
 03/20שאלות הבהרה מכרז פומבי תשובות ל

 "(, ביחס למסמכי המכרז שבנדון. המזמינה)"אצל הקרן למורשת הכותל המערבי, ע"ר להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו 

 הבהרה זו תהפוך לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, תיחשב כחלק מתנאיו, ויחולו עליה כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. 

כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את לשאלה המזמינה אין באי התייחסותה של 

 פרשנות תנאי המכרז.

הזוכה במכרז יהיה רשאי לספק מוצר שווה ערך. הקביעה ביחס להיות המוצר  ,במידה וצוין מותג ספציפי בטבלת הצעת המחיר,  טיםיביחס לכל הפר -כללי  .1
. מוצר שלא יעמוד בהגדרות הקרן לשווה ערך, יוחלף על ידי הספק הזוכה במוצר באיכות מספקת וללא הינה החלטה בלעדית של הקרן שווה ערך או לא

 . תוספת עלות מעבר למחיר שהגיש המציע בהצעתו
. זה למכרז הצעתם במסגרת להגיש המציעים נדרשים אותו המעודכן הטופס זהו כי יובהרהצעת המחיר, בנוסח מעודכן.  –למסמך זה מצורף גם נספח ז'  .2

להתאים את  מציע אשר יגיש הצעה על גבי הנוסח הישן, ועדת המכרזים של המזמינה תהיה רשאית לפעול באחת משלוש דרכים, על פי שיקול דעתה: )א(
שינוי מהותי של ההצעה; )ב( לדרוש  הצעתו של המציע לנוסח המעודכן של הצעת המחיר, במידה ומדובר בהתאמה טכנית/חשבונאית שאינה דורשת

מינה מהמציע להגיש את הצעת המחיר מחדש על גבי הטופס המעודכן; )ג( לפסול את הצעתו של המציע. למציעים לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המז
 בגין נקיטה באחת מהדרכים האמורות.

 להלן מענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו:

 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

 קג 10גליל ניילון  שקיות 37 3  .1
נפתח  60למה הכוונה , האם לגליל מפה 

 HDאו  LDלשניים?
 

גליל מפה נפתח לשניים, רוחב 
 LDס"מ,  60

 50 50/50אשפתון חזק  שקיות 37 4  .2
 יחדות

היא לרוב שקופה מרשרשת, שקית  50/50שקית 
 למה הכוונה? -לבן 50/70יש ב LDחזקה 

 
 HD 50/50שקית 

ציוד  37 8  .3
 מה זה המוצר הזה? אשמח לתמונה סקצ'ר ניקוי

 סכין גירוד לרצפה, כולל ידית 
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

ציוד  37 11  .4
 האם הכוונה למברשת אסלה ומתקן לבן פשוט? סט מברדת אסלה+מתקן ניקוי

 

מברשת אסלה איכותית עם 
סיבים צפופים וקשים ומעמד 

 מפלסטיק

5.  19 37 
ציוד 
 מגב פלסטיק ניקוי

 ס"מ? 60או  40רוחב 
 

ס"מ,  40מגב פלסטיק רוחב 
 ס"מ 60מגב מתכת גדול רוחב 

ציוד  37 22  .6
 ניקוי

יח  100כפפות לטקס 
עם/בלי אבקה גדלים 

 שונים

לטקס עם אבקה ובלי אבקה אלו שני מוצרים 
שונים, עם מחירים שונים נבקש להפריד לשני 

 נפרדיםפריטים 
 ללא אבקה

ציוד  38 27  .7
 האם הכוונה לבקבוק מתז ריק? בקבוק התזה ניקוי

 
בקבוק מרסס מפלסטיק 

 מ"ל 750למילוי 

יח  100סכינים איכותי  סכו"ם 38 28  .8
 1/100כשל"פ שקוף 

נבקש  100יח לא  50סכו"ם מחוזק לרוב ארוז 
 לשנות

 

אין שינוי במסמכי המכרז. 
להציע , ניתן 100המחיר הוא ל

 50*2את המחיר עבור 

 סכו"ם 38 30  .9
יח  100כפיות  איכותי 

 1/100כשל"פ שקוף 

נבקש  100יח לא  50סכו"ם מחוזק לרוב ארוז 
 לשנות

 
 8בסעיף תשובה  ע"ע

יח  100כפות איכותי  סכו"ם 38 31  .10
 1/100כשל"פ שקוף 

נבקש  100יח לא  50סכו"ם מחוזק לרוב ארוז 
 לשנות

 
 8ע"ע תשובה בסעיף 

מטר  100קונטרול חוגלה  נייר 38 36  .11
 נייר ידיים 

 נבקש להוסיף בתיאור או "שווה ערך" 
 מקובל.  

 גלילים 32נייר טאצ  נייר 38 40  .12
גליל גם? נבקש להוסיף  48האם אפשר לתת ל

 או "שווה ערך"
 

הצעת המחיר היא למארז 
 גלילים.  32הכולל 

 יח 72מגבונים לחים  נייר 38 43  .13
רשום לתת מחיר למארז, מה הכוונה? לחבילה 

 יח?  72של 
 

מחיר לחבילה  מגבונים לחים
יח' )מגבונים(  72בודדת, 
 בחבילה

חומרי  39 56  .14
 ליטר 4 ליטר 4ליטר או ב 1ב שמפו לניקוי רצפות ניקיון
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

חומרי  39 61  .15
 ניקיון

ספרי לניקוי עור בית 
 נבקש לרשום או " שווה ערך" שטראוס

לניקוי עץ מחברה ספריי 
 איכותית.

 

16.  70 39 
חומרי 
 ניקיון

חומר למכונת שטיפה 
 +בישום

 ליטר? 10ליטר או ב 5האם ב
 ליטר 10 

קערות צבעוניות גדולות  חד"פ 40 74  .17
 יחדות 25אלגנט 

למה הכוונה? בבקשה תיאור יותר יסודי או 
 תמונה

 

מרקיות צבעוניות בנפח 
 סטנדרטי

שתיה  -פולידור  180 כוסות חד"פ 40 85  .18
 בשרוול 100קרה 

נבקש לרשום "שווה ערך" לפולידור, לא כולם 
 אחרות באיכות זהה כוסותעובדים מולם ישנם 

 
 מקובל. 

 נייר כסף אחר 40 87  .19
 איזה אורך?

 
 

ס"מ,  45רדיד אלומיניום רוחב 
 מיקרון 14מטר,  100אורך 

 איזה גודל נייר אפיה אחר 40 88  .20
 50X60 ס"מ 

 ק"ג  1.3האם לתת ניילון נצמד פירות  ניילון נצמד אחר 40 89  .21
 

 45גליל ניילון נצמד רוחב 
 ק"ג 1.3ס"מ, 

 מטר? האם יש תמונה? 100איזה מתקן? לנייר  מתקן לניירות ידיים אחר 41 91  .22
 

מתקן לנייר ניגוב ידיים מסוג 
 דפים ביחידה 4,000צץ רץ 

כל מחלקה רשאית לבצע  5.1.2 16 כללי  .23
 הזמנת ציוד 

 לא  האם תהיה הזמנה מינימום לכל מחלקה 

פריטי הצעת המחיר אינם  נספח ז 36 כללי  .24
 ממוספרים 

נבקש למספר את רשימת הפריטים ע"מ למנוע 
 אי הבנות בשלב המכרז ובשלב הזכייה

 אין שינוי במסמכי המכרז

25.   

36 
עד 
41 

הצעת 
 המחיר

 "עלות ליחידת המידה" Bנבקש לתקן בעמודה  עלות ליחידה  Bעמודה 

ע"מ ליצור שוויון בין המציעים בבואם להגיש 
 מחיר לפריט. )למארז או ליחידה(

ע"ע טבלת הצעת המחיר 
המעודכנת המצורפת למסמך 

 זה
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

26.   

יח'  50סכין קשיח שקוף מגיע בד"כ באריזת  יח'  100סכין איכותי שקוף  28פריט  28
 נבקש לתקן בהתאם

 3.2ונבקש להוסיף "קשיח במשקל שלא יפחת מ
 גרם לסכין" כדי להימנע מאיכות ירודה 

 8בסעיף תשובה  ע"ע

27.   

 100כפות איכותי שקוף  32פריט  38
 יח'

יח'  50כפות איכותיות מגיעות בד"כ באריזת 
 נבקש לתקן בהתאם

 3.2ונבקש להוסיף "קשיח במשקל שלא יפחת מ
 גרם לכף"

 ירודהכדי להימנע מאיכות 

 8בסעיף תשובה  ע"ע

28.   

יח'  50מזלג קשיח שקוף מגיע בד"כ באריזת  יח' 100מזלג איכותי שקוף  30פריט  38
 נבקש לתקן בהתאם

 3.2ונבקש להוסיף "קשיח במשקל שלא יפחת מ
 גרם לסכין" כדי להימנע מאיכות ירודה

 8בסעיף תשובה  ע"ע

29.   

יח'  100כפות הגשה מגיעות בד"כ באריזת  יח' 50כף הגשה  33פריט  38
נבקש לתקן בהתאם + נראה שנפלה טעות סופר 

ורשמתם ביחידת המידה ארגזים במקום 
"מארזים" נבקש לתקן אם בכל זאת מדובר 
בארגזים עליכם לתת לנו כמות בארגז ע"מ 

 שננקוב במחיר לארגז. 

, ניתן להציע 100המחיר הוא ל
. ביחס 50*2את המחיר עבור 

לטעות הסופר, מדובר 
 במארזים. 

30.   
האם חייב להיות של חוגלה או שניתן להגיש  מטר 100קונטרול חוגלה  36פריט  38

שווה ערך אם חייב חוגלה נא מיסרו מק"ט 
 גלילים במארז 6בחוגלה כמו כן נבקש לציין 

 ניתן להציע שווה ערך. 
 100המחיר המוצע הינו עבור 

 מטר. 

31.   
 100תה ויסוצקי קלאסי  47פריט  39

 יח'
גרם לשקיק של ויסוצקי +  1האם כוונתכם ל

אנא ציינו האם באריזת קופסא או שניתן לספק 
 של ויסוצקי באריזת ניילון

 1.5יחידות,  100קופסה של 
 גרם לשקיק
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

32.   
גרם או  100קפה עלית טורקי האם כוונתכם ל יח' 500קפה טורקי עלית  50פריט  39

מדובר במנות הרי שזה מגיע לקפה מנות אם 
 יחידות בארגז נבקש לתקן 600באריזת  מקלות 

 600אריזת מנות אישיות 
 יחידות בארגז

33.   

 נבקש להוסיף "עלית" +  נס קפה מנות יחידה 55פריט  39

 יחידות במארז" 600
 ולתקן את יחידת המידה למארז

קפה נמס עלית, אריזת מנות 
 יחידות בארגז 600אישיות 

 ליטר  4 ליטר  4לא צויין נפח נבקש להוסיף  שמפו לניקוי רצפות 59פריט  39   .34

מנקה רב שימושי, אנטי קאלק  נבקש להוסיף של סנו ולציין נפח אנטי קאלק 72פריט  40   .35
 ליטר.  1של סנו או שווה ערך, 

36.   
צלחות לסלטים אובליות  77פריט  40

 יח' 50
 25מגיע בד"כ באריזת 

 נבקש לתקן בהתאם

אין שינוי במסמכי המכרז. 
, ניתן להציע 50המחיר הוא ל

 25*2את המחיר עבור 

37.   

פולידור  180 כוסות 85פריט  40
 בשרוול 100לשתייה קרה 

לשתייה קרה מאיכות ירודה  כוסותיש בשוק 
כתוצאה מיבוא ללא תקן נבקש להוסיף 

 170"תוצרת הארץ ושמשקל הכוס לא יפחת מ
 "כוסות 100גרם ל

אין שינוי במסמכי המכרז. אין 
 דרישה לתוצרת הארץ. 

 100המחיר המוצע הינו עבור 
 כוסות

38.   
יח' במארז נבקש  50נייר אפייה מגיע בד"כ  יח' במארז 100נייר אפייה  88פריט  40

 לתקן בהתאם
אין שינוי במסמכי המכרז. 

, ניתן להציע 100המחיר הוא ל
 50*2את המחיר עבור 

 22ע"ע תשובה לשאלה מס'  לא צויין עבור איזה סוג נייר  מתקן לניירות ידיים 91פריט  41   .39

40.   

 חברתנו מספקת את שלל המוצרים למעט מזון. סעיפי מזון בתמחור  נספח ז 39

האם ניתן לתמחר ללא מוצרי המזון במכרז 
 )סוכר קפה וכו..(

 אין שינוי במסמכי המכרז.
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

41.   

 40מרשרש שטוח שקוף  1 .
 יחידות 100 80\90מיקרון 

שאינה יכולה להיות   HDמרשרש זה שקית 
עבה ובטח לא במיקרון המצוין פה, 

האם התכוונתם למרשרש או לשקית 
LD    מיקרון  40שאינה מרשרשת והיא

 100ושקופה , ובאותו נושא גם הכמות 
יחידות זה לא משהו שמוכר בשוק 

לרוב השקיות העבות באות בגורמי 
 בעיקר. 250-500אירוז של בין 

 

 22 80/90מקרון.  LD 40שקית 
מארזים  22 )יח' במארז

 בארגז(

42.   

מה מטרתו? לשולחנות? מה העובי של  ק"ג 10גליל ניילון  3 37
הניילון? ואם זה אכן לשולחנות המוצר 

 ק"ג. 20שקיים לרוב בשוק בגליל משקלו 

 

 . 1ע"ע תשובה לשאלה 

43.   

 50 50\50אשפתון חזק  4 37
 יחידות

מה עובי המיקרון של השקית? האם זה 
מרשרש או לא? אגב האשפתון החזק הוא 

LD   שאינו מרשרש ומה שקיים בשוק הכי
 .50\70קרוב למידה שדרשתם זה 

 

 . 2ע"ע תשובה לשאלה 

 . 3ע"ע תשובה לשאלה  האם הכוונה לווילון לשולחנות סקצ'ר 8 37   .44
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

45.   

יח  100כפפות לטקס       . 22 37
 אבקהבלי \עם

כפפות לטקס אלו כפפות עם אבקה, אי 
אפשר לתת מחיר באותה שורה לעם 
אבקה ובלי אבקה, המוצרים שונים 

לחלוטין, לבלי אבקה יש מספר סוגים 
מובילים: ניטריל כחולות, ניטריל 

שחורות וויניל, והמחיר שלהם שונה 
לחלוטין מזו של הלטקס )גבוה יותר( 

שורה ולכן לא ניתן לתת מחיר באותה 
ויש להפריד, אגב באותו נושא חשוב 

לציין כבר בשלב זה שבשל המצב 
)קורונה( ישנה דרישה מאוד גבוהה 

לכפפות מכל הסוגים ויש חוסר עולמי 
בחומרי גלם ולכן המחירים הישנים 

והמוכרים בשוק אינם עוד וכל 
המחירים היום עלו משמעותית וזה 

עוד לספקים שיכולים להצליח להביא 
במזומן כדי להמשיך לתת סחורות 

 שירות )דאלאס(.

 

 .6ע"ע תשובה לשאלה 

46.   
יחידות  4,000נייר צץ רץ  37 38

 בקרטון
ס"מ  21.5X21חד שכבתי,  מה גודל הדף? מה עובי הנייר?

 אורך



 03/20שאלות הבהרה מכרז פומבי תשובות ל

 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

47.   

 300נייר מיוחד ניו טאצ  38 38
 מטר במארז

מה עובי הנייר? מה סוג הנייר? חד שכבתי? 
 דו שכבתי?

 

 מטר 300מחיר ל

48.   

 32נייר טואלט טאץ  40 38
 גלילים

 כמה מטרים יש בכל גליל?

 

 מטר 100מחיר ל

49.   

 12נייר טואלט ג'מבו טישו  45 38
 גלילים

מה מטרים יש בכל גליל? טישו חד כ
 שכבתי? דו שכבתי? 

 

 מטר לכל גליל חד שכבתי 250

50.   

 9קרטון איכותי  כוסות 80 40
 גדול שתייה חמה

לא באמת מעידה  9?)הספרה כמה מ"ל הכוס 
על גודל הכוס, הרבה משתמשים במספר למרות 

 שבפועל הכוס אחרת(מה משקל הכוס?

המספר מציין נפח הכוס 
 (ounceבאונקיות )

51.   

 8קרטון איכותי  כוסות 81 40
 גדול שתייה חמה

לא באמת מעידה  9כמה מ"ל הכוס ?)הספרה 
על גודל הכוס, הרבה משתמשים במספר למרות 

 שבפועל הכוס אחרת(מה משקל הכוס?

 .50ע"ע תשובה לשאלה 

52.   

 12קרטון איכותי  כוסות  . 82 40
 גדול שתייה חמה

לא באמת מעידה  9כמה מ"ל הכוס ?)הספרה 
על גודל הכוס, הרבה משתמשים במספר למרות 

 שבפועל הכוס אחרת(מה משקל הכוס?

 .50ע"ע תשובה לשאלה 
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 מס"ד

שורה 
בטבלת 

הצעת 
 המחיר

 תשובה שאלה נוסח קיים  סעיף עמוד

53.   

 10קרטון איכותי  כוסות 83 40
 גדול שתייה חמה

לא באמת מעידה  9כמה מ"ל הכוס ?)הספרה 
על גודל הכוס, הרבה משתמשים במספר למרות 

 שבפועל הכוס אחרת(מה משקל הכוס?

 .50ע"ע תשובה לשאלה 

54.   

כמה מיקרון רדיד האלומיניום? מה אורך  נייר כסף 87 40
 הגליל הרצוי? מה רוחב הגליל הרצוי?

 

 . 19ע"ע תשובה לשאלה 

55.   

מה אורך הגליל הרצוי? מה רוחב הגליל  ניילון נצמד 89 40
 הרצוי?

 

 .21ע"ע תשובה לשאלה 
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 מעודכן נוסח – הצעת המחיר  -' ז נספח

 ההצעה והגשתה, למכרז( – 7)נספח זה יוגש, מלא וחתום, במעטפה נפרדת שעליה יירשם "הצעת המחיר", כמפורט בסעיף 

 כללי .1

 להלן הצעת המחיר עבור הציוד הנדרש לקרן במסגרת מכרז זה. הצעת המחיר מהווה את הצעת המחיר של המציע למכרז זה.  .1.1

 ן הפריטים בהצעת המחיר. במסגרת המכרז, יציע המציע מחיר עבור כל אחד מ .1.2

 ."ממע כולל ולאחדשים  בשקלים יהיה לנקוב המציע שעל סכום כל .1.3

תמורה  המחיר אותו ימלא המציע, כולל את כל הנדרש לצורך אספקת הציוד לקרן על פי דרישות מכרז זה, לרבות משאבים, כ"א, דלק וכיו"ב, ולא תינתן .1.4
 נוספת מעבר לכך. 

 או מאי התחשבות בו. הסכםובעות מאי הבנת תנאי כלשהו בלא תכיר בכל הטענות הנ הקרן .1.5

/או למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכמויות המצוינות במכרז זה ובפרט בנספח זה, אינן מחייבות את הקרן להזמנת כמות מינימלית ו .1.6
ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הקרן או מי מטעמה בקשר לכך. מקסימלית ו/או כמות כלשהי של המוצרים במסגרת השירותים ולספק לא תהא כל טענה 

 הקרן שומרת על זכותה להזמין כמויות גדולות או קטנות מהכמויות המצוינות כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 המחיר הצעת חישוב אופן .2

 (. A*Bן, וכן את סך העלות לכל פריט על פי הכמות )להלהצעת המחיר ( עבור כל אחד מן הפריטים המופיעים בטבלת B)המציע ימלא עלות ליחידה  .2.1

, והצעות המחיר של כל המציעים תקבלנה ציון יחסית להצעת המחיר הנמוכה ביותר שהתקבלה סכום המכפלות יהוו את סך הצעת המחיר של המציע למכרז .2.2
 , למכרז.PGIשלב שלישי, בחינת המחיר  – 4.3למכרז, כמפורט בסעיף 

 שלב רביעי, שקלול המחיר והאיכות, למכרז.  – 4.4עם ציון האיכות של המציע, כפי שמפורט בסעיף הצעת המחיר תשוקלל  .2.3

 

שקראתי בעיון שקיבלתי תשובות לכל שאלות ההבהרה, ככל שהיו לי לפני הגשת הצעתי זו ולאחר לאחר _____________, ______________ ,אני החתום מטה

ולקבל  שירותיםהאת  לספקהבנתי את השיטה לפיה אצטרך , בין שצורפו למסמכי המכרז ובין אם לאו, ואת ההסכם ותנאיו, מסמכי המכרז על נספחיוובשקידה את 

 .ובהתאם לכל הנ"להתמורה את 
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 פריט סוג
 מכפיל

A 

 יחידת מידה

 

 ת מידהליחידעלות 

 B 

 סה"כ עלות לפריט

=A*B 

 שקיות

 22 - 90/80מיקרון  40 פהשקו LDשקית 

 145 מארזים בארגז 22, יחידות במארז
     ארגז

 שקיות

 100 - 90/80מיקרון  40מרשרש שטוח שחור 

 70 יחידות במארז
     מארזים

 שקיות

 60מפה נפתח לשניים, רוחב ק"ג,  10גליל ניילון 

 LD 60ס"מ, 
     גליל

     גליל 3,000 יחידות בגליל HD 50 50/50שקית  שקיות

     יחידות 288 רשת למשתנות ציוד ניקוי

     יחידות 2 ליטר 60פח  ציוד ניקוי

     יחידות 35 פומפה לפתיחת סתימות ציוד ניקוי

     יחידות 72 סכין עם ידית ייעודית לגירוד רצפה  – סקצ'ר ציוד ניקוי

     יחידות 420 סקוטש ציוד ניקוי

     יחידות 24 ספוג הפלא לנירוסטה ציוד ניקוי

 ציוד ניקוי

מברשת אסלה ) ת אסלה+מתקןמברשסט 

איכותית עם סיבים צפופים וקשים ומעמד 

 16 (מפלסטיק

     יחידות

     יחידות 192 סחבה מיקרופייבר  ציוד ניקוי
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 פריט סוג
 מכפיל

A 

 יחידת מידה

 

 ת מידהליחידעלות 

 B 

 סה"כ עלות לפריט

=A*B 

     יחידות 660 50-90סחבה בודדת ענק  ציוד ניקוי

     יחידות 2,880 50-70סחבה בודדת  ציוד ניקוי

     יחידות 225 מקלות עץ ארוך ציוד ניקוי

     מארזים 576 במארז שיבר חמימטליות מיקרופ ציוד ניקוי

     יחידות 312 מטהר אויר שייני ציוד ניקוי

     יחידות 456 מטאטא פשוט ציוד ניקוי

     יחידות 96 ס"מ רוחב 40מגב פלסטיק  ציוד ניקוי

     יחידות 62 ס"מ 60מגב מתכת גדול  ציוד ניקוי

     יחידות 67 מברשת אסלה ציוד ניקוי

 ציוד ניקוי

אבקה גדלים  ללאיח במארז  100כפפות לטקס 

 400 שונים
     מארזים

     זוגות 96 כפפות גומי. מידות שונות ציוד ניקוי

     יחידות 55 כף אשפה מתכת ציוד ניקוי

     יחידות 107 גדול-כף אשפה +ידית פלסטיק ציוד ניקוי

     יחידות 71 ליטר שחור 10דלי  ציוד ניקוי

     יחידות 185 מ"ל 750בקבוק מרסס מפלסטיק למילוי  ציוד ניקוי
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 פריט סוג
 מכפיל

A 

 יחידת מידה

 

 ת מידהליחידעלות 

 B 

 סה"כ עלות לפריט

=A*B 

     מחיר  440 שקוף -יח' כשלפ  100סכינים איכותי  סכו"ם

     מארזים 500 יח' בחבילה  100 -סכום לבן פשוט סכו"ם

     מארזים 960 שקוף -יח' כשלפ  100מזלגות איכותי  סכו"ם

     מארזים 1,600 שקוף -יח' כשלפ  100כפיות איכותי  סכו"ם

     מארזים 120 שקוף -יח' כשלפ  100כפות איכותי  סכו"ם

     מארזים 5 יח במארז( 50כף הגשה ) סכו"ם

     מארזים 1,300 יח במארז( 50נריות לשבת ) נרות

     מארזים 4 יח' במארז 50 -נר הבדלה  נרות

 נייר
מ' במארז  100חוגלה או שווה ערך קונטרול 

 235 נייר ידיים
     מארזים

 נייר
מ'  21.5X21, 4000, חד שכבתי, נייר צץ רץ

 1,000 במארז
     מארזים

 נייר
מ'  300נייר מיוחד ניו טאצ' או שווה ערך 

 6 במארז
     מארזים

     מארזים 1,500 )נייר שבת( במארז 9000נייר טואלט צץ רץ  נייר

     מארזים 281 גלילים במארז 32נייר טאצ' או שווה ערך  נייר

     מארזים 210 במארז לבן 100מפיות  נייר
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 פריט סוג
 מכפיל

A 

 יחידת מידה

 

 ת מידהליחידעלות 

 B 

 סה"כ עלות לפריט

=A*B 

     יחידות 80 מטר צבעוני/לבן 100מפה אל בד  נייר

 נייר
יח'  72מחיר לחבילה בודדת, ם לחים, מגבוני

 1,440 )מגבונים( בחבילה
     חבילה

     מארזים 30 יח' במארז 100-מגבוני נייר טישו רכים נייר

 נייר
 12מטר לגליל,  250, חד שכבתי, ג'מבו טישו

 1,300 גלילים במארז
     מארזים

     מארזים 5 יח' במארז  2000תה מנות בד"ץ  מזון

 מזון
יחידות,  100קופסה של  -תה ויסוצקי קלאסי 

 1,240 גרם לשקיק 1.5
     קופסה

     מארזים 40 מגוון טעמים-יח'  25תה ויסוצקי הגן הקסום  מזון

     יחידות 120 קפה טסטר צ'ויס מזון

 מזון
יח  600קפה טורקי עלית, מארז מנות אישיות, 

 18 במארז
     מארזים

     יחידות 800 ג 200קפה טורקי עלית  מזון

     מארזים 4 יח' במארז 1000סוכרזית מנות  מזון

     מארזים 7 יח' במארז 1,000סוכר מנות  מזון

     יחידות 470 קילו 1סוכר  מזון
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 מזון
 יחידות 600מארז מנות אישיות, נס קפה עלית, 

 2  במארז
     מארז

     יחידות 480 גרם עילית 200נס קפה  מזון

     יחידות 360  3%ליטר כחול  1חלב עמיד  מזון

     יחידות 416  3%ליטר כחול  0.5חלב עמיד  מזון

     יחידות 140 ליטר 4שמפו לניקוי רצפות,  ניקיוןחומרי 

     יחידות 480 ספריי לניקוי רהיטים חומרי ניקיון

     יחידות 12 עץלניקוי  איכותי ספריי חומרי ניקיון

     יחידות 576 ספריי לניקוי נירוסטה חומרי ניקיון

     מארז 18 סבון נוזלי שלישייה חומרי ניקיון

     יחידות 1,080 ליטר 4סבון ידיים  חומרי ניקיון

     יחידות 172 ליטר 4נוזל לניקוי חלונות  חומרי ניקיון

     יחידות 8 ליטר 4נוזל כלים  חומרי ניקיון

     יחידות 12 מפיץ ריח למתקן חשמלי חומרי ניקיון

     יחידות 205 ליטר 4מסיר שומנים  חומרי ניקיון

     יחידות 210 מנקה אסלות חומרי ניקיון
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 מכפיל
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 יחידת מידה

 

 ת מידהליחידעלות 

 B 

 סה"כ עלות לפריט
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     יחידות 64 ליטר 10חומר למכונת שטיפה רצפות+בישום,  חומרי ניקיון

     יחידות 360 ליטר 4אקונומיקה  חומרי ניקיון

 חומרי ניקיון
מנקה רב שימושי, אנטי קאלק של סנו או שווה 

 168 ליטר 2ערך, 
     יחידות

 חד"פ
-אובלי(קערות צבעוניות קטן אלגנט )לפתניות / 

 520 יחידות 25
     מארזים

     מארזים 1,152 דותייח 25גודל סטנדרטי, צבעוניות  מרקיות חד"פ

     מארזים 680 יחידות 25-צלחות צבעוניות קטן אלגנט  חד"פ

     מארזים 1,160 יחידות 25-צלחות צבעוניות גדול אלגנט  חד"פ

     מארזים 768 יחידות 50 -אובליות -צלחות לסלטים חד"פ

     מארזים 500 יח' 50 -צלחות לבן קטן חד"פ

 חד"פ
יחידות  10 -שקוף  9*13מגש ארוח מלבני 

 1 במארז
     מארזים

 חד"פ
 50שתיה חמה -גדול- 9קרטון איכותי  כוסות

 20 בשרוול
     שרוולים

 חד"פ
 50שתיה חמה -גדול- 8קרטון איכותי  כוסות

 3,200 בשרוול
     שרוולים
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 חד"פ
 50שתיה חמה -גדול- 12קרטון איכותי  כוסות

 60 בשרוול
     שרוולים

 חד"פ
 50שתיה חמה -גדול- 10קרטון איכותי  כוסות

 20 בשרוול
     שרוולים

     שרוולים 80 שתיה קרה -יהלום  50 כוסות חד"פ

 חד"פ
שתיה קרה -פולידור או שווה ערך  180 כוסות

 1,050 בשרוול  100
     שרוולים

     יחידות 1 גביעי יין לקידוש מוכסף חד"פ

 אחר
 100ס"מ, אורך  45רדיד אלומיניום גליל רוחב 

 30 מיקרון 14מטר, 
     גליל

     מארזים 4 ס"מ 50X60יחידות במארז,  100 -נייר אפייה  אחר

     גליל 6 ק"ג 1.3ס"מ,  45גליל ניילון נצמד רוחב  אחר

     יחידות 3 לסבון נוזלימל'  500מתקן שקוף  אחר

 אחר
דפים  4,000מתקן לנייר ניגוב ידיים מסוג צץ רץ 

 1 ביחידה
     יחידות

     יחידות 5 מברשת מגהץ אחר

     יחידות 200 גפרורים אחר

   )לא כולל מע"מ( סה"כ
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