
כמותתאור הפריט ד "מס

מחיר ללא 

מ"מע

6.05גלילLD  1 שקיות  25 שחור  75/85גרם  600שקיות אשפה 1

8.8גליל1ג  "ק1ב "ח בח"י25 ירוק חזקות  LD  75/90שקיות אשפה  2

6.6גליל1 גרם550 יח 50 מרשרש HD 75/90שקיות אשפה כתום 3

2.2ב"ח1ח בגליל"י100 לסל משרדי 50/70 מרשרש HDשקיות אשפה 4

6.6ב"חLD    1  50/70ח   "י40שקיות אשפה 5

8.25ב"ח1ר "ג700 שחור HD 75/90ח  "י50שקיות 6

4.4ב"ח1ר"ג400שקיות גופיה צבעוני קטן 7

9.9ב"ח1ר "ג800שקיות גופיה לבן גדול 8

4.95ב"חLD1ח בקרטון "י150שקיות סנדביץ 9

31.9ב"ח1X61 -  100מגבת נייר קונטרול טיבעי 10

44ב"ח1י "לגנ- מטר100 יח 6נייר ניגוב ידיים טישו  דו שכבתי קונטרול 11

84.7ב"ח1X61  (לקונטרול ) מטר 150 טישו  איכותי NO- TOUCHמגבת ידיים  סלים רול  12

159.5ב"ח1מטר300 (לקונטרול)  1X6  בקרטון NO TOUCHנייר מגבת 13

33ב"ח1בחבילה איכותי שווה ערך חוגלה- גלילים48נייר טואלט טישו דו שכבתי 14

60.5ב"ח1מ" ס13.5 גלילים תאית רוחב 6 מטר 200אקולוגי / לבן L-ONE MINIנייר טואלט סמארט 15

57.2ב"ח1מ" ס11.5 גלילים בקרטון רוחב 6רץ ' מ180נייר טואלט סמארט טישו דו שכבתי מיני איכותי 16

2.2ח"י1יחידות בשקית100ממחטות טישו נשלפות 17

70.4ב"ח1ג" ק9 טישו 1200/27נייר תעשייתי 18

44ב"ח1'יח4000נייר צץ רץ טבעי נשלף אחד אחד 19

41.8ח"י1י "גנ+למעונות- גלילים3 טבעי  50/100סדין רפואי 20

7.15ח"י1 ליטר4 שמפו רצפות בניחוח בזוקה 21

14.19ח"י1 ליטר4נוזל רצפות מבושם מאוד בריח יוקרתי 22

10.45ח"י1 ליטר ריחני4סבון ידיים 23

44ח"י1 ליטר 4סבון קצף מילוי 24

38.5ליטר1שווה ערך/ ליטר כל יחידה 1 יח בקרטון 6חוגלה סבון קצף 25

13.2ח"י1 ליטר4סבון ידיים קטיפתי ריחני 26

14.3ח"י1 מייל משאבה500ל אלכוהול חיטוי וניקוי ידיים 'ג27

24.2ח"י1 מייל800ל אלכוהול חיטוי וניקוי ידיים מילוי בשקית 'ג28

10.45ח"י1פשוט- ליטר4  12%נוזל ניקוי כלים  29

13.2ח"י1 ליטר 4 חומר פעיל 24%נוזל כלים  30

4.95ח"י1ק"סמ750 חומר פעיל  24%נוזל כלים 31

למכרז - פ" רשימת חומרי ניקוי וחד



6.6ח"י1ליטר1בקבוק  12%נוזל כלים  32

8.8ח"י1ק"סמ750תפוח / חומר פעיל לימון24%נוזל כלים 33

6.05ח"י1 ליטר תקנית למוסדות חינוך4אקונמיקה 34

7.15ח"י1 ליטר4אקונומיקה מבושמת לימון איכותי 35

13.75ח"י1 ליטר4נוזל לניקוי כללי איכותי 36

5.5ח"י1ל" מ750מנקה הכול תרסיס איכותי 37

5.5ח"י1ל " מ750נוזל לניקוי חלונות מתיז 38

10.45ח"י1 ליטר4נוזל ניקוי חלונות 39

4.18ח"י1 ליטר 1מנקה אסלות בקבוק 40

7.7ח"י1ל" מ750ל לניקוי אסלות איכותי 'ג41

5.5ח"י1סבון מבשם ומחטא+רשת למשתנות 42

2.75ח"י1מברשת לשירותים 43

4.95ח"י1סט מברשת וקופסא לשרותים 44

3.85ח"י1מטהר אויר יבש בניחוחות שונים45

8.25ח"י1ל" מ400פרחים /מבשם אויר נוזלי בניחוח לבנדר46

22ח"י1אביב/ל לבנדר" מ750מבשם בדים זוהר דליה  47

8.8ח"י1 ליטר1בזוקה  /מבשם מטהר וחיטוי  רצפות אקזוטי48

11ח"י1ל" מ280מטהר אוויר למכשיר מפיץ ריח רגיל 49

15.4ח"י1מטהר אוויר סילבר למכשיר מפיץ ריח רחות מיוחדים מיכל מילוי50

6.05ח"י1  בודד50*80מטליות מיקרופייבר לריצפה  51

1.65ח"י1  בודד30/30מטליות מיקרופייבר ניקוי כללי 52

1.65ח"י50/701צבעוני /סחבות לריצפה לבן53

2.75ח"י381*38מטליות שיש שלישיה  אוניברסלי  54

4.95ח"י1 ליטר שחור10דלי שטיפה 55

8.8ח"י1 ליטר12דלי שטיפה  עם פיה צבעוני 56

18.7ח"י1 יח400מטליות לחות לניקוי כללי 57

2.75ח"י1 יח72מגבונים לחיים  58

3.85ח"י1מ" ס40מגב פלסטיק רגיל 59

11.55ח"י1מ עם טפסן לסחבה" ס40מגב פלסטיק  60

9.9ח"י1מ" סK 60מגב פלסטיק  61

9.9ח"י1מ" ס60מגב כחול מתכת  62

7.26ח"י1מ" ס40מגב כחול מתכת  63

11.55ח"י1מ " ס30מטאטא כביש שיער סנטטי קשה 64

15.18ח"י1מ " ס40מטאטא כביש שיער סנטטי קשה 65

18.7יח1מ" ס60מטאטא כביש שיער סנטטי קשה 66



7.15י1מטאטא אירופה 67

7.7ח"י1מטאטא מירלה זהב משרדי איכותי 68

17.82ח"י1מ" ס40מטאטא אולמות 69

22ח"י1מ" ס50מטאטא אולמות 70

25.3ח"י1מ" ס30מטאטא טייגר לשטיפת רכבים 71

4.4ח"י1איכותי-הברגה'  מ1.5מקל  עץ 72

7.15ח"י1גומי+יעה עם מקל 73

3.85ח"י1יעה 74

5.5ח"י1זהב שישיה/כסף-כריות יפניות איכותיות75

15.4ח"י1'  יח100-כפפות נטריל כחול ללא אבקה76

13.2ח"י1רגיל -'  יח100-כפפות לטקס77

77קרטוןB1-8'  ק מס" סמ240כוסות לשתיה חמה 78

99קרטון8A / 9A  8OZ    1כוסות לשתיה חמה 79

110קרטון1ק ממותגות" סמ250 אוז 9כוסות שתיה חמה 80

77קרטון1ל " מ180- יח3000כוסות שתיה קרה חד פעמי 81

3.85ב"ח1 יח100מזלגות חד פעמי  לבן 82

3.3ב"ח1 יח100כפות חד פעמי לבן  83

3.85ב"ח1 יח100סכין חד פעמי לבן 84

2.75ב"ח1 יח4000 יח באריזה בקרטון 100כפית חד פעמי לבן 85

6.05ב"ח1 יח50קרם /מזלג  חד פעמי מהודר שקוף86

6.05ב"ח1 יח50קרם /כף חד פעמי מהודר שקוף87

6.05ב"ח1 יח50קרם מהודר /סכין חד פעמי שקוף88

3.85ב"ח1יח50שקוף /כפית חד פעמי קשיח  קרם89

3.3ב"ח71 יח מס 50צלחת חד פעמי לבן קטן 90

4.4ב"ח91 יח מס 50צלחת חד פעמי לבן 91

3.85ב"ח1 יח25   7צלחת חד פעמי צבעוני קשיח מס 92

5.5ב"ח1 יח25   9צלחת חד פעמי צבעוני קשיח מס 93

8.8ב"ח1ח "י25  10' צלחות חד פעמי צבעוני קשיח מס94

2.75ב"ח1ח"י25קשיח  -לפתניה חד פעמי 95

2.2ב"ח1ח"י25פשוט -לפתניה חד פעמי 96

3.3ב"ח1ח"י25קסרול אובלי חד פעמי קשיח 97

2.2ב"ח1ח"י25קסרול אובלי חד פעמי לבן 98

9.9ב"ח1ח"י25צלחת אובלי להגשה שטוח קשיח 99

8.8ב"ח1ח"י25צלחת אובלי להגשה עמוק  קשיח 100

143ב"ח1 יח1000 קרם 7צלחת קלקר מס 101



104.5ב"ח1 יח500 קרם 9צלחת קלקר מס 102

0.66ח"י1(ב"ח בח" י450)מרקיה קלקר עמוקה תמני 103

2.75ב"ח1 יח25מרקיה חד פעמי לבן 104

2.2ב"ח1 יח25ליפתניה חד פעמי לבן 105

74.8גליל1צבעוני /  מטר לבן 100מפה אל בד  גליל 106

20.9גליל1'  מ25מפה אל בד גליל 107

9.9ג"ק1מ" ס120 לפי משקל שקוף רוחב LDמפה שולחן 108

61.6ח"י1לידיים -מתקן רצפתי לנייר תעשייתי 109

192.5ח"י1שווה ערך מתקן לנייר קונטרול עם ידית איכותי/חוגלה 110

220ח"יSLIMROL NO TOUCH1שווה ערך מתקן מגבת ידיים סלים רול / חוגלה 111

60.5ח"י1שווה ערך מתקן לסבון קצף/ חוגלה 112

308ח"י1חשמל/מתקן ניגוב ידייים אלקטרוניי חשמלי סוללות113

50.6ח"י1לבן אטום/מתקן לנייר טואלט  גמבו פלסטיק שקוף114

104.5ח"י1מתקן לנייר טואלט גמבו  מתכת115

52.8ח"י171 עומק 27/27לבן  /מתקן לנייר טואלט סמארט עגול שקוף116

110ח"י1 שקוף איטליהL-ONE MINIמתקן לנייר טואלט סמארט  117

38.5ח"י1ל פרימיום לבן אטום עם נעילה" מ500מתקן לסבון ידיים 118

51.7ח"י1ל" מ500שווה ערך עים מיכל מילוי פרימיום / מתקן סבון  קצף חוגלה 119

56.1ח"י1ל פרימיום לבן אטום עם נעילה" מ1000מתקן לסבון ידיים 120

14.3ח"י1ל"מ500מתקן דיספנסר לסבון נוזלי 121

44ח"י1חישן סוללות קטנות+מכשיר מפיץ ריח אוטומטי מיקצועי 122

55ח"י1(סוללות גדולות)מכשיר מפיץ ריח אוטומטי דיגיטלי  עם חישן  מקצועי  123

17.6ח"י1קרם/ אפור /  ליטר לבן 10פח שובך  124

31.9ח"י1 ליטר 25פח שובך 125

46.2ח"י1קרם/ אפור /  ליטר לבן50פח שובך 126

35.2ח"י1 ליטר הימליה 12פח מצחיה דמוי נירוסטה חזק במיוחד 127

56.1ח"י1 ליטר הימליה 30פח מצחיה דמוי נירוסטה חזק במיוחד 128

104.5ח"י1 ליטר הימליה 60פח מצחיה דמוי נירוסטה חזק במיוחד 129

33ח"י1 ליטר 12פח ראטן 130

55ח"י1 ליטר30פח ראטן 131

6.05ח"י1סל משרדי רשת פלסטיק 132

27.5ח"י1סל משרדי רשת מתכת שחור אפור133

46.2ח"י1מתקן לטפיסת פח לקיר ממתכת זכר ונקבה134


