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הצעה להצטרף למאגר ספקים:

אחיעזר

מועצה אזורית עמק לוד מפרסמת בזאת הצעה להצטרף למאגר ספקים מטעם הרשות.



להלן רשימת הספקים
.1

ציוד משרדי :כלי כתיבה ,מוצרי משרד ,מוצר חיבור/והידוק ,תיקים וקלסרים ,מוצרי אחסון,
תיוק ,כריכה ואריזה ,מוצרי נייר ,לוחות ושקפים ,אביזרי שולחן ,מעטפות ,חותמות ,נייר
להדפסה וצילום ,מדבקות ,לוח שבועי ,מחשב משרדי ,חומרי יצירה ,צבעים ,דבק ,פוליגל ועוד.

.2

מזון וכיבוד :כיבוד ואירוח ,שירותי הסעדה ,קפה ,נס קפה ,תה ,סוכר ,עוגיות מתוקות ,עוגיות
מלוחות ,מאפים ,ירקות טריים ,חלב ,שתיה קלה ועוד.

.3

חומרי וציוד ניקיון ,לרבות ציוד מתכלה :מטאטא ומגבים ,מטליות ,חומרי ניקיון ,ציוד מתכלה
וחד פעמי ,נייר טואלט ,נייר ניגוב ידיים ,מפות חד פעמיות ,כלים חד פעמיים מנייר ,כלים חד
פעמיים מפלסטיק וכיו"ב.

.4

מתקני מים למועצה :מתקני שתיה קרים/חמים.

.5

ציוד חשמלי למשרד :מאווררים ,מזגנים ,קומקומים ,מיחמים ,מקררים ,חמם מהיר למים,
פלטה חשמלית ,טוסטר אובן/סנדביץ.

.6

אמצעים אורקוליים :מקרנים  LCD/DLP/LEDמסכי /LEDפלזמה ,LCD/רמקולים,
מיקרופונים ,אוזניות ,רדיוטייפ דיסק ,עמדות פודיום ,מסכי הקרנה ,מתקני תליה.

.7

בולים :מכונת ביול ,בולים.

.8

מיגון :דלתות מתכת (פלדלת) מצלמות אבטחה.

.9

מחיצות וילונות :וילונות ,וילונות החשכה.

 .11מכשור משרדי :מכונת ביול ,פקסים ,מכונת צילום ,מדפסות לייזר ,מדפסות ,סורקים ,טלקום
ומרכזיות ,מצלמות ,טאבלט.
 .11ציוד וחומרי גינון :מחשבי השקיה ,צנרת ,קוצבי מים ,ממטרות ,טפטפות ,דשנים ,עציצים,
שתילים
 .12ריהוט משרדי ומוסדי :ריהוט משרדי מודולרי ,כסאות משרדיים ,מגירות תיוק ,שולחנות
וכסאות תלמיד ,כסאות סטודנט ,ריהוט מקובע לרצפה ,פלטה לשולחן ,ארונות למורה ,לוח לבד,
כונניות /כוורות ,ריהוט אולם ואודיטוריום ,לוחות כיתה וטוש מחיק ,ריהוט לגני ילדים ,ארונות
זזים לארכיון ספרים משחקים וצעצועים.
 .13מחשוב וציוד היקפי :מחשבים שולחניים ,מחשבים ניידים ,שרתים ,Thin clients ,דיסקים
פנימיים וחיצוניים ,התקני אחסון ניידים ,מחברים וכבלים ,מצלמות ,תשתיות תקשורת ,תשתיות
תקשורת פסיבית ,מותגים ,נתבים ,חומות אש ,מערכות ניטור רשת ,תקשורת אלחוטית,
שירות  ITמנוהלים ,תמיכה ברשתות ותחזוקה ,תמיכה במערכת הפעלה ,תמיכה במערכות
תשתיות ,שירותי תקשורת ,אינטרנט
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 .14ציוד מתכלה במיחשוב :מדיה אופטית ,טונרים ,קלטות גיבוי ,דיסקים ,תוכנות.

אחיעזר

 .15מוצרי קידום מכירות :חולצות מודפסות ,כובעים ,מחזיקי מפתחות ,דגלים ,צעיפים ,פולדרים
ותיקים ,מוצרי קידום שונים ,בלונים ,מטבעות שוקולד ,מחזירי אור ,סרגלים ,מחקים ,מדליות.



 .16דפוס והוצאה לאור :נייר פירמה ,מעטפות לוגו בגדלים שונים ,מעטפות מודפסות ,מחברות
בחינה ,קטלוגים וידיעונים ,כרטיס ביקור ,מדבקות מודפסות ,מעטפות למשלוח בדואר ,סימניות,
כרטיסיות ,מגנטים ,חוברות ,פנקסים עם העתקים ,שמשוניות ,כתובה לנישואין ,שלטים ,גרפיקה
תמרורים וכדו'.
 .17מערכות מתח נמוך :מערכות אחזקה ופריצה ,מערכות גילוי אש ,שירותי מוקד ואזעקות ,מערכות
כריזה.
 .18ספורט :נעלי ספורט ,כדורים ,רשתות ,סלים ,ציוד לחוגי הספורט -כגון מזרנים וכיו"ב ,ציוד
לחדר כושר ,מתקני ספורט ,חישוקים חבל קפיצה קונוסים ,מדליות ,חריטה אומנותית.
 .19שונות :כלי נגינה ,מזוזות ,ערכות עזרה ראשונה ,ציוד רפואי ,תווי שי ,ציוד לכיתת כוננות פנסים
מגפון ,סכינים ,אמצעי תאורה ,אפודים ,ציוד חירום למקלטים –אלונקות מיכלי מים ,מיכלים
למחסני חירום.
 .21מתקני חצר :ספסלים ,פחים ,מתקני מתח/מקבילית ,משחקי חצר נדנדות מגלשות ,משטחי גומי,
שולחנות קק"ל ,ריהוט רחוב.
 .21פסולת /מיחזור :מוצרים למחזור ,פחי אשפה ,עגלות אשפה ,מיכל איחסון מפלסטיק ,משטחי
פלסטיק.
 .22אירועים :שירותי כיבוד/קייטרינג באירועים ,שירותי הגברה ותאורה ,שירותי הקרנה ,שירותי
הקמת במה ,שירותי הקלטה וצילום אירוע ,שירותים כימיים ,שירותי מתנפחים.
 .23שירותים שונים :שירותי חשמל ,שירותי מיזוג אויר ,שירותי מיחזור ,שירותי עבודות מדידה,
שירותי סקר נכסים ,שירותי אחזקה כללית ,שירותי פרסום ,שירותי לחצני מצוקה ,שירותי גינון,
שירותי בדיקת בטיחות במוסדות חינוך (כיבוי אש קרינה מתקני ספורט) ,שירותים למדפסות,
שירותי דיגום מים ,שירותי הדברה ,שירותי תיקון מחשבים ,אחזקת מתקני משחקים ,אספקה
והקמה של הצללות.
 .24תכנון ,בניה וייעוץ :מהנדסים ,אדריכלים ,שמאים ,עורכי דין ,קבלנים לשיפוצים ,קבלני בניין,
קבלני פיתוח ,קבלני ביוב ,קבלני תשתיות ,חשמלאים ,אינסטלטורים ,יועצי תנועה ,יועצי בטיחות
לסוגיהם  ,יועצי חשמל ,יועצי נגישות ,יועצי ביטוח ,יועצי תנועה.
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