
 התמורה נספח -מתוקן ' ג נספח

 להלן הצעת המחיר מטעם המציע. יש למלא את כל התעריפים המוצעים במסמך זה.  
 

  י.דקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי. ב+  מהוחתו תמודפס הכספית ההצעהיש להגיש את 
 

יפרט את גובה המציע  – בנוסף, לגבי מוצרים שאינם כלולים במפרט הטכני כאמור בטבלה המצ"ב
(. "המחירון"אחוז ההנחה הקבוע שיתן למכללה מהמחירון הסיטונאי העדכני של הספק )להלן: 

אחוז ההנחה שהציע כל זוכה יהיה קבוע ואחיד למשך כל תקופת ההסכם. לשימת ליבם של 
המציעים, אחוז ההנחה לא יובא בחשבון לצורך בחירת ההצעה הזוכה, אלא אך ורק המחירים 

 טבלה המצ"ב.כאמור ב
 

למען הסר ספק, הצעת המחיר כוללת את כל הוצאות ועלויות הספק, מכל מין וסוג שהם,  בגין 
אספקת מלוא המוצרים, לרבות אספקה, הובלה, נסיעות, רווח קבלני, ביטוחים, הוצאות ישירות 

 ועקיפות, מיסים ישירים ועקיפים וכיו"ב.
 

 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף כלשהו מהמכללה.מוסכם בזאת, כי מלבד התמורה לעיל, המציע 
 לפי הפירוט להלן.  שונות קטגוריות( שש) 6 -ל מחולקים המוצרים

 
המציעים רשאים להגיש הצעה לקטגוריה אחת בלבד או למספר קטגוריות או לכל הקטגוריות. 

  יש למלא את כל המחירים בקטגוריה/ות הרלוונטי/ות.

 

 27.12.18לתאריך נספח ג'   מפרט הציוד מעודכן 

כמות  שם מס'
יחידות 
באריזה 

 אחת

מחיר 
)ללא 

 מע"מ(

 מוצרי נייר - 1. קטגוריה מס' 1

 נייר טואלט קרפ חד שכבתי 1
 ס"מ 9.5יחידות רוחב  12ק"ג ל  5

12   

  
 

    

 נייר טואלט טישו דו שכבתי רך 2
 מטר 150מינימום 

12   

  
 

    

   1 יח'   100טישו ממחטות אף  3

 ס"מ 19.5גליל נייר מגבת לבן למתקן  4
 מטר בגליל   חד שכבתי 115מינימום 

6   

        

   4000 קרפ  21/20י"ח    4000מגבת נייר צץ רץ  5

נשלפים מינימום  –מגבוני רך ונעים בודד ספרינט בלבד למתקן  6
 מטר בגליל 200

1   

   1 מתקן לנייר ידיים מתכת לבן לתלייה על הקיר 7

   1 מתקן לנייר טואלט בודד עם נעילה 8

     סה"כ מוצרי נייר )ללא מע"מ(  



        

 חומרי ניקוי - 2. קטגוריה מס' 2

   E 12סמ"ק ויטמין  300ידיים יקוי ג'ל נ 9

   1 סמ"ק פלסטיק  500מתקן סבון  10

   1 ליטר ריחני  1סבון לשטיפת ידיים   11

   400 לניקוי מיוחד רגיל ללא אלכוהולדלי מגבונים  12

   400 דלי מגבונים לניקוי מיוחד עם אלכוהול 13

   1 ליטר 1 18%נוזל כלים  14

   1 ליטר 1 12%נוזל כלים  15

   1 ק"ג 3.5 20%משחת כלים  16

   1 גרם 500חול ניקוי  17

   1  3.5%ליטר   4אקונומיקה  18

   1 ליטר  4שמפו כלים  19

   1 ליטר 2פוליוויקס פרקט   20

     פריט חומר ריח לרצפה בוטל  
   1 ליטר  4ניקוי חלונות ומשטחים  21

   1 ליטר )תמצית ריח לשטיפה( 1מבשם אביב  22

 פריט אבקת כביסה בוטל 
 כביסה בוטלפריט מרכך 

 

  

   1 ל'  4נוזל רב תכליתי ג'ט  23

   1 ל' 1נוזל חלונות מתז  24

   1 מטהר אויר למתקן קוקו וניל 25

   3 סנובון תות תליה שלישיה  26

   3 סבון לחצן נוזלי שלישיה 27

   6 יחידות 6מ"ל מתקן  500סבון קצף  28

29   K-400 '1 1יח   

   1 1יח'  K-300תרסיס   30

     סה"כ חומרי ניקוי )ללא מע"מ(  
        

        

 מגבים מטאטים דליים יעים ופחים - 3. קטגוריה מס'  3

   1 מברשת אבק 31

   1 מברשת טלסקופ לתקרה 32

   1 מברשת שירותים עם מתקן 33



   1 ליטר 10דלי שטיפה שחור  34

   1 שחור + מכסה 60פח אשפה  35

 הפריט בוטל –ירוק  ליטר 50פח אשפה  36
 

  

   1  ליטר 25פח שובך אפור שיש  37

   1 ליטר 50אפור שיש פח שובך  38

   הפריט בוטל –ת כליטר + ידית מת 25פח אשפה  

   1 ליטר 50פח שובך לבן  39

   1 ליטר גוף נירוסטה 10פח דוושה  40

   הפריט בוטל –ליטר  50מכסה לפח  

   1 ס"מ 40מגב פלסטיק  41

   1 ס"מ 60מגב כחול מתכת  42

   1 יעה פלסטיק +ידית ארוכה 43

   1 גב פלסטיק 60מטאטא משרד  44

   1 ס"מ 28מטאטא שיער מעורב  45

   1 ס"מ גב פלסטיק 40מטאטא משרד  46

   1 ס"מ גב פלסטיק +הברגה 30מטאטא כביש  47

   1 ס"מ גב פלסטיק 40מטאטא כביש  48

   1 מטאטא קש  49

   1 מטר + הברגה 1.5מקל עץ  50

   1 עם הברגה 1.8מקל עץ  51

     סה"כ מגבים מטאטים דליים יעים ופחים )ללא מע"מ(  
        

        

 מוצרים לניקוי שוטף - 4. קטגוריה מס' 4

   S/M/L 100כפפות לטקס עם אבקה ח"פ  53

  
 

    

   זוג כפפות גומי עבות 54

   1 כרית הפלא 55

   24 ממרקות ברזל  56

   1 גרם 100צמר פלדה  57

   1 מטר 1בום צבעוני סקוטש  58

   1 לא דיגיטלי-מתקן ריח חשמלי חדש 59

   200 שקית מזון HDבקופסא         60

   50  שקית L.D 50/70בגליל   61

  בגליל שחור L.D 76/85שקית  62
 

1   

   בוטל - 1פריט מטליות ריצפז פרש  

   1 סחבת מיקרופייבר לרצפה 63

   1 בקרטון 60 לבן סופר     50/70סחבה  64

   1 מטלית מיקרופייבר 65



   3 שלישייה 38/38מטלית  66

    1 מ' 50ס"מ  אורך  45נייר כסף רחב  67

   6 סושי מגבת הפלא למטבח שישייה 68

     סה"כ מוצרים לניקוי שוטף  

        

 כלים חד פעמיים - 5. קטגוריה מס' 5

   50  צלחת ח.פ גדולה 69

   25  ח.פ ללפתןצלחת  70

   25  צלחת ח.פ למרק 71

   1000  1/100מפיות  72

   4000  1/4000כפיות שק  73

    100 1/100כפיות חד פעמי  74

    100 1/100מזלג חד פעמי  75

    100 1/100סכין חד פעמי  76

   9OZ  50כוס שתיה חמה  77

   100 סמ"ק 180כוס שתיה קרה  78

   8 1/8ניילון חד פעמי מפת שולחן  79

   50 כוסית ח.פ ליין 80

 100 מטר לבן 100בד -מפת שולחן אל 81
 מטר

  

 100 מטר צבעוני 100בד -מפת שולחן אל 82
 מטר

  

 25  מטר צבעוני 25בד -מפת שולחן אל 83
 מטר

  

   1 לאחסון תה קפה סוכרסט פלסטי  84

   12 1/12כפית מנירוסטה לקפה  85

 100 גרם 100גפן צמר  86
 גרם

  

   מטר 50 ס"מ 45מטר רוחב  50נייר אלומיניום  87

     סה"כ כלים חד פעמיים )ללא מע"מ(  

        
        

 כלים חד פעמיים מתכלים -)אופציה בלבד(  6. קטגוריה מס' 6

   25 כוסות מתכלות מנייר ידידותיות לסביבה מתאים לחם ולקר 89

   2000 מתכלותכפיות  90

   1000 מזלגות מתכלות 91

   1000 סכינים מתכלים 92

   100 הפריט בוטל 20/20  מתכלותמפיות  93

   1500 קטנה מתכלה /צלחת עגולה 94

   1000 גדולה צלחת עגולה מתכלה 95



     סה"כ כלים חד פעמיים מתכלים )ללא מע"מ(  

 

 הטכני לעיל: אחוז הנחה למוצרים שאינם כלולים במפרט
 אחוז(. __________: במילים) % _______הוא   הסיטונאי מחירוןהההנחה המוצע על ידי מ אחוז

 . הנלוות ההוצאות כל את  כוללו, וקבוע סופי והינ אחוז ההנחה
 
 
 
 

 כללי:
 
 חומרי הניקוי יהיו מסוג סנו/סולו  או שווה ערך. .1
 
הטואלט יהיה באיכות שוות ערך לנייר הנרכש כיום מחברת דאלאס. נייר קרפ רוחב  נייר .2

 .יחידות 12 ל ג"ק 5 משקלס"מ .  9.5
 
הספק יספק את המוצרים  במיכלים סגורים ומסומנים, שייבדקו ויאושרו מראש על ידי  .3

 מחלקת התפעול של המכללה.
 
בתקנים הישראליים על פי כל דין, לרבות לפי כל המוצרים יהיו תקניים, איכותיים ויעמדו  .4

 הפירוט כדלקמן:
 

אבקות לניקוי כלים למדיח  - 1417נבדקת לפי תקן ישראלי  אבקה למדיח כלים .א
התקן מפרט דרישות בהיבט   כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון.

 של איכות הסביבה. 
 
על בסיס חומרים פעילי שטח  נוזל - 139נבדק לפי תקן ישראלי  נוזל כלים .ב

הן: חומר יסינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל. התקן מפרט דרישות שונות בינ
 פעיל, הגבה, סימון אריזה ועוד. 

 
תמיסות נתרן תת כלורי. התקן מפרט  - 261נבדקת לפי תקן ישראלי  אקונומיקה .ג

 הן: חומר פעיל, הגבה, סימון אריזה ועוד. ידרישות שונות בינ
 
פותח סתימות בצנרת ניקוז  - 1חלק  2250נבדק לפי תקן ישראלי  פותח סתימות .ד

המיועד לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון. התקן מפרט דרישות 
 סימון ואריזה ועוד.  הן: חומר פעיל,ישונות בינ

 
יווי סיווג, אריזה, ת - 1חלק  2302נבדקים לפי תקן ישראלי  שאר חומרי הניקוי .ה

 הן: סימון ואריזה. יוכנים. התקן מפרט דרישות שונות בינסוסימון של חומרים מ
 

)כלים חד פעמיים מתכלים( הינה אופציה בלבד של המכללה, לפי   6.        יובהר, קטגוריה מס' 5
 שיקול דעתה הבלעדי, והמכללה אינה מתחייבת להזמין כל מוצרים שהם מקטגוריה זו.  

  
 
  

 


