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_____________________________ 
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 והצעת מחיר טבלת פריטים, מפרט מוצרים  –  1נספח ג' 

 עד המועצה לאספקת השירותים לכלל מוסדות הציבור של המועצה הינוהתקציב השנתי של  •

 ₪ בלבד. לא תאושר חריגה תקציבית.  350,000

 מחיר יח' כולל מע"מ כמות תיאור מס'

 39 1 ליטר 3שמן זית שוקחה  1

 13 1 ק"ג 1פריקה שוקחה  2

 13 1 ק"ג 1שעועית שוקחה  3

 40 1 ק"ג 5אורז יסמין  4

 5 1 אטריות אוסם 5

 16 1 ק"ג 1מרק עוף אוסם  6

 20 1 ק"ג 10מלח  7

 37 1 ק"ג 10סוכר  8

 33 1 ק"ג 10קמח חיטה  9

 8 1 גרם 500רסק עגבניות פריזה  10

 7 1 גרם 100ספגטי אוסם  11

 16 1 שקיות ירקות קפואים ) גזר, אופנה, תירס( 12

 62 1 ק"ג 1תבלינים מעורב, קינמון, פלפל, כמון  13

 12 1 ק"ג 1עדשים שלמים/ גרוסים  14

 6 1 ק"ג 1בצל  15

 18 1 ק"ג 1שום  16

 5 1 ק"ג 1תפוח אדמה  17

 7 1 עגבניות ק"ג 18

 8 1 ק"ג 1כרובית  19

 7 1 ק"ג 1מלפפון ירוק  20

 42 1 ליטר פאנטה/פריגת 1.5ארגז שתייה מעורב  21
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 10 1 ליטר 1.5חלב תנובה קרטון  22

 14 1 ליטר 1.5יוגורט תנובה  23

 16 1 גרם 500אבקת שוקו עלית  24

 15 1 ארגז מים מינרליים עדן/ מירון 25

 14 1 עוף טרי שלם 26

 25 1 ק"ג 1שניצל עוף הודו  27

 40 1 ק"ג 1שוארמה הודו  28

 50 1 ק"ג 1בשר טחון עגל  29

 60 1 יריעות ניילון חברת הפי 30

 30 1 יח' מולט 40טואלט סוג א נייר  31

 42 1 מטהר אוויר סנו 32

 15 1 סבון לשטיפת ידיים סנו שלישיה 33

 14 1 מ"ל 500סבון לשטיפת כלים סוג פיירי  34

 13 1 מגב לרצפה סנו 35

 16 1 מטאטא עם מקל סנו 36

 21 1 סבון לשטיפת רצפה סנו 37

 19 1 מטלית לשיש סנו 38

 15 1 לניקיון רצפה עם מקל סנוגומי  39

 21 1 חבילת ספוג לשטיפת כלים סנו 40

 20 1 חבילת ספוג ברזל סנו 41

 23 1 ק"ג 1לבנה פיראוס תנובה  42

 16 1 ק"ג אוסם 1חומס אחלה  43

 13 1 לחם פיתות 44

 28 1 מלפפון חמוצים בינוני פריזה 45

 18 1 גרם 500נקניקיות זוגלובק  46
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_____________________________ 
 חתימה וחותמת המציע/ מורשי חתימה  

 

 17 1 גרם 500ממרחית עלית  47

 24 1 שקיות אשפה סנו 48

 13 1 פזטוקס סנו 49

 25 1 ק"ג 1.75ביסקוויט עלית  50

 14 1 נייר טישו הפי 51

 36 1 סירופ תפוזים פריגת 52

 50 1 סנו 1/48שק נייר טואלט עדין  53

 33 1 סנו 1/6שק נייר ניגוב ידיים דחוס  54

 25 1 1/50לפי  70/90שקוף חבילת שקיות אשפה  55

 22 1 סנו 1/60לפי  50/70חבילת שקיות אשפה  56

 18 1 ליטר 4אקונומיקה סנו גוויל  57

 25 1 ליטר 4חומר ניקוי ג'ט סנו גלון  58

 22 1 ליטר סנו 4סבון נוזלי לידיים  59

 12 1 סנו 50/50סחבה לרצפה  60

 14 1 ספוג לניקוי כלים עם רשת סנו 61

 22 1 ליטר סנו 4נוזל לניקוי רצפה  62

 13 1 מטהר אוויר ספוג סנו 63

 21 1 ס"מ סנו 150ס"מ +מקל עץ  30מטאטא עדין  64

 11 1 ליטר 1מרסס לניקוי חלונות  65

 21 1 ס"מ 150ס"מ + מקל עץ  0.3מגב לרצפה  66

 160 1 3000קרטון כוסות פלסטיק  67

 7 1 1/25גדולות צלחות פלסטיק חד פעמי  68

 6 1 1/25צלחות קטנות  69

 14 1 ריחנים לשירותים שלישיה 70

 20 1 מטליות אבק שלישיה 71
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_____________________________ 
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 26 1 ליטר 4נוזל לחיטוי אסלות  72

 24 1 ק"ג 3.5משחת כלים  73

 14 1 מ"ל 750קוטל זבובים  74

 17 1 מברשת אסלה 75

 18 1 שקיות ניילון אשפה 76

באחוז הנחה אחיד למחיר הכולל של הפריטים בכתב הכמויות המציע ינקוב 

 והמפרט דלעיל. 
 

 : הצעת המציע

 

 : _____________אחיד מוצע )מספר(  הנחהאחוז 

 : _____________ אחיד מוצע )במילים(הנחה  אחוז 

 ח.פ/ ת.ז המציע:______________________ 

 (:______________________ ת.ז מורשה החתימה ) במידה ומדובר בתאגיד 

 _____________ מורשי החתימה מטעם המציע: וחותמת חתימת 

  ______________________ תאריך החתימה:              

 א י ש ו ר

אני הח"מ ________________ , עו"ד )מ.ר. ________ ( מאשר, כי ביום _____________ הופיע/ה 

_________________  , ת.ז. ___________  , ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר בפניי מר/גב' 

את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את 

 תוכן הצעתו לעיל בחתמו/ה עליו בפניי.

_________________ 

 )חתימה וחותמת עוה"ד(


