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

 24.11.19 :תאריך                                                                                      

 עדכון                                                                          לכבוד
 ועדת רכש

 צורן-קדימה מועצה מקומית
 אספקה והובלה כלי נשיפה מ.מ. קדימה צורן.  52/19הנדון: בקשה להצעת מחיר )בל"ה( 

 
 ימה צורן.והובלה כלי נשיפה מ.מ. קד מתכבדים להגיש את הצעתנו לאספקת לבקשתכם אנחנו

 מתנ"ס :)מחלקה / מדור(  הצעה זו מוגשת עבור

 .12:00שעה: 5.12.19:יוםלא יאוחר מאת ההצעה יש לשלוח 

 922  :/ תב"ר סעיף תקציבי

 3998133-052צחי    :  -ל לבירורים נא לפנות 
 תמונה להמחשה/  סוג פריט

 הערות
מחיר   כמות

 יחידה 
  סה"כ

 Yamaha Yfl 222       ,Yupiterחליל צד מהדגמים:

JFL 700,Pearl 500 ,cohen s6456 

כולל ארגז, רצועות נשיאה, 
 חוטר ומטלית

22   

 קלרינט מהדגמים הבאים 
Yupiter JCL700 NA ,cohen 6402 

yamaha YLL255 ,Selmer leblanc 650 

כולל ארגז, רצועות גב, פיה, 
 מכסה, עלה וליגטורה

22   

 סקסופון מהדגמים הבאים
Yupiter Jas 500A alto ,cohen s20xhas 

Selmer Perlude A5710 ,Cohen xher 909 

כולל ארגז, רצועות גב, פיה, 
מכסה, עלה, ליגטורה 

 ורצועת צוואר

17   

 חצוצרה מהדגמים הבאים: 
Yupiter YTR 500,Yamaha YTR233s 

Selmer Perlude ,cohen l6418 

כולל ארגז, רצועות גב, פיה 
 ומטלית

17   

 טרומבון מהדגמים הבאים:
Yupiter JTB 500A,TTC 61/L 

Albert TT61/A vintage ,cohen l6420 

כולל ארגז, רצועות גב, פיה 
 ומטלית

17   

 Antigua EP 1120LQA בריטון מהדגמים:

Albert TBC 96L,EPA1120LQ Antigua ,cohen 

L6492 

לילדים ביסודי כולל ארגז, 
 רצועות גב, פיה ומטלית

6   

 Yupiter JHR-452L קרן יער מהדגמים:

Albert NC 703 B F,Antigua FH 1300LQ 
COHEN L6441-2 

לילדים ביסודי כולל ארגז, 
 רצועות גב, פיה ומטלית

5   

     סה"כ לפני מע"מ
     מע"מ

     סה"כ כולל מע"מ
 אחריות מינימום שנתיים לכל הכלים 

י המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום : אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרהערה
 .צ'ק באופן שיאפשר זיהוי  פרטי חשבון הבנק

 .המועצה רשאית לבחור חלק מההצעה ולהעביר לספק אחר
ניתן להציע כלים אך ורק מהדגמים והיצרנים הרשומים בטבלה. נא להקיף בעגול את הדגם 

 המוצע.
 .90תנאי תשלום: שוטף +     בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה.* מגיש ההצעה מאשר 

 
  חתימה   שם המציע:

     טלפון:
     דוא"ל:

     פקס:
 
 

 zoran.muni.il-offers@kadima: בלבדלכתובת המייל הנוכחית יש לשלוח הצעת מחיר 

mailto:offers@kadima-zoran.muni.il


 . תפסללמחלקת רכש או למחלקה המזמינה  בניגוד לאמורהצעה שתימסר 


