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 המפרט הטכני –נספח א' לחוזה 

 רשימת רכש לריהוט 

 

הרשימה מפרטת את כמות וסוג הריהוט הנדרש . יש להיצמד לרשימה ולמידות הן  .1

 ברשימה והן בתכנית.  

 בכל הצעה שאינה זהה יש לספק תמונה ומפרט מלא כתחליף.  .2

 מצורפת תכנית העמדה כללית להבנת מיקומים בחלל  .3

 בפריטי נגרות קבועים יש למדוד בשטח ולא להסתמך על התכנית בלבד. .4

 נה  ופירוט למתן זמן אחריות ושירותים לציוד.קההצעה צריכה לכלול הובלה, הת .5

 לטובת יחידות חלופיות .  כמות הכסאות הוגדלה במכוון ושונה מהתכנית .6

 

מחיר  כמות  פריט  

 ליחידה 

 הערות  סה"כ

 שולחן חדר אוכל לפיד וראשי  . 1

 ס"מ   90/110פלטה  

)בהתאם   גוון אחיד לבחירת המתכננת hplגמר 

 פינות בעיגול מינימלי.  למניפות הספק(

רגל ראה    55

 נספח 

 hplגמר  90/160שולחן חדר אוכל ראשי פלטה  . 2

גוון אחיד לבחירת המתכננת )בהתאם  

 למניפות הספק פינות בעיגול מינימלי. 

רגל ראה    5

 נספח  

גמר  160שולחן חדר אוכל ראשי פלטה קוטר  . 3

hpl  לבחירת המתכננת )בהתאם  דמוי עץ גוון

 למניפות הספק(  

רגל ראה    11

 נספח 

  1520/50דלפק בר פלטה מידה כללית  /שולחן . 4

ס"מ בין רגל לרגל . כולל   185בחלוקה של  

 חיבור לקיר  . 

 גוון דמוי עץ 

רגל ראה    1

 נספח  

 כסא פלסטיק קשיח   . 5

 גוון שחור 

ראה תמונה    115

 בנספח

ראה תמונה    25 כסא בר פלסטיק קשיח גוון שחור   . 6

 בנספח 

ראה תמונה    220 מעושן  פלסטיק קשיח גוון כחול  כסא . 7

 בנספח

 גוף תאורה תלוי בפינת הישיבה הדרומית   . 8

מנורת אוריגמי פורניר עץ או נייר בציפוי  

 ס"מ גוון פודרה או עץ   XL 50למינציה גודל 

ראה תמונה    6

 בנספח 

 

  150שחורים קיר מערבי    פסי צבירה תקרתיים . 9

לד   ס"מ כ"א  30לגו/ספק  ספוטים  3ס"מ כולל 

 מובנה לבן חם חוזק עפ"י יועץ תאורה   

ראה תמונה    11

 בנספח 
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מחיר  כמות  פריט  

 ליחידה 

 הערות  סה"כ

10 . 

 

 

שחורים קיר  חיצוני    פסי צבירה תקרתיים

ס"מ   150מעל קיר ירוק בכניסה הראשית  

חוזק עפ"י יועץ  ו גוון ספוטים  לד מובנה  3כולל  

 תאורה   

ראה תמונה    3

 בנספח 

 

חדר אוכל   צמודת תקרה למזנונים תאורה  . 11

ס"מ לד מובנה   50קוטר  לפיד מעל המזנונים 

 גוון  וחוזק עפ"י יועץ תאורה  

ראה תמונה    5

 בנספח 

 

 70גובה   80קוטר עציצי ענק לחדר אוכל ראשי  . 12

דגם אייקון כד דקור או שווה ערך צבע לבן עם  

 פיקוס כינורי ענק 

 ראה תמונה    2
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 נספח פירוט : 

 

 תמונה   פריט  סעיף 

  6/3לשולחן /דלפק פרופיל מתכת  רגל מתכת  1+2

  קושרות לחיזוק 2צבע בתנור כולל 

חלק עליון רחב יותר מחלק תחתון ליצירת 

 טרפז 

 ס"מ   105/90/70יחידות של   55

 ס"מ   160/90/70יחידות   5

 גוון שחור מט  
 

   ס"מ  3/3פרופיל מלבני מתכת   3

 מידות בהתאם לפלטת השולחן : 

  ס"מ  160/70יחידות בקוטר  11

 מט   שחור גוון 

 
 

  שחורסמ , גוון  87רגל בודדת לדלפק בגובה  4

 מט  

 כולל פילוס  ס"מ 4/4פרופיל  

דלפק ארוך חלוקה לפי ספק ובהתאם לחוזק  

 החומר 

 

 
 כסא פלסטיק קשיח   5

מחברת   evo-k armchair שחור דגם  גוון

united seats    או שוו"ע 

 
פלסטיק קשיח  רגלי מתכת ומושב  כיסא בר  6

מחברת    lisa bar stoolדגם גוון  שחור 

united seats    או שוו"ע 

 
 כסא פלסטיק קשיח   . 7

 unitedמחברת  evo-k armchairדגם כחול גוון 

seats    או שוו"ע 
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 תמונה   פריט  סעיף 

גוף תאורה תלוי בפינת הישיבה הדרומית   8

 ס"מ   50קוטר 

 

 
 150פסי צבירה תקרתיים  שחורים קיר מערבי   9+10

 
 תאורה צמודת תקרה למזנונים  חדר אוכל   11

 לפיד  

 
 

 70גובה   80עציצי ענק לחדר אוכל ראשי קוטר  12

 בשילוב פיקוס כינורי ענק  

 
 


