת

   יישובסמלים ותמונות הקשורים ב
, את שלבי החידון, השאלות, התשובות, שמות  קדימה

 השופטים, איורים ועוד.
  בסגנון:   חידוןחידון עם לחצנים עם תצוגה לקהל או

 "מקבילית המוחות" ממוחשב 

   שאלת ראש המועצה 

  חידות לקהל 

    

  לוגיסטיקה

 מסגרות מהודרות לזוכים 

  הכנת דפי שאלות למתמודדים וחלוקתם בחידון 

    



   שילוט של שמות המתמודדים והשופטים 

  עוזר הפקה 

   הפקת החידון )תיאומים עם כל הגורמים(, היערכות
          הוצאות משרדיות, נסיעות וכו',  במקום

  עזרים ואביזרים
  זמזמים אלקטרוניתמערכת    

 מקרן גיבוי  מקרן וידאו + 
  ותוכנות מחשב+ ציוד    תולמצג יםנייד  ים מחשבשני

 נלווה 

  במידת הצורך   - להקרנהמסך 

 מערכת הגברה ותאורה עם המפרט הטכני הדרוש 

    

      סה"כ
 מע"מ

 
 

 סה"כ כולל מע"מ
 

 

 
: אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרי המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום ותהער

 צ'ק באופן שיאפשר זיהוי  פרטי חשבון הבנק 
 

 .90שלום: שוטף + תנאי ת
 

 * מגיש ההצעה מאשר בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה.
 

  חתימה   שם המציע:
     טלפון:
     דוא"ל:

     פקס:
 
 
 
 
 

 zoran.muni.il-offers@kadima :בלבדהנוכחית מייל לכתובת המחיר ת יש לשלוח הצע
 תפסל  למחלקת רכש או למחלקה המזמינה הצעה שתימסר בניגוד לאמור
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