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 לכבוד
   10/2019פומבי מכרז  משתתפי

 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ
 
 

 שלום רב,
 
 

 10/2019מכרז פומבי -הבהרה תולשאל ותתשובנדון: ה
 לאספקת ציוד וחומרי ניקוי למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ

 
 

 
 מצ"ב קובץ אקסל של מוצרי המכרז.לבקשת משתתפי המכרז 

 
 הקובץ נשלח לצורכי נוחות בלבד.

 
 .במסגרת המכרז יש להגיש את הקובץ הסרוק שהומצא

 
 
 

מהווה חלק אחד ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז, על נספחיו מכתב זה 
 ידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה.-כשהוא חתום על
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 חתימת המציע                



כ כללי "סה

הערותכמותיחידהשם פריט

' ח ליח" מחיר בש

מ"לא כולל מע

                   72.0 תאית באריזת קרטון100%מטר ב גליל  1.0050קרטוןבקרטון'  יח1/36ט קומפקט פנינה .נ1

                   1.0017.3יחידהתרסיס להדברה של תיקנים ונמלים2

                 113.4 דף דו שכבתי150 חבילות של 24נא לתמחר לפי 24.00קרטון יחידות1/24בקרטון '  יח150ממחטות אף3

                   50.0065.6קרטון יחידות50מארז '  יח100ממחטות אף  בניילון 4

                   95.0 מטר נייר150 גרם דו שכבתי בעל רמת ספיגה גבוהה TAD 60נייר 1.00קרטון1/6'   תאית דו שכno touchמגבת קוטב 5

                   55.1 דו שכבתי21*24 יח מידות הדף 3600תימחור רק ל 1.00קרטון שונית דו שכבתי1/3600רץ טישו -מגבת צץ6

                 102.6 תאית שמותאם למתקן אנטי ונדלי100% מטר  100-130ט בין .ניתן להגיש גם נ1.00חבילה 1/36' דו שכ'  מ130הגלייטנר . ט.נ7

                     1.002.3חבילהח קשיח" י50פשקוף "סכין ח8

                   24/2158.0תאית מידות % 1.00100קרטון3600מגבת צץ רץ טישו דו שכבתי משובח 9

                   1.0018.8יחידהמראות ומשטחי  זכוכית, נוזל לניקוי והברקת חלונות' ל1010

                   1.0015.1יחידה נוזל מרוכז לשטיפה בניחוחות שונים' ל1 11

                   1.0041.0יחידה נוזל לניקוי כלים' ל 1210

                     1.004.4יחידהאוול או שווה ערך'לניקוי חיטוי והלבנת משטחים של סנו ז'   ל4 אקונומיקה 13

                   1.0074.3יחידה ליטר10 נוזל מרוכז להסרת שומנים וניקוי כללי 14

                   37.1 ליטר באישור משרד הבריאות4 יח בקרטון של 1.004קרטון ליטר 4X4חומר להסרת אבנית וחלודה  15

                   1.0076.3יחידהסבון נוזלי מבושם ועדין לרחיצת ידיים' ל1610

                   36.1 ליטר באישור משרד הבריאות4 יח בקרטון של 1.004קרטון של סנו או שווה ערך00 ליטר נוזל לניקוי וחיטוי אסלות 4X4קרטון אסלית 17

                   1.0012.8יחידה ליטר2חומר לפרקט 18

                     1.000.9יחדה מ" ס50X70סחבה לריצפה 19

                   1.0012.4יחידהמסיר אבנית תרסיס קצף20

                     1.001.0יחידהמ" ס70סקוטש ברייט צר 21

                     1.003.0יחידהמתקן+ מברשת לאסלה 22

                     1.001.9יחידהמברשת אסלה ללא מתקן23

                     1.002.8יחידה-עבה - עם הברגה '  מ1.50מקל עץ 24

                     1.005.5יחידהמ" ס40מגב כחול מתכת 25

                     1.007.4יחידהמ" ס60מגב כחול מתכת 26

                     1.001.0יחידהיחידה עבה**30\30מטליות מיקרופייבר 27

                     70X501.1גודל סחבות 1.00יחידה    עבה 3סחבות ריצפה מקרופייבר צבעונית אריזה של 28

                   1.0020.5מארז1/36מארז כרית יפנית ארוז 29

                     1.001.3יחידהבית במידות שונות -כפפות גומי  משק30

                     1.003.0יחידהדלי שטיפה31

                   1.0017.6יחידה מ" ס60מטאטא אולמות מעץ  שיער גב פלסטיק 32
                 1.00136.0יחידה מ"  ס150מטאטא אולמות מעץ שיער גב פלסטיק 33

                   1.0011.9יחידה מ" ס40מטאטא שיער גב פלסטיק 34

                   85.5אישור משרד בריאות1.00קרטון' יח1/6סבון קצף ידיים למתקן  35

                    -פ דרישה"אופציה לאפשרות צביעה ע1.00יחידה מתקן לנייר טואלט 36

                    -פ דרישה"אופציה לאפשרות צביעה ע1.00יחידה לבן- מתקן לסבון קצף 37

              1.001,311.0יחידה ECO STREAM-SFמייבש ידיים 38

                   1.0042.0יחידה ליטר50פח קרובר 39

                   1.0014.5יחידה שחור Sמידה - כפפות גומי מחוזקות  פלוס 40

                   1.0014.5יחידה  שחור Mמידה -כפפות גומי מחוזקות פלוס 41

                   1.0014.5יחידה  שחור Lכפפות גומי מחוזקות מידה 42

                     1.009.5יחידה1/100 לטקס Mכפפות 43

                     1.009.5יחידה1/100 לטקס Lכפפות 44

                     1.009.5יחידה 1/100 לטקס XLכפפות 45

                     7.1 ומעלה24%חומר פעיל 1.00יחידה נוזל כלים 46

                     1.008.8יחידהמטאטא אירופה47

                   68.4מגבונים בדלי 1.00400קרטוןדליים מגבונים לחים לניקוי4 קרטון48

                 1.00121.6קרטון  יח24 קרטון 1/72מגבונים לחים 49

                     1.002.8יחידה מרסס-אקדח למתיז50

                     1.002.4יחידה  ליטר שקוף 1בקבוק 51
                   11.0ריחניות למשתנות סיליקון שריחן מחזיק לפחות לחודשיים1.00יחידה של פרש סנטס או שווה ערך THE WAVE דגם ספציפי 1/12ריחניות סיליקון 52

                 101.3י יצרן מכונת השטיפה הקיימת אצלנו"לשימוש מכונת שטיפה סוג ספציפי המומלץ ע1.00יחידהSUTTER ליטר 5אנטי קצף 53

                   1.0065.0יחידה ליטר1נוזל לניקוי נירוסטה וציוד מטבחים 54

                   1.0012.5יחידה ג " מ500ספריי לניקוי נירוסטה 55

                 310.0 הכי חזק שיש  עם שרוך60מיקרון 1.00חבילה LD -1\10 בגליל 75/90שרוך  + אשפתון כתום 56

                     1.004.0גליל  שקיות מחוזק 50 גליל 1  50/70אשפתון 57

                 LD280.0 מיקרון עם שרוך 60ח בשק עובי " י400כ " יח בגליל סה20 גלילים של 1.0020שק 1/400 עבה 76/85שק אשפתון שרוך בומבה 58

                     1.002.1חבילה"7 1\25צלחת סולו קטנה צבעוני 59

                     1.003.4חבילה "9 1\25צלחת סולו גדולה צבעוני 60

                   70.0 גרם לכוס7.5 270עובי 1.00קרטון1\1000ק " סמ250קרטון כוסות מקרטון 61

                     1.002.7יחידה שקוף1\50סכין קשיח 62

                     1.002.1יחידה שקוף1\50כפית קשיח 63

                     1.002.7יחידה שקוף1\50מזלג קשיח 64

                     1.002.7יחידה שקוף1\50כף קשיח 65

                     1.003.0יחידה 1\50 (ק)צלחת גדולה 66

                 100.0 גרם לכוס1.8 270עובי 1.00קרטוןקרטון* מדף *1/3000כוס פלסטיק 67

                     1.000.9יחידהספוג הפלא68

                     1.006.2יחידהמקל+ יעה עם גומי 69

                   1.0095.0שק (בתפזורת)יחידות   250שק מטליות 70

                   45.0טבליות 1.0070חבילה all in oneטבליות למדיח 71

                   1.0011.0חבילהמלח למדיח 72

                   1.0017.0יחידה נוזל הברקה למדיח 73

                   1.0064.0יחידה מטהר אויר ספריי משרדי  ריחות בשמים מספיק לחודש וחצי 74

                 1.00280.0יחידה מתקנים לאירוסולים  מכשיר חכם ללא שישי שבת ומופעל בשעות עבודה בלבד 75

                     1.001.4יחידהחד פעמי, סכין גירוד76

130מתקן נייר ידים 77

  אנטי ונדאלי עם נעילה חזקה ללא ABSחומר -  חבילות 3מתקן נייר צצ רץ גדול  מיועד ל

 שעות48החלפה כולל התקנות תוך /אפשרות פתיחה ידנית  הוצאת נייר אחד אחד שבר

208מתקן נייר טואלט78

  אנטי ונדאלי עם נעילה חזקה ללא אפשרות פתיחה ידנית  אשר הפלסטיק מכסה ABSחומר 

החלפה כולל התקנות /שבר ( גלילים2מתקן של )את הגלילים וללא משיכה רציפה של הנייר 

. שעות חובה 48תוך 

215מתקן קצף יידים79

  אנטי ונדאלי עם נעילה חזקה ללא אפשרות פתיחה ידנית  הכולל חלון בקרה על ABSחומר 

 שעות48החלפה כולל התקנות תוך /הסבון כאשר נגמר שבר


