
    

 
 אילן בר אוניברסיטת

 אספקת ציוד משקי: 17/19' מס מכרז
 5.9.19 מתוקנת גרסה

 

 המציע חתימת
 (התאגיד חותמת בצירוף המציע של החתימה מורשי ידי על: בתאגיד)

 

 
 1 עמוד

 תיאור פריט #
יחידת 
 מידה

תצרוכת שנתית 
 משוערת

 הצעת מחיר 
 )בש"ח ללא מע"מ(

   50 יחידה כף אשפה פלסטיק )יעה( עמוק ללא מקל 1

   50 יחידה מקל כף אשפה פלסטיק )יעה( עמוק עם 2

   27 יחידה מברשת לשירותים פלסטיק ראש עגול ללא מיתקן 3

   37 יחידה ס"מ לשטיפת רצפות ללא מקל עם הברגה 40מגב פלסטיק  4

   36 יחידה ס"מ עם הברגה 30מטאטא ריצפה פלסטיק )משרדי(  5

   131 יחידה ס"מ 4038Xמטליות אבק בשלישיות גודל  6

   100 יחידה ס"מ 30X30-40X40מטליות מיקרופייבר, טווח מידות  7

   120 יחידה ס"מ פס כחול "תיטקס" או שווה ערך 50X70מטליות ריצפה זיג זג לבן  8

   200 יחידה ס"מ 50X70מטליות ריצפה מיקרופייבר גודל  9

   75 יחידה מטר עם הברגה 50.1מקל עץ  10

   110 יחידה מטר 1באורך  ס"מ 10סקוטש'ברייט רוחב  11

   12 יחידה מעמד לגליל נייר תעשייתי 12

   452 יחידה חומר פעיל 3%ליטר  4אקונומיקה  13

   100 יחידה חומר פעיל 3%ליטר  4אקונומיקה סמיכה  14

   700 יחידה טכנובון למשתנות מוצק )רשת למשתנה עם טבלית( 15

   700 יחידה גומי ריחני למשתנות 16

   1000 יחידה מ"ל. 250מטהר אויר למתקן לא חשמלי, על סוללות, מפיץ ריח בריחות שונים,  17

   1872 יחידה הגנה לידים + ומעלה חומר פעיל 15%ליטר  4נוזל ידים  18

   620 יחידה הגנה לידיים  + חומר פעיל 24%ליטר  4נוזל כלים   19

20 
 ק"ג, "ורדית"  7ס"מ, משקל  27מטר בגליל, רוחב  1200שכבתי משובח, גליל נייר מגבת תעשייתי דו 

 או שווה ערך
 800 יחידה

  

21 
ק"ג,  7.5ס"מ, חב'= 9.2גר', רוחב  630מטר, גליל אחד  250נייר טואלט ג'מבו קרפ חד שכבתי 

 גלילים בחבילה 12גרם,  27מרחבי 
 3825 חבילה
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 תיאור פריט #
יחידת 
 מידה

תצרוכת שנתית 
 משוערת

 הצעת מחיר 
 )בש"ח ללא מע"מ(

22 
חבילות במארז במשקל  12-16דפים במארז,  4000ס"מ,  21X24רץ לבן חד שכבתי בגודל -נייר צץ

 ק"ג. 6.8-7של 
 7354 מארז

  

   16000 חבילה יח' בכל חבילהLD  (25 )מיק' כתום/ממוחזר  45 100*110שקיות ניילון  23

   53 חבילה יחידות 50מיק' עובי, גליל/חבילה של  10ס"מ,  75*90שקיות ניילון  24

   18900 חבילה LDמיקרון,  40יח' בכל חבילה(  25) 75/90שקית ניילון בגליל עם תלישה, צבע שחור,  25

   188 יחידה מתקן לנייר טואלט ג'מבו שקוף 26

   112 יחידה רץ שקוף או לבן עם חלון, פתיחה על ידי לחצן ללא מפתח-מתקן לנייר צץ 27

   34 יחידה סמ"ק, שקוף 800או שווה ערך,   ART 562מתקן לסבון נוזלי דגם  28

   170 יחידה ספל לנטילת ידיים "נטלה" פלסטיק, צבע כחול כהה, ידיות סגורות 29

   216 יחידה ליטר, צבע אפור כהה 50פח אשפה  30

   200 יחידה ליטר, צבע אפור כהה 25פח אשפה  31

   200 יחידה ליטר, צבע אפור כהה 10פח אשפה  32

33 
 CLINGFILMמטר /  305-ס"מ, אורך כ 45ק"ג, רוחב  1.3ניילון נצמד בקופסא עם חיתוך משקל 

ROLL 12 "1000 FT או שווה ערך 
 36 יחידה

  

   114 יחידה   Towel Aluminium Foil  thin 50 Mמטר,  50מיקרון,  5רדיד אלומיניום דק עובי  34

   110 חבילה ג' 680"מ, חב'=ס 30X45לבנות עם ידיות  D.Hשקיות גופיה  35

   200 חבילה שקיות 100מיק', בגליל חב'= 10ס"מ, עובי  HD 50X50שקיות ניילון  36

   30 יחידה ליטר עם ידית מתכת 10דלי פלסטיק שחור  37

   500 יחידה ליטר 10סל לניירות "סטנדרט" פלסטיק  38

   30 יחידה קרם ידיים ענוגה או שווה ערך 39

   100 יחידה או שווה ערך K600או  K300ספריי נגד מקקים כדוגמת  40


