
שם הסל

תאור הפריט 

הערהומאפיינים

יחידת המידה 

הנדרשת 

לתיחור

יחידת מארז 

אומדן כמות שנתינדרשת לניפוק

פריט 

במארז/משקל/נפח 

שונה מהמוצע

מחיר ליח' בש"ח 

לפני מע"מ

סה"כ למוצר בש"ח 

לפני מע"מ

סל 1  : ציוד חד פעמי 

למטבח ומוצרי ניילון 

ופלסטיק
גביע לבדיקת שתן 

100cc ps100CC PS1003000700,000

גביע פלסטיק 

CC 150,גביע און 

PP150CC PS1001000400,000

גביע פלסטיק 

500CC PP500CC PP50100084,000

מכסה לגביע 500 

CC PS1002000324,000

כוס שתיה קרה 

מפלסטיק 180 

CC ח.פ

180 סמ"ק 

10030001,944,000מינימום 1.5 גרם

כוס יין מפלסטיק 

50ccCC 5050400064,000

כוס לשתיה חמה 

 CC 240 מקרטון

GSM 2505010002,000,000מודפס לוגו ברזילי

כפית אוכל ח.פ 

PPGR 1.11001000880,000

PP כף אוכל ח.פGR 1.81001000630,000

סכין אוכל ח.פ 

GR 4.3-4.51001000530,000קרם

מזלג אוכל ח.פ 

GR 51001000720,000קרם

צלחת לבנה ח.פ 

בינוני קוטר 17 

502000175,000ס"מ

צלחת לבנה ח.פ 

גדולה קוטר 23 

502000288,000ס"מ

תבנית אלומיניום 

מס.5 דגם 315

 נפח 500 סמ"ק 

32*160*16011000125,000

תבנית אלומיניום 

מחולקת דגם 

T.V40030*177*2271600212,000

מכסה לתבנית 

אלומיניום מס.5 

160100500100,000*160דגם 315



מכסה לתבנית 

אלומיניום 

מחולקת דגם 

T.V400177*227100600190,000

תבנית אלומיניום 

לא מחולקת דגם 

329/349

 נפח 1125 

סמ"ק225 

35*175*160014,000

תבנית אלומיניום 

105דגם 398

 50*262*322

140010,000נפח 3240 סמ"ק

צלחת קשיחה 

קרם ח.פ קוטר 7

קוטר 17 ס"מ 

1507,000משקל 8גרם

צלחת קשיחה 

קרם ח.פ קוטר 9

קוטר 24 ס"מ 

15025,000משקל 14 גרם

קערית קשיחה 

15012,000תכולה 360 סמ"קקרם ח.פ

קופסא 

SLR  750פלסטיק

נפח 750 סמ"ק 

מכסה מחובר 

12246,000שקוף

קופסא פלסטיק 

SLR 250

נפח 250 סמ"ק 

מכסה מחובר 

110004,000שקוף

קופסא פלסטיק 

SLR 500

נפח 500 סמ"ק 

מכסה מחובר 

1100014,000שקוף

שקית ניילון 

לאריזת מזון 

20/30 עובי סס,18

עובי 18 מיקרון  

HD4801200070,000

שקית פוליטילן 

80/90 צבע כתום 

60 מיקרון

LD כתום 60 

5025012,000מיקרון

שקית פוליטילן 

 45 150/150

455010030,000 מיקרון LDמיקרון שקוף

מפית נייר 

לדיספנסר עם לוגו 

2006400180ברזילי

מפית נייר 33/33 

501564דו שכבתי

ניילון נצמד סטרץ 

17 מיקרון רוחב למשטחים 2.4 ק"ג

5011144

מפה ח.פ  מבד 

לא ארוג צבעים 

1801501,040*110שונים

רדיד אלומיניום 

1416700 מיקרון100/45/14



סינור לתעשיית 

1100450המזון לבן

 PE סינר גריאטרי

110030,000ונייר

נייר אפיה פרגמנט 

40/60

לבן סילקון דו צדדי

1100012

סה"כ לסל 1 בש"ח 

לפני מע"מ

סה"כ לסל 1 בש"ח 

כולל מע"מ



שם הסל

תאור הפריט 

הערהומאפיינים

יחידת המידה 

הנדרשת לתיחור

יחידת מארז 

אומדן כמות שנתינדרשת לניפוק

מחיר ליח' בש"ח 

לפני מע"מ

סה"כ למוצר בש"ח 

לפני מע"מ

סל 2  : 

מוצרי נייר

נייר סדין קרפ 

בגליל למיטת 

חולה 60/127 מטר
131,800

מגבת צץ-רץ קרפ 

 20 חבילות של 

200 דף בקרטון 

שכבה אחת 

23.5/21
14000270

מגבת נייר 

AIRTAD 150 מ' 

בגליל ארוז 6 יח'

הזוכה מתחייב 

לספק ללא תמורה 

500 מתקנים 

בשנה,לפי בחירת 

המזמין , ובשלוש 

השנים הראשונות 

להתקשרות  .
1644,000

מגבת נייר 

AIRTAD 180 מ' 

161,100בגליל ארוז 6 יח'

נייר טואלטקרפ 

300 דף 48 

148830גלילים באריזה

 M נייר טואלט

ג'מבו  250 מ' 12 

גלילים באריזה
112930

נייר טואלט חתוך 

19,00024שבת

מפית נייר ספוג 

110001,045לרחצת חולה

מפית נייר ספוגת 

150040ספוג סבון 500 בשקסבון

סה"כ לסל 2 

בש"ח לפני 

מע"מ



סה"כ לסל 2 

בש"ח כולל 

מע"מ



הערהתאור הפריט ומאפייניםשם הסל

יחידת המידה הנדרשת 

לתיחור

יחידת מארז נדרשת 

אומדן כמות שנתילניפוק

מחיר ליח' בש"ח לפני 

מע"מ

סה"כ למוצר בש"ח 

לפני מע"מ

סל 4  :  חומרי ניקוי 

1361400סבון אבן לאסלהומוצרי טוואלטיקה

נוזל ניקוי כללי ללא ריח 

12%לשימוש במטבח 4 

41,000גלון1מאושר לתעשיית המזוןליטר

נוזל מרוכז להדחת כלים 

24108 ק"ג241 ק"גבמדיח

נוזל מרוכז להברקת 

2036 ליטר201 ליטרכלים במדיח

חומר חיטוי לשטיפת 

1124מאושר לתעשיית המזוןירקות ופירות

סבון חיטוי למכונת 

1136שטיפת סירי מיטה

75012168מ"לנוזל לניקוי והסרת אבנית

סבון/חיטוי והלבנה נוזלי 

75012444מ"ללניקוי אסלה

נוזל לניקוי כללי ולניקוי 

161284גלון1ליטרכלים 12%

שמפו לשיער וגוף
לצרף אישור משרד 

61200גלון4ליטרהבריאות

סבון קצף לידיים 

1ליטר אישור משרד 

הבריאות

הזוכה מתחייב לספק 

ללא תמורה 500 

מתקנים בשנה,לפי 

בחירת המזמין , 

ובשלוש השנים 

הראשונות להתקשרות 

. 
162400ליטר

אקונומיקה לניקוי חיטוי 

41600גלון4ליטרוהלבנה 3.5%

מסיר שומן להשרייה 5 

SF120 ליטר
 HACCP מאושר מזון   

4192גלון5ליטרבלבד

מסיר שומן לתנורים 5 

SF210 ליטר
 HACCP מאושר מזון   

4192גלון5ליטרבלבד

מולטיגייניק מתז לחיטוי 

משטחים ללא מים על 

בסיס אלכוהול
 HACCP מאושר מזון   

75012288סמ"קבלבד

סה"כ לסל 4 בש"ח 

לפני מע"מ

סה"כ לסל 4 בש"ח 

כולל מע"מ



שם הסל

תאור הפריט 

הערהומאפיינים

יחידת המידה 

הנדרשת לתיחור

יחידת מארז 

אומדן כמות שנתינדרשת לניפוק

מחיר ליח' בש"ח 

לפני מע"מ

סה"כ למוצר 

בש"ח לפני מע"מ

סל 3  :  מוצרי 

ספיגה

חיתול מלבני סגירה 
ר.פ. מידה �44
46.כושר ספיגה 

1850cc משקל 130 
 �ג' בד נוש� במגע ע

1560207,000גו 

סדיניה 60/90 ס"מ
כושר ספיגה עד 1310 

35140180,000סמ"ק

סה"כ לסל 3 

בש"ח לפני מע"מ

סה"כ לסל 3 

בש"ח כולל מע"מ


