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  202/20/מכרז פומבי 

 

  

 

  פרק ג'

 

  

 

  עיצוב גרפי והפקות שילוטמפרט לעבודות 

 
 
 

 
 מחיר למ"ר הצמדה ל מס"ד

 80 מ"מ 3פי וי סי  1

 90 מ"מ 4פי וי סי  2

 100 מ"מ 5פי וי סי  3

 120 מ"מ 6פי וי סי  4

 150 מ"מ 8פי וי סי  5

 180 מ"מ 01פי וי סי  6

 190 מ"מ 05פי וי סי  7

 90 מ"מ 2פרספקס  8

 180 מ"מ 3פרספקס  9

 250 מ"מ 5פרספקס  10

 350 מ"מ 8פרספקס  11

 400 מ"מ 01פרספקס  12

 100 1.5פח  13

 250 מ"מ 2אלומניום  14

 300 מ"מ 3אלומניום  15

 150 מ"מ 3לוקובונד  16

 50 מ"מ 5קאפה  17

 90 מ"מ 01קאפה  18

 35 למינציה 19

 90 פוליגל  20

 120 מ"מ  0.2מגנט  21

  
 3,365.00 ₪ סה"כ

 

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   הנחהסה"כ   

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 

    

 למטר אורך גימורים  

 70 מסגרת עץ 22

 100 31\31מסגרת פרופיל  23

 150 41\41מסגרת פרופיל  24

 100 מסגרת אלומיניום לקאפה 25

₪  //02/0 סה"כ    

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  
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   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 

    

 מחיר למ"ר הדפסה בפורמט רחב  

 60 נייר 26

 PVC 80מדבקה  27

 300 הדפסה ישירה 28

 70 ג' 511שמשונית  29

 70 רשת מש 30

 50 מדבקה מחוררת 31

 150 מחזיר אור 32

 100 פולט אור 33

 60 קאנבס 34

 60 שקף בק לייט  35

 60 פאנפלקס 36

 120 בד דגלים 37

 120 טאפט כולל למנציה והדבקה 38

 600 011\311דגל סיני  39

 1900 סה"כ  

₪  //008 אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים   .00 

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 
  

 1 תמרורים  

 80 תמרור עצור עירוני לוקובונד 40

 80 תמרור עיגול/משולש עירוני לוקובונד 41

 110 תמרור עצור עירוני תיקני 42

 110 תמרור עיגול/משולש עירוני תיקני 43

 130 תמרור עצור בין עירוני לוקובונד 44

 130 תמרור עיגול/משולש בין עירוני לוקובונד 45

 150 תמרור עצור בין עירוני תיקני 46

 150 עירוני תיקניתמרור עיגול/משולש בין  47

 150 לוקובונד למ"ר EGשלט  48

 200 תיקני למ"ר EGשלט  49

 15 תמרור \יח' חיבור לשלט  50

 700 מראה פנורמית 51

₪  //00//20 סה"כ    

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  
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 1 הדפסת ראי בהדפסה ישירה CNCפרספקס מעובד   

52 
הדפסת ראי  + CNCמ"מ + עיבוד ב   8 01\011פרספקס 

 בהדפסה ישירה
650 

53 
הדפסת ראי  + CNCמ"מ + עיבוד ב  8 01\51פרספקס 

 בהדפסה ישירה
300 

54 
הדפסת ראי  + CNCמ"מ + עיבוד ב   8 81\021פרספקס 

 בהדפסה ישירה
800 

 2500  65גובה רוחב  021מ"מ  8 פודיום עשוי פרספקס 55

 10 ס"מ  4\8שלט פלסטיק דו שכבתי חרוט  56

 15 ס"מ 5\01שלט פלסטיק דו שכבתי חרוט  57

 20 ס"מ01\01שלט פלסטיק דו שכבתי חרוט  58

 40 ס"מ 21\21שלט פלסטיק דו שכבתי חרוט  59

₪  //000000 סה"כ    

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   הנחהסה"כ   

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 

    

 1 מתקני תצוגה  

 310 201\85רולאפ  60

 400 201\011רולאפ  61

 420 201\021רולאפ  62

 600 201\051רולאפ  63

 350 רולאפ לקס 64

 400 דגש -דלפק מכירות  65

 120 איקס באנר 66

 3000 מגנטי כולל הדפסה 3\3פופאפ ישר  67

 3500 פופאפ ישר 4\3מגנטי כולל הדפסה  68

 3500 מגנטי כולל הדפסה 3\3פופאפ מקומר  69

 4000 מגנטי כולל הדפסה 4\3פופאפ מקומר  70

 300 דגש -מעמד לקטלוג  71

 A4 60מסגרת קפיץ  72

 150 01\51מסגרת קפיץ  73

 220 01\011מסגרת קפיץ  74

 2000 ס"מ  411\011\011 מולטיקיוב 75

₪  //20000/0 סה"כ    

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 
  

 

  

 1 שלטי ויסטה  

76 V150\125 90 

77 V150\210 110 



 המועצה האזורית מטה יהודה
  לביצוע עיצוב גרפי והפקות שילוט 202/20/מסגרת פומבי מספר מכרז 

 מפרט טכני והצעת המחיר –' גפרק 

 

 

חתימה וחותמת 
 המציע/מורשי חתימה

7 

 

78 V210\200 130 

79 V210\297 A4 250 

80 V210\400 260 

81 V300\250 270 

82 V300\300 280 

83 V300\420 300 

84 V300\600 310 

85 V400\400 320 

86 V400\600 380 

87 V400\800 400 

88 V500\500 320 

89 V500\1000 450 

 VL 500\1520 900מואר   90

 VL600\1830 1350מואר   91

 V200 200דגל  92

 VA4 250דגל  93

 V150 150דגל  94

 V400 550דגל  95

 VL300\500 800דגל מואר  96

 VL500\500 1200דגל מואר  97

 VL700\1100 1800דגל מואר  98

 300 כולל חלוקה V300\407שלט הכוונה  99

 400 כולל חלוקה V300\660שלט הכוונה  100

 600 כולל חלוקה V500\870שלט הכוונה  101

 650 כולל חלוקה V500\930שלט הכוונה  102

 720 כולל חלוקה V600\1112שלט הכוונה  103

 800 כולל חלוקה V600\1207שלט הכוונה  104

 V80\200 50שלט שולחני  105

 V100\250 60שלט שולחני  106

 VA4 200שלט שולחני  107

 TS30\260 50שלט שולחני  108

 V400\1972 1400שלט דו"צ עמוד ויסטה  109

 16,300.00 ₪ סה"כ  

   כולל לכלל הפריטים אחוז הנחה  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 

    

 1 שלטי ויסטה )תנאי חוץ(  

 V400/1522 1200שלט דו"צ עמוד ויסטה  110

 V600/1980 1700שלט דו"צ עמוד ויסטה  111

 V400/910 450שלט תלוי  112

 V400/1320 550שלט תלוי  113

 V600/1220 920שלט תלוי  114
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 V600/1320 980שלט תלוי  115

 VL500/1600 1500שלט עמוד דו"צ עמוד מואר  116

 VL500/1800 1600שלט עמוד דו"צ עמוד מואר  117

 VL700/2000 2000שלט עמוד דו"צ עמוד מואר  118

 10900 סה"כ  

 21,800.00 ₪ אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 

    

 1 אותיות תלת ממ"ד  

 250 ס"מ 011מ"מ אות גובה  01אותיות פי וי סי  119

 320 ס"מ 011מ"מ אות גובה  05אותיות פי וי סי  120

 420 ס"מ 011מ"מ אות גובה  21אותיות פי וי סי  121

122 
מ"מ  4ס"מ עובי חומר  02עובי דופן  אותיות בנויות פרספקס

 ס"מ  011כולל חזית וגב גובה אות 
1350 

123 
מ"מ  4ס"מ עובי חומר  02אותיות בנויות פרספקס עובי דופן 

 ס"מ + מואר לדים 011כולל חזית וגב גובה אות 
1800 

 1800 ס"מ 011ס"מ גובה אות  2אותיות ייציקת פליז עובי  124

 1600 ס"מ 011ס"מ גובה אות  0פליז עובי  אותיות ייציקת 125

 1400 ס"מ 011ס"מ גובה אות  0אותיות ייציקת אלומניום עובי  126

 1200 ס"מ 011ס"מ גובה אות  0אותיות ייציקת אלומניום עובי  127

128 
ס"מ ריתוך מלא גובה  02אותיות בנויות אלומניום עובי דופן 

 ס"מ 011אות 
1000 

129 
ס"מ ריתוך מלא   02אותיות בנויות אלומניום עובי דופן 

 ס"מ + מואר לדים 011גובה אות 
1400 

 50 לסמ"ר CNCעיבוד שבבי ב  130

 50 חיתוך וסימון בליזר לסמ"ר 131

 12,640.00 ₪ סה"כ  

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 

    

 1 ארגזי תאורה  

132 
ארגז תאורה אלומניום ישר דגם ויסטה למ"ר כולל תאורת 

 לד קומפלט
1000 

133 
ארגז תאורה אלומניום קמור דגם ויסטה למ"ר כולל תאורת 

 לד קומפלט
1400 

134 
ס"מ חזית פרספקס תאורת לד  06ארגז תאורה עובי דופן 

 קומפלט
1000 

135 
ס"מ חזית פנפלקס תאורת לד  06ארגז תאורה עובי דופן 

 כולל מתיחה קומפלט
1000 

 4,400.00 ₪ סה"כ  

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  
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 1 התקנות  

 600 מ"ר 5קונסטרוקציה ברזל שחור + צבע לשלט עד  136

 800 מ"ר 5שחור + צבע לשלט מעל  RHSקונסטרוקציה ברזל  137

 450 מטר 2התקנה עד גובה  138

 600 מטר 2-5התקנה מגובה  139

 750 מטר 5התקנה מעל גובה  140

 900 תוספת התקנת מנוף 141

 550 "4בטון עמוד  142

 500 "3בטון עמוד  143

 400 "2בטון עמוד   144

 200 011\511סיני השכרת תורן לדגל  145

 120 מטר 2.5התקנת בזנט  146

 5,870.00 ₪ סה"כ  

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  

 
  

 1 פרויקטים בשילוט  

147 
 ע"פ RAL 5009" מגולוון כולל צבע 3רסום עמודים שילוט פ

 תוכנית מצורפת נספח א'
1500 

148 
תוכנית  חברה הלאומית לבטיחות בדרכים ע"פשלט ה

 מצורפת נספח ב'
2500 

 4,000.00 ₪ סה"כ  

   אחוז הנחה כולל לכלל הפריטים  

   סה"כ הנחה  

   מע"מ  

   סה"כ לאחר הנחה כולל מע"מ  
 

 

  ספק יקר

 

בקשה זו  על גביהנך מתבקש להגיש את הצעתך בטבלאות הר"מ, יש לציין מחיר 
 בלבד

 
  הצעת המחיר לא תכלול מע"מ0המחיר הנקוב יהיה בשקלים בלבד, 

 

  תכלול גרפיקה לכל עבודות השילוט0הצעת המחיר 

 

  חובה לתמחר כל פריט אשר רשום במפרט.

 

  הצעת המחיר תכלול את מחיר ההובלה וההתקנה במשרדי המועצה ובישובים.

 

  הספק מתחייב לתמחר את המוצר שהוגדר לו במפרט זה ולא מוצר חליפי אחר. 

 


