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 ט' אב תשפ"א 

 2021יולי   18
 לכבוד

 8/2021רוכשי מכרז 
 

 לאספקת ציוד קצה   1202/8מכרז פומבי  
 

 ועדכון גיליון המחירים  הודעה אודות דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

 

  .08:30עד לשעה    09.08.2021  -הצעות ידחה לתאריך ההמועצה מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת   .1

המציעים כי  המכרז    נדרשים   יובהר  ערבות  תוקף  את  בסעיף  )להאריך  סעיף  2טבלה  בהוראות    3.5, 

 . 09.11.2021, עד לתאריך (למשתתפים

את גיליון    עותיהםלהצ   בגיליון המחירים. המציעים נדרשים לצרףון שבוצע  המועצה מודיעה אודות עדכ  .2

 יליון המחירים שפורסם עם המכרז.ג, ולא את , המצורף להודעה זוודכןחירים המע המ

ז, רז במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכר יקון סעיפי המכת
 גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש. 

 יש לצרף מסמך זה כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז כשהוא חתום על ידי המציע בתחתית כל עמוד.
 מובהר כי הוראות מסמך זה מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.

 לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקוניו. המועצהההסכם שייחתם בין 

 .אי צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה

 
 
 
 

 דניאל חידקל, עו"ד
 ממונה תחום בכיר, לשכה משפטית 

 מועצה אזורית דרום השרון 
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 1טבלה 
  

  -ב מחיר שם הפריט
₪ לפני  
 מע"מ

 indoor wireless ap fortiap-221e 3y 24x7אנטנות לרשת אלחוטית    1
forticare contract 

1150 

 GPI-115  Gigabit PoE Injector 176מזרק מתח  2
 132 אינץ   2.5בגודל  SSD256 GBדיסק קשיח  3
 270 אינץ   2.5בגודל  SSD512 GBדיסק קשיח  4
 18 אינץ  3.5אינץ ל  2.5מתאם מדיסק   5
 ,ת  hp 430  probook 13.3 "fhd i5 10210u/8gb/256gb ssdמחשב  6

freeDOS שנים(  3)כולל הרחבת אחריות באתר ל 
2640 

)כולל הרחבת אחריות   hp 255 r5-3500u 15.6 8gb 256gb w10מחשב נייד   7
 שנים(  3באתר ל 

1950 

, תמיכה בתקן  שנים( 3)כולל הרחבת אחריות באתר ל   5ms"  24מסך   8
VESA 

520 

 win pro 10 64bit Hebrew dvd 575מערכת הפעלה   9
 QUICKCAM C270 220מצלמה לוג'יטק  10
 HP HEBREW 75מקלדת חוטית    11
 150 )סט מקלדת ועכבר( Lenovo 510מקלדת אלחוטית  12
 180 (HP Quick Release Bracket 2מקורי ) HP vesaמתקן תלייה  13
 desktop mini Security/dual vesa siv v2 210מתקן תליה  14
 1200 )או דגם נוכחי(  av176u  avisionסורק  15
 S120 60רמקול לוג'יטק  16
 hp 400 i5 8gb/256gb 1980 -תחנת מיני  17
 60 " 15.6למחשב נישא  צד תיק  18
 55 חוטי  HPעכבר  19
 למחשב שמיעה באוזן אחת  USBמערכת ראש בחיבור  -אוזניות  20

 dh-053m/10 usb 
170 

 HP LaserJet Pro MFP M428fdn 1750מדפסת לייזר  21
  HP LaserJet Pro MFP M428טונרים מקוריים למדפסת לייזר  22

(CF259A) ) 
430 

 HP LaserJet Pro M404dn 1200מדפסת לייזר  23
 HP LaserJet Pro M404dn CF259A) ) 430טונרים מקוריים למדפסת לייזר  24
  HP LaserJet Pro MFP M428fdnטונרים חלופי למדפסת לייזר  25

(CF259A) ) 
150 

 HP LaserJet Pro M404dn (CF259A ) 150טונרים חלופי למדפסת לייזר  26
 

  הנחה  בשיעורלעיל, בהתאם להוראות המכרז, הנה    1בטבלה  לאספקת הטובין המנויים  הצעת המחיר שלנו  
, בתוספת מע"מ  לעילשל % ___________ )ובמילים: ___________________ אחוז( מהמחירים הנקובים  

 כדין.
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 2בלה ט
  

  -ב מחיר שם הפריט
₪  לפני  

 מע"מ
 120 זכוכית לטאבלט המוצע כישוי קשיח + מגן מסך  1
 AP-303P 840מדגם  Arubaתוצרת אנטנה לרשת אלחוטית  2
 expansion new 2.5 "2000gb 300דיסק גיבוי   3
 SanDisk usb 3/0 128gb 75קיי -אוןדיסק  4
 655 ( או אסוס בלבד  , לנובוSamsungגיגה ) 32אינץ, זיכרון  10טאבלט בגודל  5
 fujicom led smart tv 2100" 65טלויזיה חכמה בגודל  6
 hdmi to hdmi 2m 1.4v 50כבל   7
)כולל   hp eb 830 w10p 13.3 Touch Screen i5 10210u 16g 512gמחשב  8

 שנים(  3הרחבת אחריות באתר ל  
5600 

)כולל הרחבת אחריות   p2719h-68.6cmכגון דגם:   dell 27 monitorמסך  9
 שנים(  3באתר ל 

850 

ן  קרלמ )כולל  אחריות חינוך    pa-503x מדגם ViewSonic  תוצרת מקרן 10
 שעות(  3000שנים או  3ולנורה באתר לקוח ל 

1250 

 265 + מתקן תליה  רמקולים מוגברים לכיתהזוג  11
ללא נק'   – כבילה, זרוע וקופסת חיבורים(התקנת מקרן מלאה )כולל  12

 חשמל 
1200 

 220 לכיבוי והדלקת מקרן IRקיט  13
 275 נק' חשמל עבור התקנת מקרן 14
 hp 1820-24g 680מתג  15
 hp 1820 -48g 1200מתג  16
 U-900 USB 415   אוניברסלית תחנת עגינה 17
 55 כולל אודיו . HDMI, מחשב VGAמסך  כבל  מתאם) 18
 400 מתקן צמוד קיר + התקנת מסך טלווייזה  19
 אוזנים   2למחשב שמיעה ב   USBמערכת ראש בחיבור  -אוזניות  20

 dh-053b/10 usb 
210 

-hp usb-c dock g5n440g5/600g4/840-850g5/1012תחנת עגינה מקורית  21
1020 1030g3/1040g4/z-14u-15u-x2   מטעין 

650 

 MK850 360מדגם  LOסט מדלקת ועכבר אלחוטים  22
 SanDisk usb 3.0  flash drive 64gb 50קי -דיסק און 23

 
 

  הנחה  בשיעורלעיל, בהתאם להוראות המכרז, הנה    2בטבלה  לאספקת הטובין המנויים  הצעת המחיר שלנו  
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 כדין.
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