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אחריותיצרןתאור החומרמספר סידורי
אומדן כמויות 

שנתי

מחיר 

ליחידה לפני 

ח"מ בש"מע

כ"סה

              ₪-20* חד צדדי קיר יציאהLED 623תאורת חרום 1

              ₪-20*צדדי קיר שקוע בתקרה. חLED 623תאורת חרום 2

              ₪-10צדדי- חדEXIT LIGHTחרום לד .ת3

              ₪-10* לדים120חרום .ת4

              ₪-10* חד צדדיPX-LEDתקרה /חירום לקיר.ת5

              ₪-50* דו צדדיPX-LEDתקרה /חירום לקיר.ת6

              ₪-70(ע"גוויס או ש)שקע כפול 7

              ₪-70(ע"גביס או ש)שקע כח 8

              ₪-WW LED 18W BACK LIGHT*80שקוע תקרה מרובע 9

              ₪-30* עגול לבןCC7WAL-WW'  אלו7Wשקוע לד 10

              ₪-10* מרובעCB10WH-WW'  אלו10Wשקוע לד 11

              ₪-10*ע" או ש4000K 30Wמ " מ300 לד עגול VEGAשקוע 12

              ₪-25*ע" או ש4000K 20Wמ " מ240 לד עגול VEGAשקוע 13

              ₪-10*ע" או ש2700K 20Wמ " מ240 לד עגול VEGAשקוע 14

              ₪-110*ע" או ש6500K 18Wמ " מ225 לד עגול VEGAשקוע 15

              ₪-50*ע" או ש4000K 18Wמ " מ225 לד עגול VEGAשקוע 16

              ₪-15*ע" או ש6500K 15Wמ " מ200 לד עגול VEGAשקוע 17

              ₪-10*ע" או ש6500K 18W 225X225 לד מרובע VEGAשקוע 18

              ₪-10(ע"וויסבורד או ש)שעון שבת שקע תקע רגיל 19

              ₪-10(ע "לגרנד או ש).רזרבה ללוח ח עם מכני יומי. שעון ש20

              ₪-V86/1QRTU 240V5רזרבה +שעון פיקוד21

              ₪-10(ע"לגר או ש)ללוח חשמל' רזר+'שעון יומי שבועי מכנ22

              ₪-50('יח100) 16/20בודד ' שלה פלס23

              ₪-10(ע "הגר או ש)פס ללוח' חודשי אלקט/שבועי/שבת יומי.ש24

              ₪-50' מ3  כבל+ '  יח4רב שקע 25

              ₪-50פיטמה) כולל גומיות 100*100קופסת חיבורים 26

              ₪-5ט ריקה" מקום תהD-20 12' קופ27

              ₪-5מים.ט מ" מקום עה4קומבי 28

              ₪-10 ידית מנוף4X32-35Aפקט בקופסא 29

              ₪-3X32A10' פקט בקופ30

              ₪-3X16A50' פקט בקופ31

              ₪-5ע" או ש4K ממ 17W VEGA 300פלפון לד אגם לבן 32

              ₪-10*ע" או שVEGA MOON DL LED 20Wפלפון 33

              ₪-15*ע" או שVEGA MOON CW LED 20Wפלפון 34

              ₪-10ע" או ש14W 230V*3/4משנק אלקטרוני - פיליפס 35

              ₪-800ע" או ש14W/865  T5' נורה פלו-פיליפס36

              ₪-250ע" או ש14W/840  T5' נורה פלו-פיליפס37

              ₪-50ע" או שPL 26W/840 D 2Pנורה -פיליפס38

              ₪-50ע" או שPL 18W/840 DD/E 4Pנורה -פיליפס39

              ₪-190ע"או שPL 18W/840 D 2Pנורה -פיליפס40

              ₪-30ע" או שPL 13W/840 D 2Pנורה -פיליפס41

              ₪-10* ננופריזמטיK 4000LM 35W 30X120 QNפאנלד 42

              ₪-10*ע" או שD.L 59.5X59.5  50W לבן שקוע VEGAפאנל לד 43

              ₪-60*ע"  או שCW 59.5X59.5 40w לבן שקוע VEGAפאנל לד 44

              ₪-25*ע" או שC.W 59.5X59.5 50W לבן שקוע VEGAפאנל לד 45

              ₪-20ע" או שDL 200W VEGA DORF לד SMDהצפה שחור .פ46

              ₪-10ע" או ש50W 4000LM 6.5K VEGA NOTE1הצפה שחור .פ47

              ₪-10לבן12V/150W 230V/300Wעמעם חילוף 48

              ₪-10*כבל+ 60W 5A 12VDCספק כח לד 49

              ₪-5כבל + 12VDC 5A/60Wספק כח לד 50

              ₪-5(ע"ניסקו ש,ADA)' תקש+טלפון+כח6סימה בוקס 51

              ₪-5(ע"ניסקו ש,ADA)' תקש+טלפון+כח4סימה בוקס 52

              ₪-200(ע"אוסרם או ש) ST - 151סטרטר 53

              ₪-40*60.5סט מתאם פאנל לד לתקרה 54

              ₪-195(ע"אוסרם או ש) לומילוקס WW/W36נורת פלורסנט 55

              ₪-145(ע"אוסרם או ש) לומילוקס WW/W18נורת פלורסנט 56

              ₪-DL E-14 6W LED*20נורת נר 57

              ₪-345(ע"פיליפס או ש/אוסרם) ווט 36נורת ניאון 58

              ₪-1120(ע"פיליפס או ש/אוסרם) ווט 18נורת ניאון 59

              ₪-E27 15W/DL*30נורת לד תואם ליבון 60

              ₪-DL 20-23W E-27*15נורת לד ליבון 61

              ₪-110(ע"פיל או ש/אוס)אור יום  / 840/ לבן T5 W28נורת 62

              ₪-155(ע"פיליפס או ש/אוסרם) 26W פין 4 חירום PLנורת 63

              ₪-540(ע"פיליפס או ש/אוסרם) 18W פין 4 חירום PLנורת 64

              ₪-35(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  הברגה PL L 55Wנורת 65

              ₪-25(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  הברגה PL L 36Wנורת 66

              ₪-15(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  הברגה PL L 18Wנורת 67

              ₪-E27 25W50 ספירלה לבן ELנורת 68

 לאספקת חומרי חשמל130/2019' מכרז מס-טופס ההצעה - 1'נספח ג

מ"לפני מע- ח "המחירים בש

.תגרום לפסילת ההצעה, ולו לאחד מהפריטים בקבוצה זו , אי הגשת הצעת מחיר . חובה להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים -קבוצה ראשונה 



              ₪-25(ע"אוסרם או ש)  PL 9W פין 4נורת 69

              ₪-270 (ע"אוסרם או ש)  PL 26W פין 4נורת 70

              ₪-990(ע"אוסרם או ש)  PL 18W פין 4נורת 71

              ₪-390(ע"אוסרם או ש) PL 26W פין 2נורת 72

              ₪-370(ע"אוסרם או ש) PL 18W פין 2נורת 73

              ₪-235(ע"אוסרם או ש) PL 13W פין 2נורת 74

              ₪-54W/840 C.W T545' נורה פלו75

              ₪-14W/840 C.W T5600' נורה פלו76

              ₪-1325(ע"פיליפס או ש/אוסרם) T5 ווט 14נורה ניאון 77

              ₪-30* לעמעום6.5K 16W E27ליבון .נורה לד ד78

              ₪-ACDC24V12CW 24W12V E27 SM*200נורה לד 79

              ₪-WW E27 7W*40נורה כדור לד 80

              ₪-CW 7W ±550Lm 220V GU10*20'  דקרLEDנורה 81

              ₪-7W WW 220V GU10*30'  דקרLEDנורה 82

              ₪-DL5 ספירל E27 EL 62-65Wנורה 83

              ₪-200(ע"פיליפס או ש/אוסרם) PL פינים 2 ווט 18נורה 84

              ₪-45(ע"פיליפס או ש/אוסרם) PL פינים 4 ווט 13נורה 85

              ₪-6השהייה+ למזגןCP4EST/70222מתנע 86

              ₪-50(ע "גוויס או ש/'ביטצ ) מקום 4 מפסק/מתאם שקע87

              ₪-10ע" או שQTP5 1*14-35W 230-240V' משנק אלקט88

              ₪-10מפתח צלב אוניברסלי לארונות89

              ₪-115(ע"גוויס או ש)מפסק יחיד 90

              ₪-45(ע"גוויס או ש)מפסק חלוף 91

              ₪-10(ע"גביס או ש)נורת סימון דגם חדש +מפסק דו קוטבי92

              ₪-1X25A 1-0-25ז מחליף "מפ93

              ₪-10(ע"גביס או ש) דגם חדש 4-ט ל"מסגרת תה94

              ₪-GW2246110 4-מ ל"מסגרת מ95

              ₪-GW2245110 3-מ ל"מסגרת מ96

              ₪-50(ע "גוויס או ש/ 'ביטוצ ) TOPלבן '  מקום מוד4מסגרת 97

              ₪-AC+DC.20   הסוגים2מנעול חשמלי לדלת 98

              ₪-5 לקיר122Dמנורת קריאה דגם 99

              ₪-230VAC/115VDC 16A 1NO+1NC5    ממסר צעד  100

              ₪-RPGNP16 או GNP1 3Pממסר גנרטור 101

              ₪-2000(ע"וויסבורד או ש) 2' מהדק חיבורים מס102

              ₪-50ע"או ש ( יח12שורה של ) 2'  מסTRIDONICמהדק גמיש 103

              ₪-5ע" או ש220VABBמגענים משולבים ללוח חשמל כל דגמי 104

              ₪-30ע"ש, מילר,רן'ג, . מABB,  סימ1X16Aמאמת 105

              ₪-10.ע"גוויס או ש/ לחצן תריס חשמלי דו קוטבי  ניסקו106

              ₪-390ע"גוויס או ש/קיר ביטצ' לנק/כיסוי דמי ללוח חשמל107

              ₪-50(ע"וויסבורד או ש) מטר 1.5כבל + שקע 4כבל רב שקע 108

              ₪-10(ע "וויסבור או ש ) מטר 5-3כבל +מפסק+ מקום6' כבל רב ש109

              ₪-70ע"ומפסק וויסבור או ש'  מ1.5כבל + שקע5' כבל רב ש110

              ₪-60(ע "וויסבור או ש  ) מטר 5-3כבל +מפסק+ מקום4' כבל רב ש111

              ₪-15ע" מטר וויסבור או ש5-3כבל +מפסק+ מקום3' כבל רב ש112

              ₪-10(ע"וויסבורד או ש) מטר 10כבל מאריך 113

              ₪-300(מטר ) 3X1.5 XLPכבל ירוק 114

              ₪-300(מטר ) 3X2.5 XLPכבל ירוק  115

              ₪-5ע" או שRE17(11)RAMU ACטיימר השהייה בהפעלה 116

              ₪-10*ע" או ש55W CWמ " מ500X500 מרובע VEGAחיצוני לד 117

              ₪-10ע" או ש4000K 45Wמ " מ400X400 מרובע VEGAחיצוני 118

              ₪-10*ע" או ש6.5K 60 קוטר 60W לד עגול לבן VEGAחיצוני 119

              ₪-25*ע" או ש6500K 30W 300 לד עגול VEGAחיצוני 120

              ₪-25*ע" או ש6500K 18W 225 לד עגול VEGAחיצוני 121

              ₪-25*ע" או ש4000K 30W 300 לד עגול VEGAחיצוני 122

              ₪-10*ע" או ש6500K 30W 300X300 לד מרובע VEGAחיצוני 123

              ₪-10*ע" או ש4000K 30W 300X300 לד מרובע VEGAחיצוני 124

              ₪-IP44 M150/6 L.L7וונטה 125

              ₪-500W 230V RELCO6דימר מחליף 126

              ₪-20ניתוק + 500W (ליבון)דימר חילוף 127

              ₪-VEGA 6.5K 18W LED*50גוף תאורת מדף 128

              ₪-10*ע" או שVEGA  6.5K 9W LEDגוף תאורת מדף 129

              ₪-55*ע" חד צדדי או ש05גוף תאורת חרום לד סטורן 130

              ₪-20W 6000K*600גוף תאורה פנאל לד שקוע עגול 131

              ₪-10*(ע"געש או ש) W36X2גוף תאורה מוגן מים 132

              ₪-5ע" קיר או ש8429גוף תאורה גבס 133

              ₪-5*(ע"געש או ש) W 36X2גוף תאורה אמריקאי 134

              ₪-53P20540דגם  (ע"געש או ש) T5 14X3Wגוף תאורה 135

              ₪-300*מ" ס60*60 פרבולי LEDגוף תאורה 136

              ₪-30*מ" ס30*120 פרבולי LEDגוף תאורה 137

              ₪-280*מ" ס22 חיצוני קוטר LEDגוף תאורה 138

              ₪-20*(ע"געש או ש) ווט  18X2גוף תאורה 139

              ₪-3W*115חרום שקוע לד . ת.ג140

              ₪-3W*15ט לד "חרום עה. ת.ג141

              ₪-10*ע" או שHOME LED IP65 20W DLהרמטי . ת.ג142

              ₪-10*ע" או ש4000K 3060LM 36W 1200 VEGA PASS. ת.ג143

              ₪-10*ע" או ש4000K 1530LM 18W 600 VEGA PASS. ת.ג144

              ₪-10ע" או ש1W AWEX 160Lmת חרום שקוע כפתור .ג145

              ₪-70  ללא נורהPOP IP-54ת .ג146



              ₪-10ע" או שIP65 4K 40Wמ LEDMETICO DECO 1.2ת .ג147

              ₪-10ע" או שDL'  מ36W VEGA LEDMETICO SMD 1.2ת .ג148

              ₪-DL LED*10 עגול  5-6Wת שקוע תקרה "ג149

              ₪-2x26W DRIFTOD-7032*8תקרה דקורטיבי /ת קיר"ג150

              ₪-30*(אלקטרוזן)שלט +PROFIL-LEDת חרום לדים "ג151

              ₪-15( יחידה1=100 )מ " ס31מעל , אזיקונים שחור152

153W עד LED .1311601615*לג'  דק60הרכבה + ממיר-₪              

154W 1600LM 238358 5*ע"מ או ש" ס66 פרימה לד-₪              

155VEGA 6500K 18W 1500*ע "מ  או ש" מ225 לד עגול-₪              

156K 30W-35W10* לומן4400ע לד "  פרימה או ש-₪              

157K 26WM150*טרימלס מורכב7פרופיל לד- 99יח תאורה-₪              

158K 22W 238360 40*ע" לומן או ש3200 פרימה לד-₪              

159E27 15W/DL 20שלישיית נורות ל-₪              

160DL E27 7W20*  נורה כדור לד-₪              

161CW23318קוטרW10*ע שקוע לד עגול" פיליפס או ש-₪              

162CW 173 9 קוטר W20*ע שקוע לד עגול"פיליפס או ש-₪              

1634  22W 238360 10*ע" לומן או ש3200 פרימה לד-₪              

              ₪-115(סופריור) 2.5*3כבל פנדל '  מ1641

              ₪-150(סופריור) 1.5*3כבל פנדל '  מ1651

23מיני טויס (אוס/ע ניסקו"או ש )166 W/41-827 E27 25נורה-₪              

              ₪-50(ע"פיליפס או ש/אוסרם) צהוב T5 14W מנורת 167

              ₪-2000(ע"פיליפס או ש/אוסרם) לבן T5 14W מנורת 168

              ₪-5000(ע"פיליפס או ש/אוסרם) אור יום T5 14W מנורת 169

              ₪-60*' מ1 אורך DL גוון 20-22W LED גוף תאורה מדף 170

              ₪-20*' מ1 אורך DL גוון 16-18W LED גוף תאורה מדף 171

172 CW23318 קוטרW20*ע"פיליפס שקוע לד עגול או ש-₪              
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אומדן כמויות 
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ח"בש

כ"סה

              ₪-10(ע"פטיה או ש) לחצן זמזם לדלת 173

              ₪-5(ע"פיל או ש/אוסר)בחירום צהוב +  פין D2 4 מנורה 174

175110LM 15W60 מנורת הברגה למקררים-₪              

176DL 6-7W15*  נורת לד דמוי ליבון-₪              

              ₪-10( יחידה1=100 )מ "  ס21-30לבן מ , אזיקונים שחור177

              ₪-20( יחידה1=100)מ " ס20לבן עד , אזיקונים שחור178

              ₪-50הארקה, אפס, איזולירבנד  פאזה179

              ₪-10 ללא נורהPOP IP-54ת .ג180

              ₪-5(ע"כרומגן או ש) ווט 2500גוף חימום לדוד 181

              ₪-5ר" ממ2.5/10דופן למהדק 182

              ₪-LED 220/12VDC 6W5' דרייבר אלקט183

              ₪-ABB SH201 6KA 1X16C5א "ח184

              ₪-4.75-0.85מ נקבה אדום .ח185

              ₪-10*ע" שחור או ש6500K 12W 170 לד עגול VEGAחיצוני 186

              ₪-5תקע יצוק ללא שקע'  מ3X1.5 2כבל 187

              ₪-5תקע יצוק ללא שקע שחור'  מ3X1.5 3כבל 188

              ₪-10(ע"וויסבורד או ש) מטר 3כבל מאריך 189

              ₪-10(ע"ניסקו או ש) מטר 5כבל מאריך 190

              ₪-10ע"ומפסק וויסבור או ש'  מ1.5כבל + שקע3' כבל רב ש191

              ₪-10ע"ומפסק וויסבור או ש'  מ1.5כבל + שקע4' כבל רב ש192

              ₪-5(ע "וויסבור או ש ) מטר 5-3כבל +מפסק+ מקום6' כבל רב ש193

              ₪-5(ע"וויסבורד או ש) מטר 1.5כבל + שקע 5כבל רב שקע 194

              ₪-5א" ח4-ט ל"לוח עה195

              ₪-5ע" או שSH201 C אופיין 16A חד פאזי 6KAז "מא196

              ₪-10ע"ש, מילר,רן'ג, . מABB,  סימ1X10Aמאמת 197

              ₪-10(ע"וויסבורדאו ש) 3' מהדק חיבורים מס198

              ₪-5ר" ממ4.0מהדק לפס 199

              ₪-5ר" ממ6.0מהדק לפס 200

              ₪-10(כולל ברגים) 55מכסה לקופסת חיבורים בקיר 201

              ₪-10(כולל ברגים) 70מכסה לקופסת חיבורים בקיר 202

              ₪-705מכסה פלסטיק לקופסא 203

              ₪-5מנעול עם מפתח לארון מתכת204

              ₪-TOP 15לבן '  מודו1מסגרת 205

              ₪-5(ע "גוויס או ש/ 'ביטוצ ) TOPלבן '  מקום מוד2מסגרת 206

              ₪-35(ע "גוויס או ש/ 'ביטוצ ) TOPלבן '  מקום מוד3מסגרת 207

              ₪-10(ע "גוויס או ש/ 'ביטוצ ) TOPלבן '  מקום מוד6מסגרת 208

              ₪-5 יחידה1=12א ללוחות חשמל  "מסתם לח209

              ₪-10חיצוני לדוד (גדול)מפסק זרם שחור 210

              ₪-10ע" שובל או ש55-מפסק יחיד מוגן מים ל211

              ₪-30(ע"גוויס או ש)גולם  -מפסק עיוור212

              ₪-10ע" יחיד או שBTICINOלחצנים + מפסקי 213

              ₪-10ע" מחליף או שGEWISS  / BTICINOלחצנים + מפסקי 214

              ₪-10(ע "גוויס או ש/'ביטצ ) מקום 2 מפסק/מתאם שקע215

              ₪-50(ע "גוויס או ש/'ביטצ ) מקום 3 מפסק/מתאם שקע216

              ₪-10(ע "גוויס או ש/'ביטצ ) מקום 6 מפסק/מתאם שקע217

              ₪-5(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  הברגה EL 32Wנורה 218

              ₪-WW 5W 220V GU10*10'  דקרLEDנורה 219

              ₪-DL E14 6W*10נורה כדור לד 220

              ₪-DL E14 7W*10נורה כדור לד 221

              ₪-WW E14 5W*10נורה כדור לד 222

              ₪-WW E27 5-6W*15נורה כדור לד 223

              ₪-E27*5 ניתן לעמעום 4W WWנורה לד ליבון פחם 224

              ₪-5* חוטים230V 2נורה סימון אדום 225

              ₪-14W/830 W.W T520' נורה פלו226

              ₪-15 אירופה14W/840 C.W T5' נורה פלו227

              ₪-25(ע"אוסרם או ש) PL 11W פין 2נורת 228

              ₪-25(ע"פיל או ש/אוסרם) PL פינים 2 ווט 9נורת 229

              ₪-10(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  הברגה PL L 24Wנורת 230

              ₪-55(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  40Wנורת כדור 231

              ₪-25(ע"פיליפס או ש/אוסרם)  60Wנורת כדור 232

              ₪-E-14 15W DL*5נורת לד דמוי ליבון 233

              ₪-G9 5W DL*5נורת לד סיליקון 234

              ₪-CW  E27 11W*10נורת לד תואם ליבון 235

              ₪-DL  E27 11W*5נורת לד תואם ליבון 236

              ₪-E27 15W/CW*5נורת לד תואם ליבון 237

              ₪-E27 15W/WW*5נורת לד תואם ליבון 238

              ₪-25(ע"אוסרם או ש) 25Wנורת ליבון 239

              ₪-25(ע"אוסרם או ש) ווט 40נורת ליבון 240

              ₪-10(ע"נרל או ש'ג) 24V 60Wנורת מקלט 241

              ₪-CW E-14 6W LED*10נורת נר 242

לצורך השוואת , ים/ינתן המחיר לאותו הפריט, ים מסויים/היה ומציע שלא הגיש בהצעתו מחיר לפריט, עם זאת. יש להגיש הצעת מחיר לכל הפריטים -  קבוצה שניה

.ים/על פי המחיר הגבוה שהוצע על ידי מי מהמציעים האחרים לאותו הפריט, ההצעות בין המציעים

.הפריט ירד מהשקלול, י כל המציעים"במידה ולא הוגשה הצעה לפריט ע



              ₪-WW E-14 6W LED*5נורת נר 243

              ₪-WW E-27 6W LED*10נורת נר 244

              ₪-5*ע" או שAD16-22D 230Vנורת סימון לד אדום 245

              ₪-5*ע" או שAD16-22D 230Vנורת סימון לד צהוב 246

              ₪-5ע" או שVARTA 9Vסוללה 247

              ₪-CR203250סוללה ליתיום 248

              ₪-LR44 AG1350סוללת כפתור 249

              ₪-115(ע"אוסרם או ש) ST 111 4-80Wסטרטר אוניברסלי 250

              ₪-60(ע"אוסרם או ש) ST 151 4-22Wסטרטר לחיבור טורי 251

              ₪-5כבל + 12VDC 2.5A-3.0A 30W-ספק כח לד כ252

              ₪-5כ/ מטר ח20סרט בידוד 253

              ₪-5ש/ מטר ח20סרט בידוד 254

              ₪-5 מטר חום20סרט בידוד 255

              ₪-5 מטר כחול20סרט בידוד 256

              ₪-10 מטר לבן20סרט בידוד 257

              ₪-10ע" או שPL 13W/840 DD/E 4Pנורה -פיליפס258

              ₪-10ע"או ש' אירופ-PL 9W/840 S 2Pנורה -פיליפס259

              ₪-5ע"או ש( 85W)10.5W 830 E27 LEDנורה ליבון -פיליפס260

              ₪-20ע" או ש28W/865 T5' נורה פלו-פיליפס261

              ₪-5ע" או שCW 8W' נורה פלור-פיליפס262

              ₪-GW5ט לקיר גבס " מקום תה3' קופ263

              ₪-5א" ח4חלון ל  + D24' קופ264

              ₪-5ברגים ללא מחיצות+ מודול לגבס4קופ 265

              ₪-5 לקיר גבס ללא ברגים פטנט תקן6קופסה 266

              ₪-5ט תקן" תה6קופסה 267

              ₪-10' מ3כבל +RK4-Kרב שקע 268

              ₪-5' מ3כבל +RK6-Kרב שקע 269

              ₪-5 יחידה1=10  (כיסוי בטחון לשקע)שמרטף270

              ₪-5*ע" או ש6500K 12Wמ " מ170 לד עגול VEGAשקוע 271

              ₪-5*ע" או ש6500Kמ " מ120 קוטר 6W לד עגול VEGAשקוע 272

              ₪-20(ע"גל או ש-פל)מ " מ15X30תעלה 273

              ₪-20(ע"גל או ש-פל)מ " מ25X40תעלה 274

              ₪-5 לבן30X17מכסה +תעלה275

              ₪-10מטר (אצבע)תקשורת /  חשמלPVCתעלת 276

              ₪-35(ע"גל או ש-פל)תעלת אצבע 277
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י המציע"למילוי ע

מ"מחיר לפני מענושא 

1

 )עלות ההובלה למקרה בו נדרשת אספקה באותו יום עבודה 

 300- עלות זו תשמש גם במקרה של הזמנה בסכום הנמוך מ

(מ"לפני מע₪ 

₪ 

2

להם לא התבקשה )עבור פריטים שיתווספו במהלך ההסכם 

אחוז ההנחה המינימלי לו  (הצעת מחיר פרטנית בטופס זה

(%ב )זכאית מכבי ממחירון הספק לשוק המוסדי         

%

:מקרא

שווה ערך= ע "ש

 שנים5 שעות או 50,000* =  

:הערות

מכבי אינה מחוייבת לכמות האומדן או לכמות כלשהי. אומדן הכמויות הינו הערכה בלבד1)

ניתן להגיש הצעת המחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה2)

"מחיר ליחידה"ואת עמודה " יצרן"יש למלא את עמודה 3)

הדגם הנדרש על ידי מכבי/ מכבי תניח כי המציע הציע הצעתו עבור המותג, דגם חלופי/ במידה והמציע לא ציין מותג. יציין מותג חלופי שווה ערך, דגם הנדרש/ במידה והמציע לא יכול להגיש המותג4)

.(המאוחר מבין השניים) שנים 5 שעות או 50,000שם נדרשת אחריות של , *  לפי המלצות היצרן למעט סעיפים המסומנים תינתן- אחריות על המוצרים5)

(חובה למלא  )עלויות לא לשקלול 


