מחלקת התיירות בעיריית צפת מזמינה אתכם

להגיש הצעת מחיר לשם שיפוץ מבנה
המיועד למרכז מידע לתייר

סיור קבלנים יתקיים ביום שלישי  ,27.2.18בשעה  10:00מול בנין עיריית צפת
 1ביצוע טיח כללי ושליכט אקרילי צבעוני בחלק התחתון של
המבנה).החלק שצבוע כרגע( בחלק העליון-סתימת חורים
פנימית למניעת קינון וכניסת צפורים .האזור העליון ישאר אותנטי
ללא טיפול חיצוני.
 2דלת כניסה בלגי-הגדלת המפתח והתקנת דלת עץ עתיקה
מפרוק .שתי כנפיים נפתחות ,סורג עתיק וזכוכית על פי בחירה.

 10תאורת פנים-חמש נקודות חשמל 4-גופי תאורה צמודי קיר
גוון ברונזה.שנדליר מרכזי גוון ברונזה
 11תאורת חוץ-תאורה מוגנת מים גוון ברונזה 8-יחידות.
 12מזגן  1.5כ"ס.
 13שילוט חוץ+התקנה.

 3חלונות-שני חלונות פרופיל דמוי בלגי .ציר בסגנון וינטאג' גוון
ברונזה ,ידית אחיזה בסגנון וינטאג' גוון ברונזה.

 14דלפק קבלה+כסא דלפק  +שולחן משרדי  3 +כסאות פנים

 4קופסאת אופיס/לוח חשמל .d-18

 15ריהוט גן מתקפל 3-סטים.

 5ריצוף-אריח מצויר  11 20/20מטר.

 16סטנדים לגלויות ומנשרים-על פי סקיצת נגרות 4 .סטנדים.

 6צביעה כללית פנים המבנה על פי צבעוניות תואמת קונספט.

 17מסך טלויזיה  40אינץ.

 7הנמכת תקרה מנמלית לעיצוב ,חיפוי קירות גבס.

 18פח אשפה.

 8הפקת הדבקה על קיר גבס

 18הספקת ראוטר לחיבור WIFI

 9קרניז תקרה

 19נקודת מים  +מתקן מים

את ההצעות יש להגיש עד התאריך  ,06.03.18לא יאוחר מהשעה  ,12:00לתיבת הדוא“לlirgalil@gmail.com :
מסמכי מכרז נוספים זמינים להורדה באתר עיריית צפת תחת חופש המידע < מכרזים

לפרטים ומידע ניתן לפנות לליאורה 050-6956385

בברכה,
יגאל שיטרית
יו"ר מחלקת תיירות עיריית צפת

הנתב מנימ תננריתנ
מנרננת תפת
במרית
יו במניית התיינת יונקית מפינמ במהיב
בונמיר בפיפנ לו בננרית נננהמי מו

תיינת הינב
ני"מ 1:20

ןיתב מיימ תייסיתי
מיסיית תפת

המסית
יו המייית ןתינית נונקית מפנימ המןנה
הוימיס הריפי לו הניסית יינןמי מו

תינית הסירה
ננ"מ 1:20

לכתה שכוע תככתאתכ
עכתככת רפת

העתאת
יח השכואת לתינכת נחנלאת שפנכמ השלנה
תואתה לכראנכת תנלע למןל עח כוכ
השערלת כלו עמ הלמשחוכ שפות לאלת
כיאחת חשואו ות למכתאת השלנה

 8 D18שנאמ
 6מנעכמ
 1ןחפאה
 1תמת
רכנאת Ø 50
ננאואת התואתה
לולאחאת הלחאה
ננאואת התואתה
ששאתימת ללחח
חו נכתה חתת
שכואת לוחח נכתאת
לוחילאה

תינכת למשח
ננ"ש 1:20

נאת
רכ

בותל גוגש תוואותו
שואוות מפת
תינות יגזמל שויו
בתתרל יגמל תגזמל תנבנא

מג"ר
ענש
נונוז

תינות גוזומ רוווא
ננ"ג 1:20

ןותב מוימ תווטיתו
מוטוות תפת

המטית
מפנוממוהמןנה
המויית
יו
נונקיתוונןמי
ןתינותהנוטית
הפיפו לו
הוומיט
הממתןת מיו הינלו מנתימ המתיומומ

נוט מיפומ

קותינות

תינות טוהיר
ננ"מ 1:20

