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 לרכש ואספקת ציוד טכני  בעניין  2018-20מידע כללי לגבי מכרז ון: תנאי סף הנדו
 

 במשרדי המועצה התקבלו פניות לקבלת מידע בדבר תנאי סף במכרז, להלן המידע המבוקש. 

 להלן מידע כללי בנוגע למכרז: .1

 כללי  .1

(, מזמינה הצעות המזמיןו/או מועצה ה -המועצה האזורית חבל מודיעין )להלן  .1.1
 (.המכרזלרכש ואספקת ציוד טכני  )להלן: 

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה. את מסמכי המכרז יש  .1.2
 שלא יוחזרו בכל מקרה. ₪  250לרכוש תמורת סך של 

 מהות המכרז  .2

מכרז זה הינו מכרז רכש ואספקת ציוד טכני, השירותים כוללים רכש, אספקת  .2.1
והובלת הציוד לאתר העבודה או למחסן המזמין וכל הוצאה הנדרשת לשם כך 

 (, בכל היקף שיידרש ע"י המועצה.השירותים -)להלן 

  –אזורים גאוגרפיים, כמפורט להלן  5 -תחום המועצה מחולק ל .2.2

 ילת, מבוא מודיעים. ות, שלפיד, כפר ר -אזור א'  .2.2.1

 מזו, כפר דניאל, בן שמן, גינתון, אחיסמך.ג -אזור ב'  .2.2.2

 דיד, בית נחמיה, בית עריף, כפר טרומן.ח -אזור ג'  .2.2.3

 רקת, גבעת כח, טירת יהודה, בני עטרות.ב -אזור ד'  .2.2.4

 ארות יצחק, רינתיה, מזור, נופך, נחלים. ב -אזור ה'  .2.2.5

האזורים. המועצה תקבע זכיין לכל המציעים רשאים להגיש הצעה לכל אחד מ .2.3
אחד מהאזורים עמו ייחתם הסכם מסגרת לאספקת ציוד לתקופה של שנה 

 וארבע תקופות אופציה נוספות בנות שנה כל אחת. 

המועצה תהיה רשאית לפנות לכל אחד מהזכיינים לצורך אספקה /רכישת הציוד 
עילות/מיקום/אזור שים לב לשיקולי זמינות/ יב –הטכני וזאת ע"פ שיקול דעתה 

 לו נדרש השירות ותקציב. 

עם תום הליכי המכרז תביא המועצה לידיעת הזכיינים את שיעור ההנחה שניתן 
ע"י הזכיין הזול ביותר ותנתן לזכיין היקר האפשרות להשוות את שיעור ההנחה 
למחיר הזכיין הזול. זכיין שלא יסכים להשוות את המחיר  לוקח בחשבון כי 

ית ליתן עדיפות לשיקול כלכלי במסגרת הליכי הפניה/הזמנות המועצה רשא
 עבודה ממנו ולא יעלה כל טענה כנגד המועצה ככל שלא יוזמן ממנו ציוד.

במהלך תקופת ההסכם תהיה רשאית המועצה להוציא לזכיינים הזמנות עבודה  .2.4
שוטפות לאספקת ציוד טכני, שיירכש מאת הספק ויסופק באחת מן האפשרויות 

  -הבאות

הזמנות יוצאו ע"פ אזור  –אספקה בבית העסק במעמד / מועד רכישה  .2.4.1
 רלבנטי. 
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ימי עבודה ממועד  2אספקה למשרדי / אתרי המזמין לא יאוחר מתוך  .2.4.2
הזמנות  –הוצאת הזמנת עבודה, אלא אם כן יוסכם אחרת עם המועצה 

יוצאו תוך מתן עדיפות לזכיין הזול. במידה והזכיינים השוו את הצעת 
 כמפורט לעיל, ע"פ סבב מחזורי, במידת האפשר.   המחיר

במקביל לחתימת הסכם עם הזוכה, תועבר לזוכה רשימה של גורמים במועצה  .2.5
ובגופי הסמך שלה, הרשאים להוציא הזמנת עבודה לרכישת ציוד ו/או לפנות 
ישירות לספק לרכישת ציוד במחסני הספק וזאת ע"פ פילוח למחלקות / גופים 

 (.  מורשים מטעם המועצהה -שונים )להלן

אספקת ציוד למורשים תעשה תוך חיוב כרטסת המועצה במועד המכירה / 
ולם מובהר בזאת כי יש צורך א -אספקה ובהתאם למנגנון הקבוע בהסכם המכרז 

 בקבלת אישור טלפוני או בכתב/ מייל ממנהל מח' הרכש או ממנהל המחסן.

דוגמת הזמנת עובדה מאושרת תועבר לזוכים ובמידת הצורך יקבעו מנגנוני בקרה 
 הזמנה מתאימים נוספים.  /

מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להורות לספק/ים על פיצול מיקום 
 -אספקת הסחורה למיקומים שונים בתחום שיפוט המועצה ובמשרדי המועצה 

בהתאם להזמנות שיוצאו לספק/ים ע"י המורשים מטעם המועצה ואספקת ציוד 
 יכולה להיות ישירות לרוכש או לאתרי המזמין. 

ועצה, כנגד חשבון מס, אליו יצורף אישור ביצוע / התשלום יעשה באחריות המ
אישור אספקת ציוד וכן הזמנות עבודה מאושרות בכתב שהופקו ע"י המורשים 

 מטעם המועצה. 

 -השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה  .2.6
 המציעים מופנים לעיין בהסכם.

  -וכן הגופים העירוניים הבאים  מכרז זה מתפרסם ע"י המועצה עבור המועצה .2.7

 (.חברה הכלכליתה -החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ )להלן .2.7.1

 (.מעגלים -תאגיד מעגלים )להלן .2.7.2

אגיד היכל ת -תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ )להלן .2.7.3
 התרבות(.

 הגופים הנלווים(. -להלן יחדיו)

מכרז זה, תחייב את הגופים הנלווים החלטת ועדת המכרזים של המועצה לעניין  .2.8
הנלווים יבקשו לעשות שימוש במכרז זה  ככל שהגופים -לעניין מכרז זה 

 ולהתקשר עם זוכה במכרז לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.

הגופים הנלווים יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם עם הזוכה  .2.9
ההסכם על הגופים הנלווים  ו/או מי  חולו כל הוראותי -במכרז זה ובמקרה כזה 

 מהם בהתאמה. 

 

הגופים הנלווים ו/או מי מהם יהיו רשאים לבצע  – לחלופין, באישור המועצה
רכישות באמצעות הסכם המועצה, כאשר לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות 

  –הבאות 
התשלום יעשה ע"י באחריות המועצה ע"י הגופים הנלווים כנגד חשבון שיופק  -

 ישירות לגופים אלו.  
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המועצה תישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישירות בין המועצה לגופים  -
 הנלווים. 

 בכל מקרה, ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים.  -

 –מסגרת תקציבית לרכישת ציוד במהלך תקופת ההסכם  .2.10

ש"ח לא  150,000ך של סלא תעלה על  -מסגרת תקציבית של המועצה  .2.10.1
כולל מע"מ לשנה, לא כולל מע"מ. האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה 
ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכישת ציוד בהיקף כספי כלשהו ו/או 

 בכלל. 

קבע מסגרת תקציבית ת –ככל שהגופים העירוניים יבקשו לרכוש ציוד  .2.10.2
 על ידם.    נפרדת

ישובים בפריסה   24מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בתחום שיפוט המועצה  .2.11
ם. רשימת ישובי המועצה מפורסמת באתר דונ 130,000 -גאוגרפית של כ

האינטרנט של המועצה. משרדי המועצה והחברה הכלכלית מצויים בישוב שוהם 
ד מעגלים נמצא ומשרדי המועצה כוללים מספר מחלקות ומבנים. משרדי תאגי

ומשרדי תאגיד היכל התרבות נמצא ב רח'   בשוהם 10ברחוב מודיעים 
 קרית שדה התעופה.  4הגלבוע 

למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של אף אחד מהגורמים עבורם  .2.12
מיועד המכרז כדי לחייב את הגורמים כאמור לרכישת ציוד בהיקף כלשהו 

 מהספק.

  -תנאי סף להשתתפות  .3

רשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם 
  -במכרז 

באספקת ציוד טכני לרשות מקומית ו/או גוף ציבורי ו/או גוף  בעל ניסיוןהמציע  .3.1
 השנים האחרונות. 5אופן שוטף תקופה של שנה  לפחות במהלך ב –גדול 

כולל פרטי  -רשימת ממליצים להוכחת האמור יצרף הספק להצעה המלצות או 
הגוף, תקופת השירות, סוג הציוד שסופק, היקף כספי , זהות איש קשר )שם 

 תפקיד( וטלפון.

ק'מ מגבול האזור לגביו הוגשה ע"י המציע הצעה  10עסקו של המציע לא עולה על  .3.2
 במכרז. 

 .להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח המציע בנספח ו' למסמכי המכרז

 להלן.  5כמפורט בסעיף  ערבוןהמציע צירף להצעה  .3.3

ר יצרף המציע להוכחת האמו - נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצההמציע  .3.4
 הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.  

 מסמכים שיש לצרף להצעה  .4

ובנוסף להם את כל  חתומים, - את כל מסמכי המכרזעל המציע לצרף להצעתו 
 ים:המסמכים/ האישורים הבא

כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמסמך כלשהו נדרש אישור עו"ד  .4.1
 דרש.  יאושר המסמך כנ -רו"ח  /

 כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף לעיל.  .4.2
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ככל  -העתק של רישיון עסק, ככל שהעסק של המציע טעון רישיון עסק כאמור  .4.3
המציע לפיו  וו"ד של יועמ"ששלא יצורף רישיון עסק, יש לצרף להצעה אישור / ח

 העסק אינו טעון רישיון עסק.

אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה  .4.4
 חשבון.

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.5

-ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ופי חוק עסקאו-אישור תקף על .4.6
1976. 

 אישור ניכוי מס במקור. .4.7

תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח ג'  .4.8
 למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד. 

 :גיד או שותפותידי תא-הצעה המוגשת על

ידי מורשי -היה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, תיחתם ההצעה במכרז על .4.9
 המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים: החתימה מטעם

אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי  .4.9.1
 ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של תעודת התאגדות של המציע.  .4.9.2

היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על  .4.10
 בו נדרשת חתימת המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:ההצעה, בכל מקום 

אישור עו"ד / רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי  .4.10.1
 ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. 

 העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות. .4.10.2

 
  מועצה רשאית לפסלה.היה הת -הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור 

 בטחונות .5

 ערבון להבטחת התחייבות המציע  

כל משתתף במכרז יצרף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע לפקודת המועצה  .5.1
לא יאוחר מהמועד האחרון להקשת הצעות, קרי  –מועד פרעון ₪,  1,000בסך של 

הערבון(. הערבון יהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישו  -להלן 28.10.18 –יום 
 (. הערבון להבטחת ההצעה -עם ההצעה במכרז )להלן: 

חודשים נוספים  3הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל שיק למשך  .5.2
והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף שיק כנדרש, בהתאם להוראות 

 המועצה.

 7משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך  .5.3
את סכום  שיק  ימים, מיום שיידרש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות

 לטובתה, ולמסור את העבודה למציע אחר.
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 הצעת המציע

סמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז בחותמו על מ -המציע  .5.4
 והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. 

הניתנת על ידו ביחס  ההנחה  באחוזיםעל המציע לנקוב בהצעתו בשיעור  .5.5
 למחירי כתב הכמויות. 

 שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי  כתב הכמויות.
 מחירי כתב הכמויות כוללים מע"מ. 

למען הסר ספק, ככל שתבוצע אספקת ציוד למשרדי המזמין או אתרי המועצה  
 לה / אספקה וכיו"ב.המועצה לא תישא בעלויות הוב -

 . 0אין לנקוב בהנחה שלילית. ניתן לנקוב בהנחה בשיעור 

על המציע לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, לרבות הנספחים המצורפים  .5.1
למסמכי המכרז, וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על 
טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת 

 כתובתו.

ציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפה. אין לציין על מעטפת ההצעה על המ .5.2
 את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר.

 מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי  כלשהו של המציע תפסל. .5.3

מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך הצעת המציע, המצורף  .5.4
 המכרז.כחלק בלתי נפרד ממסמכי 

 

 טבלת מועדים

 שעה יום תאריך 

 13:00 רביעי 17.10.18 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

 –עד השעה  ראשון 28.10.18 הגשת הצעות

15:00 

 

ם מציעים רשאי - פתיחת מעטפות

 להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים

 17:00 ראשון 28.10.18

 

 

 נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. .6
 

 בברכה, 
 מורי,דנה 

 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזים,               
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 מחיר ללא מע"מ כמות תיאור פריט
 22 1י"ח  קוף תרמילש 7 -סופר

                                             
* ס 20חום זווית דגם עממי    מ"

1 11 

                                        
50תפור +טבעות  12/12 X2 לבן 

1   

                                    
115X90M 100 S/C  גליל ניר
 שמשון

1 17.5 

                                    
115X90M 150 S/C  גליל ניר
 שמשון

1 17.5 

                                    
115X90M 220 S/C  גליל ניר
 שמשון

1 17.5 

 WD 1 19-40מ"ל  330

 8 1 מטליות מיקרופייבר 5

DTM  140 1 ליטר 5לבן  101חלק 

DTM  חלקRAL   5 3000אדום 
 ליטר

1 140 

DTM  חלקRAL   5 6002ירוק 
 ליטר

1 140 

DTM  חלקRAL 1003  4.5צהוב 
 ליטר

1 140 

DTM  חלקRAL 9005  5שחור 
 ליטר

1 140 

DTM  חלקRAL5010  5כחול 
 ליטר

1 140 

DTM  חלק בסיסA  140 1 אפור 5ליטר 

DTM  חלק בסיסA  ירוק  5ליטר
 זית

1 140 

DTM  חלק בסיסA  140 1 סגול 5ליטר 

DTM  חלק בסיסA  140 1 תכלת 5ליטר 

 4 י"ח1 מ"מ 50אוזן לריתוך 

 5 י"ח1 מ"מ 90אוזן לריתוך 

 0.2 1 5/16אום 

 100 1 ליטר NL101 2.5אוניאור לבן 

 160 1 ליטר NL101 4.5אוניאור לבן 

 3 1 אטם למצוף פלסאון

 6 1 אטם פעמון

 CLUMAX 1 3אטמי אוזניים 
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 0.5 1 " +אטם לא קודח1.1/2איסכורית 

 0.5 1 " +אטם קודח1.1/2איסכורית 

 0.35 1 "+אטם קודח1.1/4איסכורית 

 0.35 1 , +אטם לא קודח1.1/4איסכורית 

 0.6 1 קודח"  +אטם 2איסכורית 

 0.6 1 " +אטם לא קודח2איסכורית 

 0.25 1 " +אטם לא קודח3/4איסכורית 

 0.25 1 "+אטם קודח3/4איסכורית 

 1 1 " + אטם לא קודח4איסכורית 

 0.8 1 " +אטם קודח4איסכורית 

פח  TRPמדלל מינרלי  450אלפא 
 ליטר 18

1 125 

"ג ק 5ממ ) Z-10 2.5אלקטרודה 
 בחבילה(

 90 ק"ג1

ק"ג  5ממ' ) Z-10 3.25אלקטרודה 
 בחב'(

 80 ק"ג1

 FALCONאלקטרודה נירוסטה 
316L 2 1 יחידה 

1 2.6 

 70 1 ליטר 4.5אנטי רסט לבן פח 

 110 1 אסלה הוד לבן חוץ

 425 1 + מושב  TKאסלת ילדים 

 50 1 אספלט בשקים

 TRUPER 1 21.5מצבים  9אקדח מים 

 18 1 אקדח מים מתכת

 72 י"ח1 סיליקון מקצועי אנגליאקדח 

 15   אקדח סיליקון פשוט

 355 1 ק''ג 20אקווה גארד 

 125 1 קילו 6אקווה גארד 

 19 1 ארגז טיט שחור

 19 1 ארגז טיט שחור

 13 1 (25) 75/85אשפתון שחור 

 17 1 יח' 60 52/65אשפתון שרוך 

את חפירה ידית עץ קצרה 
TRUPER 

1 71 

 540 1 מ' בחב'( מ"א 91.45) 1בד יוטה 

   1 מטר מטר אורך 1.5בד יוטה ירוק 

 2 1 מטר 1בד פלריג רוחב 

 2.5 1 1/2בורג ג'מבו 

 1 1 3/8בורג ג'מבו 

 1 1 5/16בורג ג'מבו 

 0.8 1 שחור 25*3.5בורג גבס קודח 

 3.5X25 1 0.5יח'  100בורג גבס שחור 
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 0.7 1 מגולוון לספסל 5/16X90בורג סגר 

ראש שטוח  3.5X20סיבית בורג 
 מגולוון Zפיליפס 

1 0.5 

ראש שטוח  3.5X45בורג סיבית 
 מגולוון Zפיליפס 

1 1 

ראש שטוח  4X18בורג סיבית 
 מגולוון Zפיליפס 

1 0.5 

ראש שטוח  4X20בורג סיבית 
 מגולוון Zפיליפס 

1 0.5 

 0.6 1 ראש שקוע 4X40בורג סיבית 

ראש שטוח  5X120בורג סיבית 
 אבץ צהוב למאה

1 0.6 

ראש שטוח  5X30בורג סיבית 
 אבץ צהוב Zפיליפס 

1 1 

ראש שטוח פוזי  5X60בורג סיבית 
 מגולוון למאה

1 0.2 

 5X70 1 0.6בורג סיבית 

 5X90 1 0.22בורג סיבית 

 4.2X13בורג פח לפח קודח 
 מגולוון

1 0.8 

 4.2X25בורג פח לפח קודח 
 מגולוון

1 0.11 

 4.2X13בורג פח לפח שפיץ 
 100-מגולוון ל

1 0.7 

 PRIMEבחב'( 100בורג פח פח )
SOURC 

1 0.6 

 20 1 ליטר 007-5בי גי בונד 

 PZ2X25 1 5.5ביט כחול 

 12 1 בלה ריקה

 6 1 מ"מ 40-60בנד נירוסטה 

" 5/8-"1/2ממ"  12-22בנדים 
 גרמניה

1 3.5 

 4 1 " גרמניה 3/4ממ"  16-27בנדים 

 5 1 " גרמניה1מ"מ  20-32בנדים 

 5.5 1 גרמניה 1" 1/2מ"מ  35-50בנדים 

 6 1 גרמניה 2" 1/2מ"מ  50-70בנדים 

 3 1 "3/8 8-16בנדים 

יח'  19ממ'  1-10-בקופסה סט
HSS מקדחי 

1 46.5 

 3286בר ברז פרח ארוך מהצד 
 יועם

1 165 

 3280בר ברז פרח קצר מהצד 
 יועם

1 170 
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קרים לאמבטיה  ברז גבוה למים
 כרום מדגל 69980

1 140 

 16.5 1 "1/2ברז גן כדורי 

 22.5 1 "3/4ברז גן כדורי 

 17 1 1/2ברז ניל אורגינל 

 17 1 3/8ברז ניל אורגינל 

 120 1 4110 -ברז עמידה )דגם אנגלי( 

 90 1 למים קרים יועם 4118ברז פרח 

למים קרים  4114ברז פרח צד 
 יועם

1 120 

 30 1 שופך ארוךברז 

 20 1 ברז שופך כביסה

 5.5 1 2.5בריח אלומניום "

 27 1 ממ' 350בריח כבד לשער 

 5.2 1 כסף 1.5בריח מתכת 

 9X100 1 8בריח עגול 

 12X120 1 12בריח עגול כבד 

 39 1 ברך לאסלה שרשורי עם ביקורת

 14 1 "גק 5 -642גבס לבן 

 3 1 ק"ג 1בשקית  642גבס לבן 

כבד  2אוקולון לתעשייה גלגל 
 מאסיבי

 8 י"ח1

 3גלגל אוקולון פלטה + מעצור 
 75קוטר 

1 25 

 6 1 פיין 10" 2גלגל פרקט 

מורכבת + צינור גן  reelXגלגלת 
 מטר 20נגב 

 110 י"ח1

 100 1 גליל נילון לבנין

 16 י"חSSOL 1גר'   400גריז בשפורפרת 

 147 1 מטר 10גרילנדה 

לאבן  40ג. 4.5* 4288ד. סקוטש *
 גרמני 942

1 2 

 80" ג. 4.5* 4301ד. סקוטש *
 גרמני 942לאבן 

1 2 

 220ג. 4.5* "4332ד. סקוטש *
 גרמני 942לאבן 

1 2 

גלון )דבק  700דבק אקרילי 
 לשטיחים(

1 110 

פח )דבק  700דבק אקרילי 
 לשטיחים(

1 260 

 700דבק לדשא סינטטי חד רכיבי 
 מ''ל

1 40 

 23 1 גר' קופסא 20דליל   Dדבק מהיר 
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 9 י"ח1 22יט ספריי אפור א-דו

 9 י"ח1 21יט ספריי כחול א-דו

 9 י"ח1 39יט ספריי שחור מבריק א-דו

 9 י"ח1 13יט ספריי ירוק א-דו 

 9 י"ח1 36דו איט ספרי כסף 

 4 1 דור סטופ לדלת עץ לבן

 0.2 1 פטריה 6X40דיבל דפיקה 

 8X60 1 0.5דיבל דפיקה 

 8X80 1 0.6דיבל דפיקה 

 4 1 4.5דיסק ברזל "

 7 1 גמל 1/8*9דיסק ברזל 

 5 1 1/8* 4.5דיסק ברזל חו 

 40 1 115דיסק יהלום 

 150 1 9דיסק יהלום 

פלדה מגולבנת  1/2דיסקה קפיצית  
 ASMEלמאה 

1 9 

פלדה מגולבנת  3/8דיסקה קפיצית 
 למאה

1 15 

 1.5-2עובי  1/2דיסקה שטוחה 
 מגולוון 27 חימוני

1 0.13 

 1.5-2עובי  1/2דיסקה שטוחה 
 מגולוון 40חיצוני 

1 1 

 1.5-2עובי  3/8דיסקה שטוחה 
 מגולוון 21חיצוני 

1 0.11 

 1.5-2עובי  3/8דיסקה שטוחה 
 מגולוון 25חיצוני 

1 0.12 

 1.5-2עובי  5/8דיסקה שטוחה 
 מגולוון 32חיצוני 

1 0.22 

חיצוני  2עובי  5/8דיסקה שטוחה 
 מגולבן 40

1 0.7 

 5 1 דלי שחור

 4.5 1 דלי שחור

 20 1 מגולבן למאה 5/8דס קפיץ 

 60 1 י"ח(100למאה ) 50וו סגור 

 35 1 ויוה סבוניה

 18 1 ונוס סבוניה לבן

 22 1 40זוג צנור לברז פרח 

 22 1 60זוג צנור לברז פרח 

ניקל  20X20X30  2זווית חיזוק  
 פרגולה

1 2 

 1 י"ח1 16*16שן זוית 

 24 1 ליטר 1זפת קר 

 55 1 ליטר 4זפת קר גלון 
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 0.9 1 מ"מ 4חבל קלוע מצנח 

 2.65 1 מ"מ 8חבל קלוע מצנח 

ממ  3.60רוחב  150חבק אורך 
 שחור

1 5.5 

 6.9 1 ממ  3.6רוחב  200חבק אורך 

 8.8 1 מ"מ 4.8רוחב  200חבק אורך 

מ"מ  4.8רוחב  350חבק אורך 
 שחור

1 11.5 

מ"מ  4.8רוחב  450חבק אורך 
 שחור

1 15.5 

 7 1 צול 3חובק תליה לצינור 

 7 ג"ר1 ח'י -גרם 180חוט בנאים סנטתי 

 12 1 ק"ג 1מ"מ  1חוט מג' 

 SUFER 1 9ממ  3חוט מגולוון 

 7 ק"ג1 "ג *ק -חוט קשירה מגולוון 

 6 1 ק"ג * -חוט שזור 

 60 1 חליפת גשם מעיל

 6 1 הברגה חיצוניתחצי פרלטור 

 6 1 חצי פרלטור הברגה פנימית

 118 1 ק"ג לאיטום 22טופ גג דלי 

 42 1 +מקל 1100טוריה לקוסט 

 1 י"ח1 16*16*16טי שן 

 18 1 שחור 25Xטייפ סרט חבלה 

 18 1 ירוק 25X50טייפ סרט חבלה 

 CHAMPION 1 15טסטר 

 2 י"ח1 טפלון

 14 י"ח1 ידית כפתור הזזה טבעי

 15 י"ח1 טבעי בשקף 236ידית לדלת אלום 

 14 י"ח1 ידית לדלת ד.פאר חום בשקף

 14 י"ח1 ידית לדלת ד.פאר לבן בשקף

 43 י"ח1 ידית לדלת רב בריח חום

 43 י"ח1 ידית לדלת רב בריח לבן

 43 י"ח1 ידית לדלת רב בריח שחור

 3 1 מטר 1מ''מ מגולוון  6כבל פלדה  

 6 1 מטר 1מגולוון מ''מ  8כבל פלדה 

 8.5 1 יח 50כוסות לשתיה חמה לוגו  

 100כוסות פלסטיק לשתיה קרה 
 בשרוול

1 4 

 90 1 לבן+חור 40כיור 

 200 1 לבן ת. חוץ 60/40/20כיור מטבח 

 10 1 7כף בנאים 

 4 1 כפפות בד בד
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 KLIPS 1 8כפפות גומי אפורות 

 L 1 20כפפות לטקס 

 8 1 "12כפפות עור מגן ורידים 

 T118A 1 18להב למסור אנכי למתכת 

להב למסור אנכי למתכת בי מטאל 
5 T718BF  'יחBOSCH 

1 60 

 T144D 1 15להב למסור אנכי לעץ 

יחידות  5להב למסור לעץ 
S1111K BOSCH 

1 60 

 LM111 2.5לזור מגן לעץ אגוז 
 ליטר

1 130 

 LM272 2.5לזור מגן לעץ מהגוני 
 ליטר

1 130 

 PH0X75 1 19מ.פיליפס 

 PH3X150 1 19מ.פיליפס 

 6 י"חD.I.Y 1-'2מברשת 

 11 י"חD.I.Y 1-'3מברשת 

 14 י"ח1 "4גודל  DIYמברשת 

 15 1 מברשת אסלה+תושבת

 18 י"חP.V.C 1מברשת סיוד קטנה  

 90 1 חלק-מגן אצבעות 

 100 1 מגן אצבעות רפרפת

 30 1 מטר אדום 30מגן פינה 

 7 1 "2 מגנט גומי

 33 1 מגפים עבודה שחורות

 9 י"ח1 -'4מגש לרולר מיני 

 20 י"ח1 אינ' 11מגש לרולר ענק 

 1 1 ממ' 8מהדק כבל 

 1 1 ממ 6מהדק כבל פלדה 

 24 י"ח1 ס''מ 110-185מוט טלסקופ 

 80 י"ח1 עץ BEMISמושב 

 25 י"ח1 מושב אסלה איריס לבן

 75 י"חTK 1מושב לאסלת ילדים 

 4.5 1 5/16כבל "מותח 

 SUPER 1 4ממ  6מותח כבל 

 4 1 (25/150מ"מ) 8מותח כבל 

 1 י"ח1 16*  16מחבר שן 

 40 1 מחזיר דלת ד.שרפמן לבן

כסף/שחור  4מחזיר דלת מס' 
 ספרדי

1 150 

ייל  C-77 2-4מחזיר דלת מספר 
 טיבעי

1 120 
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 40 1 214בן ל-מחזיר דלת רשת קפיצי 

 31 1 פלסטיקס"מ  40מטאטא כביש 

 12 1 ליטר אמריקן 4מים מזוקקים 

 52 1 מכוש  +ידית לקוסט

 4 1 מכסה ביקורת עליון חום

 4 1 מכסה ביקורת עליון לבן

 18 1 " בסיס מרובע4מכסה ניקל 

 13 1 ק"ג 5שק  793מלט אפור 

 23 1 קג 50מלט אפור שק 

 17 1 מלצ  טיגר ידית עץ

 125 1 פח )טרפנטין( T.Pממיס 

 15 1 מנעול  אלבא מפתח ללא זויתן

 23.5 1 מנעול חבוי למפתח

 60 1 מנעול חשמלי ייל

 18 1 רדניי-מנעול לארון חשמל קפיצי 

 19X32 1 10מנעול מגירה ארוך 

 9 1 15מנעול תיבת דואר 

 15 1 17ממ אוזן  30מנעול תליה 

 17 1 30ממ אוזן  30מנעול תליה 

 21 1 א 40מנעול תליה 

 23 1 ב' אחיד 40מנעול תליה 

 10 1 7מסטרינה ידית עץ 

מ''מ  200מסמר לדשא סינטטי 
 ליחידה

1 0.9 

 5 1 (100)ח"ב  2*30מסמר פלדה 

 9 1 (100)ח"ב  3X30מסמר פלדה 

 10 1 (100ח"ב  ) 3X50מסמר פלדה 

 36.5 1 מעדר אספלט ארוך +מקל

 12 1 מעצור מגנטי

 3 1 ממ3מפתח אלן  

 2 1 אפסמפתח 

 8 י"ח1 פלבר  16*16מצמד דו כיווני 

 14 י"ח1 רב-פל 25*  25מצמד דו כיווני 

 18 י"ח1 רב-פל  32*    32מצמד דו כיווני 

מקדח מדורג טיטניום תואם 
 ממ 4-32אימפקט 

1 82 

 10.5 1 מ"מ 10מקדח סופר וידיה 

 6 1 מ"מ 5מקדח סופר וידיה 

 7 1 מ"מ 6מקדח סופר וידיה 

 8 1 ממ" 7מקדח סופר וידיה 

 9 1 ממ" 8מקדח סופר וידיה 

 10.5 1 מ"מ 9מקדח סופר וידיה 
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 54 1 קג 28מרק אמריקאי 

 23 1 קג 5.5מרק אמריקאי 

 17 1 גר 300משמנת 

 24 י"ח1 מתקן לנייר טואלט פלסטיק

מתקן ניקל נייר ניגוב ידיים 
 תעשייתי

 80 י"ח1

 175 י"ח1 ניאגרה פלסאון/דו און לבן

 145 1 ק"ג 18ניר אוטם 

ליטר מגוון  A 18נירוקריל בסיס 
 שמנת

1 225 

 210 1 ליטר 18נירוקריל לבן 

 18 1 מ"ל ת.חוץ, שקוף 500סבוניה 

 16 1 סגר ביונט לחלון מתכת לבן

 14 1 ק"ג 1סודה קאוסטיק 

 50 1 ק"ג 4סודה קאוסטיק גלון 

 GP C6 1.2V 1000  AAAסול  
MINH 

1 14 

 22 י"ח1 תרמיל לבן 7 -סופר

 10סט  רולר מיני פלוק  סטנדרט 
 ס"מ + מגש

 18 סט'1

 7 1 סט ברגים למושב אסלה מהיר

 20 1 סט ברגים למושב נירוסטה ליפסקי

 41 1 ממ 4-10יח  8סט מקדחי עץ 

 34 י"ח1 "2סיפון מטבח 

 14 1 עם יציאה 1-1/4סיפון שרשורי "

 15 1 לכיור רחצה 1 1/4סיפון שרשורי 

 14 1 לכיור מטבח 2סיפון שרשורי 

 23 י"ח1 סיקה פלקס

 2 1 סמרטוטי ריצפה

 22 י"ח1 סף דלת אלומניום גומי חום

 22 י"ח1 סף דלת אלומניום מברשת לבן

 9 י"ח1 137ספריי דו איט אדום 

 3 1 מ' לבן 1סקוצ 

 12 1 סרבל צביעה חד פעימי אוברול

 3 י"ח1 ירוק /צהוב- Y 20סרט בידוד 

 3 י"ח1 מ' שחור 20סרט בידוד 

 3 י"ח1 מטר חום/כתום 20סרט בידוד 

 3 י"ח1 מטר כחול 20סרט בידוד 

 7 י"ח1 סרט בידוד רחב שחור

מ' 10סרט נגד החלקה אנטיסליפ 
 צבע שחור

1 42 

מ' 5סרט נגד החלקה אנטיסליפ 
 צבע שחור

1 27 



 מועצה אזורית חבל מודיעין
 73100שוהם, ד.נ.מרכז  10רחוב מודיעים 

 

 dana@modiin-region.muni.ilמייל:  03-9722886פקס:  03-9722887טלפון: 

 15 י"ח1 מטר 200סרט סימון אדום לבן 

 1 1 3/8עוגן גמבו בורג 

 2 1 5/16עוגן גמבו וו פתוח 

 2.5 1 3/8עוגן גמבו כפול 

סמ  150עמוד גדר איסכורית 
SUFER 

1 16 

ח' י-מ"א 2.00עמוד גדר איסכורית 
 יבוא

1 24 

 5אדום סימון כבישים  1פורמולה
 ליטר

1 190 

 31 י"ח1 מטר 30פינה משתנה לגבס 

מ"מ  4עובי   10X10פלטה לריתוך 
 שחור-

 4 י"ח1

 5 1 סמ''ק 50פנטסטיק שפופרת 

 4.0X40 1 31.5פס הארקת יסוד 

 25 1 מ'5"  1פס החלקה שחור 

 0.5 י"ח1 פנים לכסא 19פקק 

 18 1 ק'ג 5פרופילה 

 36 1 קג S 1פריימר 

 185 1 קג S 18פריימר 

 75 1 קג S 4.5פריימר 

 15 1 ( אלבא707מ"מ ) 61צילינדר 

 35 1 מ"מ מרכזי יבוא ירדני 71צילינדר 

 77 1 6מ"מ ג.ק גארד  76צילינדר 

 M 1 25מ"מ  81צילינדר 

 24 1 חדש חלק בתהליך 50צינור 

מ"מ   3000   110צינור ביוב   
SN-4 

1 42 

 120 1 מ' 25"? פס אדום  3/4צינור גן 

 16 1 מ' 2.0צינור כניסה למכונת כביסה 

 6.5 י"ח1 ס"מ 50משורין צינור לחץ 

 7 י"ח1 סמ' 60צינור לחץ משורין 

 8 י"ח1 ס"מ 80צינור לחץ משורין 

 25 - 4דרג  16צינור פוליאתילן 
 מטר

 56 י"ח1

 10 1 לזוג 3X2.5ציר ארצ 

 12 1 לזוג ,4X3ציר ארצי 

 30 1 מ''מ עם בורג 24ציר לשער 

 M-20 1 22ציר לשער מתכוונן 

 M-22 1 33ציר לשער מתכוונן 

 M-24 1 39ציר לשער מתכוונן 

 14 1 ק"ג 5-ב 350צמנט לבן 
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 4 י"ח1 קולב בית ספר נמוך כסף

 8X10   ׁ200X250  ׁ 1 4קונזול 

 6 1 14*12קונזולים 

 2.5 1 קליפסים )תופסנים( לרשת צל

 15 י"ח1 מ'ל 750קצף פוליאוריטאן 

 140 ח"ב1 יח(באריזה 25) 10*100קרבינה 

 150 ח"ב1 יח(באריזה50) 6*60קרבינה 

 13 1 צול עגול תקן 1/2ראש ברז ארוך 

 13 1 ראש לברז עגול

ס"מ  10אלומיניום  A16רגל 
 מרובע

 10 י"ח1

 35 1 ק"ג דלי 5 117רובה לבנה 

 35 1 ק"ג 5בשקית  0027רובה צבעונית 

 17 י"ח1 "9רולר "אסטרה" 

 98.5 1 1/2רצ'ט 

מ"א  6ממ" רוחב  25קשירה רצ"ט 
 מקצוע

1 27 

מ"א 6מ"מ רוחב 38רצ"ט קשירה 
 יבוא-מקצועי

1 38 

 84 1 מ' 3טון  3רצועת הרמה 

טון  2מ"א * F/E/  6רצועת הרמה 
 ירוק

1 80 

 100 1 יצוקה לקולטן 250רשת 

" מרובע 4רשת ביוב אלומיניום 
 מוזהב

1 18 

מ 30מטר* 0.8רשת חלון פיבר 
 רשת יתושים

1 7 

מר  30מ'  1רשת יתושים אפורה 
 למטר

1 7 

 7.5/10רשת מולחמת מצופה 
 למטר מרובע 25אורך  1גובה 

 9 מטר1

 7.5/10רשת מולחמת מצופה 
 למטר מרובע 25אורך  2גובה 

 9 מטר1

 9 1 10רשת פלסטיק לבנה 

ממ  10צול עובי  3/8שאקל 
SUPER 

 5 י"ח1

 170 1 1.8שולחן מתקפל 

 13 1 בריח שכפול מפתח רב

 5.5 1 שכפול מפתח רגיל

 4F 1 20חול כ-' גמישה4שפכטל 

 GOLD 1 7 2" 501שפכטל דגם 

 GOLD 1 12 5" 501שפכטל דגם 

 0.7 1 שק פסולת בנין
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שרוול החלפה לרולר פרלון פס 
 "9צהוב 

 21 י"ח1

 3 י"ח1 ס"מ 10שרוול ספוג מיני  

 19 1 ק"ג שקוף 1.7שרינג 

 7 1 שרינג קטן כחול

 20 1 4שרשורי לאסלה 

 4 1 4שרשרת  

 6MM 1 9שרשרת 

 22 1 גלי 15*9תוחם דשא 

מונח  61/61תקרת אלגרו 
 אקוסטית

1 10 

  

 


