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 חתימה וחותמת המציע/מורשי חתימה
 

 הצעת המציע -מסמך ג' 

ובהתאם לתנאים עפ"י  האזורית מטה יהודההמועצה  לגני ילדים בשטחי חומרי ניקוילהלן הצעתנו לאספקת 

ההסכם, כתבי הכמויות ונספחיהם, הכוללת  לרבות 18/2020מס'   פומביולדרישות המפורטים במסמכי מכרז 

את כל המרכיבים, כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל מין וסוג 

 .המועצהכפי שתורה אתר אחר, הכל גני הילדים או והובלתם ל הריהוטשהוא, הכרוכות באספקת 

מובהר בזה כי  נקובים בש"ח ואינם כוללים מס ערך מוסף, אשר ישולם בנוסף כחוק.יהיו  להלןהמחירים כל 

להזמין  מועצההתחייבות הה ואומדן בלבד ואין בו כדי להוות היקף הכמויות הנדרשות לעיל הינו על פי הערכ

 .היקף כלשהו ובכללאת הפריטים המצוינים כולם או מקצתם ב

 
 
 

  על הזוכה במכרז לפזר את כל למען הסר ספק,  גני ילדים 120-כגני הילדים בישובי המועצה

חומרי הניקוי במארז על פי דרישת הגננות ו/או מי מטעמן ובהתאם להזמנה מאושרת בכתב 

 בכל גני הילדים כפי שיידרש, ללא תוספת תשלום.  ומראש על ידי המועצה,

 ית לפצל את ההזמנה בין כמה ספקים בהתאם לצורך והמרחקים הגיאוגרפים המועצה רשא

 בתחומי המועצה.

  סדרי לרבות  ואופן האספקהמועד המדויק ההמועצה את על הספק יהא לתאם מראש עם

 הריהוט המובאים מטעמו וסדרי הביטחון והבטיחות באתר. כניסת העובדים, הצבת

 

 

 

 

 

________   ___________________                   ___________________ 

 חתימה וחותמת הספק                שם הספק המציע       תאריך   
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 מספר פריט

 שם הפריט

 

 ליחידה בש"ח אומדן מחיר        

40496 K301  12.05 מל סנו300צהוב 

 5.5 ליטר 1אסלית  100020

 9.10 ליטר 4אקונומיקה  100018

 15.90 ליטר סנו ז'אוול 4אקונומיקה לימון  50008

 6.4 ליטר 4אקונומיקה מבושמת לימון  40025

 9.90 ליטר 4אקונומיקה פסגה סנו  40023

 7.90 מ"ל 750ג'ל מבושם לניקוי וחיטוי אסלות  40034

 7.3 דלי עם פיה 40100

 11.35 ליטר )תואם פנטסטיק( 4חומר לניקוי כללי  40287

 4 מ"ל750חלונות  40105

 5.90 כף אשפה מדורג פלסטיק+גומי 40091

 L 18.90יח  100כפפות לטקס   100012

 XL 18.90יח  100כפפות לטקס  1076

 S 18.90יח  100כפפות לטקס  40039

 M 18.90יח'  100כפפות לטקס  1075

 0.76 כרית יפני בודד 40356
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 9.90 מברשת אסלה עם בית מוסדי 40097

 9.90 סמ כחול מתכת40מגב גומי  100042

 6.89 סמ פלסטיק40מגב גומי  100041

 10.90 סמ כחול מתכת 60מגב גומי  100043

 2.45 יח72מגבונים לחים  40588

 7.4 מטאטא ביתי צבעוני פשוט 100029

 13.23 30מטאטא כביש  40331

 3.3 מטהר אוויר פשוט תרסיס 40001

 6.96 יח' 5מטלית מיקרופייבר  40725

 14.75 מתקן סבוניה חצי ליטר 40306

 43 26*27מתקן צץ רץ בינוני שקוף  40240

 30.45 גלילים 48נייר טואלט  100031

 9.35 ליטר 4סבון ידיים נוזל  100019

 4.47 50/80סחבה מיקרופייבר  40067

 4.52 לסלת נייר פלסטיקס 70158

 9.90 יח1ספוג הפלא בלוק ענק  40081

 14.9 ליטר10פח שובך  40329

 40.8 ליטר50פח שובך  40308

 11 ליטר  1פיירי נוזל כלים  40314
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 41.45 יח4000צץ רץ טורנדו סנו  40332

 21.70 ליטר 4שמפו כלים  100014

 9.9 %18ליטר  4שמפו כלים  1098

 6.65 ליטר 4רצפה  שמפו 100015

 3.65 שקית אוכל 40345

 8.90 יח100שקוף  50/50שקית אשפה  40298

 5.35 יח25שחור גליל  75/85שקית אשפה  100011

 

מהאומדן  הצעתו תיפסל( –הצעת המחיר תהיה מתן הנחה בלבד )מציע אשר ינקוב באחוז תוספת 
 לעלות כוללת.

 :הצעתי הינה כדלקמן
 

_____ אחוזים מהאומדן ובמילים______________________, בשיעור __ הנחה
 על כל המחירים הנקובים באומדן העלויות המצורפים.

 .סופית וכוללת את כל הוצאות המציע מכל סוג שהואמובהר כי הצעת המחיר הינה 
 
 

מובהר בזאת כי יש להציע אחוז הנחה אחיד בלבד על כלל המוצרים בכתב הכמויות 
ות!!! תנאי זה הינו יסודי וועדת המכרזים תהיה רשאית לפסול הצעה ללא הסתייגוי

 ולא לדון בה ככל ומציע יחרוג מתנאי זה

 


