
 הצעת המחיר -נספח ז' 

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

 כללי .1

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

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

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

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

או מאי התחשבות  הסכםלא תכיר בכל הטענות הנובעות מאי הבנת תנאי כלשהו ב הקרן .1.5
 בו.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכמויות המצוינות במכרז זה ובפרט  .1.6
בנספח זה, אינן מחייבות את הקרן להזמנת כמות מינימלית ו/או מקסימלית ו/או כמות 

ים במסגרת השירותים ולספק לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או כלשהי של המוצר
דרישה כלפי הקרן או מי מטעמה בקשר לכך. הקרן שומרת על זכותה להזמין כמויות 

 גדולות או קטנות מהכמויות המצוינות כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 המחיר הצעת חישוב אופן .2

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

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

 , למכרז.PGIשלב שלישי, בחינת המחיר  – 4.3בסעיף 

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

 

 שאלות לכל תשובות שקיבלתי לאחר_____________, ______________ ,מטה החתום אני

 על המכרז מסמכי את ובשקידה בעיון שקראתי ולאחר זו הצעתי הגשת לפני לי שהיו ככל, ההבהרה

 לפיה השיטה את הבנתיו, לאו אם ובין המכרז למסמכי שצורפו בין, ותנאיו ההסכם את, נספחיו

 .ל"הנ לכל ובהתאם התמורה את ולקבל שירותיםה את לספק אצטרך
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 שקיות  .3

 40 פהשקו LDשקית 

 22 - 90/80מיקרון 

 22, יחידות במארז

 מארזים בארגז

   ארגז 145
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 שקיות  .4

 40מרשרש שטוח שחור 

 100 - 90/80מיקרון 

 יחידות במארז

   מארזים 70

 שקיות  .5

מפה ק"ג,  10גליל ניילון 

 60נפתח לשניים, רוחב 

 LDס"מ, 

   גליל 60

 שקיות  .6
 HD 50 50/50שקית 

 יחידות בגליל
   גליל 3,000

7.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 288 רשת למשתנות

8.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 2 ליטר 60פח 

9.  
ציוד 

 ניקוי

פומפה לפתיחת 

 סתימות
   יחידות 35

10.  
ציוד 

 ניקוי

סכין עם ידית  – סקצ'ר

 ייעודית לגירוד רצפה
   יחידות 72

11.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 420 סקוטש

12.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 24 ספוג הפלא לנירוסטה

13.  
ציוד 

 ניקוי

ת סט מברש

מברשת ) אסלה+מתקן

אסלה איכותית עם 

סיבים צפופים וקשים 

 (ומעמד מפלסטיק

   יחידות 16

14.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 192 סחבה מיקרופייבר

15.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 660 50-90סחבה בודדת ענק 

16.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 2,880 50-70סחבה בודדת 

17.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 225 מקלות עץ ארוך



 פריט סוג #
 מכפיל

A 

יחידת 

 מידה

 

עלות 

ת ליחיד

 מידה

B 

סה"כ עלות 

 לפריט

=A*B 

18.  
ציוד 

 ניקוי

יבר ימטליות מיקרופ

 במארז שחמ
   מארזים 576

19.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 312 מטהר אויר שייני

20.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 456 מטאטא פשוט

21.  
ציוד 

 ניקוי

ס"מ  40מגב פלסטיק 

 רוחב
   יחידות 96

22.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 62 ס"מ 60מתכת גדול מגב 

23.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 67 מברשת אסלה

24.  
ציוד 

 ניקוי

יח  100כפפות לטקס 

אבקה  ללאבמארז 

 גדלים שונים

   מארזים 400

25.  
ציוד 

 ניקוי

כפפות גומי. מידות 

 שונות
   זוגות 96

26.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 55 כף אשפה מתכת

27.  
ציוד 

 ניקוי

כף אשפה +ידית 

 גדול-פלסטיק
   יחידות 107

28.  
ציוד 

 ניקוי
   יחידות 71 ליטר שחור 10דלי 

29.  
ציוד 

 ניקוי

בקבוק מרסס 

 750מפלסטיק למילוי 

 מ"ל

   יחידות 185

 סכו"ם  .30
יח'  100סכינים איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מחיר 440

 סכו"ם  .31
 100 -סכום לבן פשוט

 יח' בחבילה
   מארזים 500

 סכו"ם  .32
יח'  100מזלגות איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מארזים 960

 סכו"ם  .33
יח'  100כפיות איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מארזים 1,600
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 סכו"ם  .34
יח'  100כפות איכותי 

 שקוף -כשלפ 
   מארזים 120

 סכו"ם  .35
יח  50כף הגשה )

 במארז(
   מארזים 5

 נרות  .36
יח  50נריות לשבת )

 במארז(
   מארזים 1,300

 נרות  .37
יח'  50 -הבדלה נר 

 במארז
   מארזים 4

 נייר  .38

קונטרול חוגלה או שווה 

מ' במארז נייר  100ערך 

 ידיים

   מארזים 235

 נייר  .39

, חד שכבתי, נייר צץ רץ

21.5X21, 4000  'מ

 במארז

   מארזים 1,000

 נייר  .40

נייר מיוחד ניו טאצ' או 

מ'  300שווה ערך 

 במארז

   מארזים 6

 נייר  .41
 9000נייר טואלט צץ רץ 

 )נייר שבת( במארז
   מארזים 1,500

 נייר  .42
נייר טאצ' או שווה ערך 

 גלילים במארז 32
   מארזים 281

   מארזים 210 במארז לבן 100מפיות  נייר  .43

 נייר  .44
מטר  100מפה אל בד 

 צבעוני/לבן
   יחידות 80

 נייר  .45

מחיר ם לחים, מגבוני

יח'  72לחבילה בודדת, 

 )מגבונים( בחבילה

   חבילה 1,440

 נייר  .46
-מגבוני נייר טישו רכים

 יח' במארז 100
   מארזים 30

 נייר  .47

, חד שכבתי, ג'מבו טישו

 12מטר לגליל,  250

 גלילים במארז

   מארזים 1,300

 מזון  .48
יח'  2000תה מנות בד"ץ 

 במארז
   מארזים 5
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 מזון  .49

 -תה ויסוצקי קלאסי 

יחידות,  100קופסה של 

 גרם לשקיק 1.5

   קופסה 1,240

 מזון  .50
תה ויסוצקי הגן הקסום 

 מגוון טעמים-יח'  25
   מארזים 40

   יחידות 120 קפה טסטר צ'ויס מזון  .51

 מזון  .52

קפה טורקי עלית, מארז 

יח  600מנות אישיות, 

 במארז

   מארזים 18

   יחידות 800 ג 200קפה טורקי עלית  מזון  .53

 מזון  .54
יח'  1000סוכרזית מנות 

 במארז
   מארזים 4

 מזון  .55
יח'  1,000סוכר מנות 

 במארז
   מארזים 7

   יחידות 470 קילו 1סוכר  מזון  .56

 מזון  .57

מארז נס קפה עלית, 

 600מנות אישיות, 

 במארז יחידות

   מארז 2

   יחידות 480 גרם עילית 200נס קפה  מזון  .58

 מזון  .59
ליטר כחול  1חלב עמיד 

3% 
   יחידות 360

 מזון  .60
ליטר  0.5חלב עמיד 

 3%כחול 
   יחידות 416

61.  
חומרי 

 ניקיון

 4שמפו לניקוי רצפות, 

 ליטר
   יחידות 140

62.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 480 ספריי לניקוי רהיטים

63.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 12 עץלניקוי  איכותי ספריי

64.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 576 ספריי לניקוי נירוסטה

65.  
חומרי 

 ניקיון
   מארז 18 סבון נוזלי שלישייה
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66.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 1,080 ליטר 4סבון ידיים 

67.  
חומרי 

 ניקיון

 4נוזל לניקוי חלונות 

 ליטר
   יחידות 172

68.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 8 ליטר 4נוזל כלים 

69.  
חומרי 

 ניקיון

מפיץ ריח למתקן 

 חשמלי
   יחידות 12

70.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 205 ליטר 4מסיר שומנים 

71.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 210 מנקה אסלות

72.  
חומרי 

 ניקיון

חומר למכונת שטיפה 

 10רצפות+בישום, 

 ליטר

   יחידות 64

73.  
חומרי 

 ניקיון
   יחידות 360 ליטר 4אקונומיקה 

74.  
חומרי 

 ניקיון

מנקה רב שימושי, אנטי 

קאלק של סנו או שווה 

 ליטר 2ערך, 

   יחידות 168

 חד"פ  .75

קערות צבעוניות קטן 

)לפתניות /  אלגנט

 יחידות 25-אובלי(

   מארזים 520

 חד"פ  .76
גודל צבעוניות  מרקיות

 דותייח 25סטנדרטי, 
   מארזים 1,152

 חד"פ  .77
צלחות צבעוניות קטן 

 יחידות 25-אלגנט 
   מארזים 680

 חד"פ  .78
צלחות צבעוניות גדול 

 יחידות 25-אלגנט 
   מארזים 1,160

 חד"פ  .79
-צלחות לסלטים

 יחידות 50 -אובליות 
   מארזים 768

   מארזים 500 יח' 50 -צלחות לבן קטן חד"פ  .80
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 חד"פ  .81

 9*13מגש ארוח מלבני 

יחידות  10 -שקוף 

 במארז

   מארזים 1

 חד"פ  .82

 9כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול-

 בשרוול

   שרוולים 20

 חד"פ  .83

 8כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול-

 בשרוול

   שרוולים 3,200

 חד"פ  .84

כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול- 12

 בשרוול

   שרוולים 60

 חד"פ  .85

כוסות קרטון איכותי 

 50שתיה חמה -גדול- 10

 בשרוול

   שרוולים 20

 חד"פ  .86
 -יהלום  50כוסות 

 שתיה קרה
   שרוולים 80

 חד"פ  .87

פולידור או  180כוסות 

שתיה קרה -שווה ערך 

 בשרוול 100

   שרוולים 1,050

   יחידות 1 גביעי יין לקידוש מוכסף חד"פ  .88

 אחר  .89

רדיד אלומיניום גליל 

ס"מ, אורך  45רוחב 

 מיקרון 14מטר,  100

   גליל 30

 אחר  .90

 100 -נייר אפייה 

 50X60יחידות במארז, 

 ס"מ

   מארזים 4

 אחר  .91
גליל ניילון נצמד רוחב 

 ק"ג 1.3ס"מ,  45
   גליל 6

 אחר  .92
מל'  500מתקן שקוף 

 נוזלילסבון 
   יחידות 3

 אחר  .93

מתקן לנייר ניגוב ידיים 

דפים  4,000מסוג צץ רץ 

 ביחידה

   יחידות 1
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   יחידות 5 מברשת מגהץ אחר  .94

   יחידות 200 גפרוריםקופסת  אחר  .95

  סה"כ

 

 :שם המציע

 

 חתימת המציע:

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 


