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 מועצה מקומית באר יעקב 

 3/20פומבי מס'מסגרת  מכרז

 קל  כיבוד מוצרי ו , ציוד משרדילאספקת חומרי ניקוי
 
 

 ציע הצעות הזמנה לה

חומרי לאספקת מזמינה בזאת הצעות (, "המועצה" -)להלן  המועצה המקומית באר יעקב .1
מוצרי ו "(אספקת ציוד משרדי" –, ציוד משרדי )להלן ("אספקת חומרי ניקוי" -)להלן  ניקוי

 כמפורט במסמכי המכרז. למשרדי המועצה "("אספקת כיבודכיבוד קל )להלן: 
 

)קומה  17וש במחלקת הגבייה, בקניון באר יעקב, ברח' שא נס את חוברת המכרז ניתן לרכ .2
₪,  אשר לא יוחזרו בשום מקרה. רכישת  1,000(, באר יעקב, תמורת תשלום סך של 2

מסמכי המכרז כאמור לעיל הינה חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה. ניתן לעיין במסמכי 
 .   y.org.il-www.bהמכרז באתר האינטרנט של המועצה בכתובת 

 
  במכרז זה. מציעים/לא יתקיים מפגש הבהרות .3

 
חומרי  ו, אשר יספקספק או ספקים במכרז מסגרת לבחירת מעוניינת להתקשר המועצה .4

הדרישות פי -באופן שוטף ועל כמויותע"פ כתב  ומוצרי כיבוד קל, , ציוד משרדיניקוי
  ,לאספקת המוצר/ים המועצה תיבחר לפחות ספק אחדכי מובהר,  המועצה. המשתנות של

 . מושא המכרז ים/לאספקת המוצראו יותר  שני ספקיםלבחור  היא ורשאית
 

, כפי לבצע את העבודות בכמויות ובמועדים ים/במהלך כל תקופת ההתקשרות על הזוכה .5
זמנות פי ה-דעתה, צרכיה ותקציבה המאושר ועל פי שיקול-שתדרוש המועצה מעת לעת על

יהא זכאי  ,גד ביצוע התחייבויותיושייחתמו בפועל ע"י מורשי החתימה של המועצה. כנ
על ידו בהצעתו במחירים שהוצעו  בפועל המוצרים שסיפקהזוכה לתמורה בגין  הספק

הזוכה לא יהא  . פרט לכך, הספקביחס להזמנה ספציפיתו/או בהצעת ההתמחרות  מכרזב
  זכאי לכל תמורה נוספת.

 
עד   צה תפרסם את השאלות ואת תשובות ההבהרה באתר האינטרנט של המועצההמוע .6

לשאלות הבהרה ולפרטים, ניתן לפנות בכתב  לעקוב  על הפונים חלה האחריות 26.3.20ליום 
 18.3.20ם יו, וזאת עד לrinat@b-y.org.ilלמ"מ רכזת מכרזים, גב' רינת איבגי, בדוא"ל: 

הגיעו ליעדן במועד. המועצה תפרסם את השאלות   באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם
על הפונים חלה   26.3.20ואת תשובות ההבהרה באתר האינטרנט של המועצה עד ליום 

האחריות להתעדכן באתר המועצה בשאלות ובתשובות ההבהרה, ובכל הודעה שתפורסם 
האחרון להגשת שאלות הבהרה, המועצה  המועד לאחר ושיתקבל בנוגע למכרז. שאלות

בע"פ לשאלות,  מענה יהיה לא כי יובהר, .תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל
את  תשובות בכתב שתפורסמנה באתר המועצה כאמור תחייבנה רק לכך, ובהתאם
 המועצה.

 
ת בנקאית ן ערבואת המסמכים כמפורט במסמכי המכרז וכ המציע יידרש לצרף להצעתו, .7

( כמפורט ₪ חמשת אלפים :במילים₪ ) 5,000בסכום של  מועצההאוטונומית לטובת 
 במסמכי המכרז.

את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות המפורטות במסמכי המכרז, במסירה ידנית  .8
, באר 2לתיבת המכרזים המוצבת בלשכת מנכ"ל המועצה בבניין המועצה, ברח' ז'בוטינסקי 

  בדיוק. 14:00עה ש 1.4.20יום מ אוחרלא ייעקב, 
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. יש  rinat@b-y.org.ilלמייל  ,15:00בשעה  18.3.20 ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד ליום  .9
תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של  08-9785324לוודא קבלת המייל בטלפון 

 .המועצה, בהתאם להוראות המכרז
 

פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המכרז בכל עת ומכל -הר, כי המועצה רשאית, עלמוב .10
סיבה שהיא. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 

 והיא רשאית להוציא אל הפועל רק חלק מההצעה.
 
 

 
 

 אישור קבלת מכרז
 

הוא מקבל על עצמו את תנאיהם  ז, וכיהמציע מאשר בזה, כי קיבל לידיו את מסמכי המכר

 בהם: מפורטותואת כל ההתחייבויות ה

 : ____________________________)הרוכשת( חברהה/שם התאגיד

 

 _____/___/___המכרז:  תאריך רכישת/קבלת

 

 ת.ז. ___________של מקבל המכרז:   _____________________   ומס' ת.ז. שם מלא 

 

 המכרז: ענייןל המציע פרטי איש הקשר מטעם

 שם:  _________________

 

 תפקיד: _______________

 

 ____-__טלפון:  ________

 

 ____-טלפון נייד: ___________

 

 ____________________@_____________________:   כתובת אימייל

 ____-___________מספר פקס: 
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 __ שם איש קשר נוסף מטעם המציע : ________________

 ____-_טלפון סלולרי של איש הקשר הנוסף: __________ מס

 

 ____:_  שעה: ______/___/תאריך: ____   ____________שם נציג המציע: _______
 

 חתימה: __________     

 

 מועצה מקומית באר יעקב 

 3/20מכרז מסגרת פומבי 

 ומוצרי כיבוד קל  , ציוד משרדילאספקת חומרי ניקוי
 

 
 ללים:כרז כומסמכי המ

 
 הוראות ותנאי המכרז     :1פרק 

 
 ': פרטים כלליים של המציע.נספח א
 : רשימת ממליצים.נספח ב'
 : נוסח ערבות בנקאית.נספח ג'
 (.2018, 2017שנתי )לשנים  מחזור הכנסותאישור רו"ח בדבר ': נספח ד

 : תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום.נספח ה'
 ר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה.ברה בד: הצהנספח ו'
 ': הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמות.נספח ז

 
 החוזה, תנאים כלליים.    : 2פרק 

   
 אישור על עריכת ביטוחים נספח א':         

 נוסח ערבות ביצוע. נספח ב':  
 

 הצעת המציע.    : 3פרק 
     

  ירים. : כתב כמויות ולוח מחנספח א'     
 
 

כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי המכרז/חוזה בין שהם מצורפים לבין שאינם מצורפים. 

 המסמכים הינם רכוש המועצה וחל איסור מוחלט לעשות בהם שימוש אחר פרט להשתתפות במכרז. 

 
 

 
 
 2020מרץ באר יעקב, 
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 1ק פר

 הוראות ותנאי המכרז

 

 מהות המכרז

, ציוד חומרי ניקוילאספקת  ותמזמינה בזאת הצע"( המועצההמועצה המקומית באר יעקב )להלן: "

 כמפורט במסמכי המכרז.  ,"(השירות)להלן: " המועצה עבור ומוצרי כיבוד קל משרדי

 

 מסמכי המכרז

לחוברת  3, הכל כמפורט בעמוד מהמכרזהמהווים חלק בלתי נפרד חלקים, שלושה במכרז זה  .1

 .ויקראו להלן ביחד ולחוד, "מסמכי המכרז" המכרז,

 
 . מועצההזכויות במסמכי המכרז שמורות ל .2

 

כותרות הסעיפים בכל מסמכי המכרז נועדו אך ורק לנוחות ולהתמצאות ואין לעשות בכותרות  .3

 שימוש לצורכי פרשנות מסמכי המכרז.

 

 כללי

 םואספקת הובלתם, לרבות ומוצרי כיבוד קל , ציוד משרדיקויני מרילחומכרז זה מתייחס  .4

 15)עד  ברחבי היישוב של מבני מועצה נקודות נוספותאספקה ל, לרבות במשרדי המועצה

גם  מכרז זה כי הספק הזוכה מחויב במסגרת ,למען הסר ספק, מוצהר ומובהר .נקודות פיזור(

 פגומים.בהחלפת מוצרים 

 

ספק אחד או יותר לאספקת המוצרים, ת, כך שהמועצה רשאית לבחור ז מסגרמכרז זה הינו מכר .5

ספקים במכרז, ביחס להזמנות מספר באופן שבעבודה השוטפת המועצה תערוך התמחרות בין 

עבודה שהמועצה תוציא מעת לעת לאספקת המוצרים, והספק יהיה מחויב להציע  בהתמחרות 

 לפחות את המחירים שהציע במסגרת המכרז. 

 

פנים; הסכם ו/או התחייבות משרד ה למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם  -שימו לב
רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה; ללא  כלפי קופת המועצה כספית יהיו בעלי תוקף משפטי מחייב

אין  )ראש מועצה, גזבר( בצירוף חותמת מועצה,  חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשי החתימה במועצה
 ( voidלהסכם/הזמנה תוקף מחייב כלפי המועצה והם בטלים )
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₪  000100, -כאספקה בהיקף של הינו:  המכרזהשנתי המשוער של הכספי האספקה היקף  .6

למען הסר ספק  (.[₪ להזמנה 200 -מינימום כ] יחד מוצרי כיבודו , ציוד משרדיחומרי ניקוי)

, וכי יקף כספי זהמובהר בזאת, כי אין באמור כדי לחייב את המועצה להפיק הזמנות בה

וצרים בהתאם לתקציבה ולסדרי העדיפות שלה ובהיקף נמוך מספקת עצה רשאית להזמין אהמו

 פי שיקול דעתה המלא.  -או גבוה מכך, הכול על

 

תקציבה. לזוכה לא תהיה ו את השירות הנדרש בהתאם לשיקול דעתה, לצרכיהתזמין  המועצה .7

 שירותוי בגין אי מסירת ו/או מסירת חלקו של הכל טענה או תביעה או זכות פיצ המועצהכלפי 

במועד  המועצהבהתאם לדרישות  את השירותדו מתחייב לבצע הזוכה מצ בלבד לביצוע על ידו.

במחירים להם התחייב במסגרת הצעתו ו/או במסגרת התמחרות במהלך ובאופן הנדרש ו

 העבודה השוטפת. 

 
 ,ו/או מוצרי כיבוד קלו/או ציוד משרדי עבור אספקת חומרי ניקוי  המשתתף רשאי להגיש הצעה .8

  או אחד מהם.סוגי המוצרים  שלושתניתן להגיש הצעה עבור ר כלומ

 
את המציעים, כי במועצה מכהן חשב מלווה מטעם משרד הפנים, על כן  המועצה מבקשת ליידע .9

מורשי  3כל התחייבות כספית של המועצה )הסכם, הזמנת עבודה( טעונה אישור וחתימה של 

התחייבות שאינה נושאת  .רוף חותמת מועצהה( בציחתימה כדין )ראש מועצה, גזבר, חשב מלוו

 ספק, אשר(. voidמורשי החתימה נעדרת כל תוקף מחייב כלפי קופת המועצה ) 3את חתימות 

שקיימת בידו התחייבות יבחר לבצע עבודה ו/או לספק שירותים למועצה בלא  על אף האמור

 שירות למכורטל סיכון נו הואכי  ,דעתו, כאמור, מגלה הוא בכך כספית מאושרת וחתומה כדין

 ללא קבלת תמורה על כך. למועצה

 

, צרי הניקיוןמו ביחס למפרטכולל אחוז הנחה  למסמכי המכרז 3בפרק המציע ינקוב בהצעתו  .10

מוצרי כיבוד קל, כאשר אחוז ההנחה  ואחוז הנחה כולל למפרט אחוז הנחה ביחס לציוד המשרדי

 .יחידה הנכלל במפרט/על כל פריט חל המוצע

 

התמורה היחידה לה זכאי המציע בגין  , הינם3ים בפרק הנקובמחירים הר ויודגש כי היוב

כוללת את כל הוצאות המציע, בין  והם ביצוע כל השירותים המפורטים במסמכי המכרז

ם. למען הסר ספק, סוג שהוא הכרוכות בביצוע השירותיהמיוחדות ובין הרגילות, מכל מין ו

, )למעט תוספת מע"מ כשיעורו ע"פ דין( כל מין וסוג שהואוספת מווסף תתלתמורה זו לא ת

 הצמדה מכל סוג שהוא. ובכלל זה לא תיווסף 

 

 זמן הביצוע תקופת ההסכם ו

 מתו. חודשים מיום חתי 12משך יעמוד בתוקף להסכם המכרז  .11
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, וחתימת החוזה ההודעה כי זכה במכרזעם קבלת מיד  מתן השירותלהתחיל ב על הזוכה/ים יהא .12

 תקופת ההסכם, ע"פ תנאי המכרז והחוזה. שיך במתן השירות למשך כל המלו

 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ל בהתאם ,בלבד מוקנית זכות ברירה )אופציה(מועצה ל .13

ובלבד שמסרה על , חודשים 12 תוקפו של ההסכם בשתי תקופות נוספות, כל אחת בת כתלהאר

 .  סכםופת ההימים לפני תום תק 60 כך הודעה לספק/ים

 

 השתתפות במכרזסף לתנאי 

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות  .14

 הסף המפורטות להלן:

ו/או ציוד  חומרי ניקוישנים לפחות, באספקת  3ניסיון קודם של המציע הינו בעל  .14.1

רדים ממשלתיים ו/או או למשלרשויות מקומיות ו/ 1מוצרי כיבוד קלאו /ומשרדי 

  .לכל הפחות ,למוסדות ציבור, בהיקף ובגודל דומה למועצה

ובו יפרט את מירב  1להוכחת ניסיון כאמור, המציע ימלא את נספח ב' לפרק 

התאגידים ו/או החברות ו/או הרשויות המקומיות הממליצות על שרותי המציע 

רים ו/או המלצות ע אישו. בנוסף, יצרף המצייבשהובהן המציע מספק אספקה 

מוסדות ו/או גופים כאמור לעיל, חתומים או מאושרים על ידי בעל תפקיד  2מטעם 

מפרטים את שם המוסד לו סופק , הרלבנטי במוסד )מנהל  רכש ו/או מנהל משק(

 , ההיקף הכספי של ההתקשרות ותקופת ההתקשרות.המוצרים

, ומגיש את 1975 -של"ו רשום כעוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף תהמציע  .14.2

הדו"חות התקופתיים השוטפים בגין מס ערך מוסף. כמו כן על המציע לצרף אישור 

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כנדרש, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .1976-)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו

כיפת יים )אבעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבורהינו המציע  .14.3

 "(חוק העסקאות)להלן: " 1967 –ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 ₪ 300,000של מינימאלי שנתי מחזור הכנסות המציע הינו בעל כי  ,אישור מרו"ח .14.4

 .2018, 2017בכל אחת מהשנים 

 תוקף.-המציע בעל רישיון עסק. על המציע לצרף צילום רישיון עסק, על שמו, בר .14.5

 .סמכי המכרזש את מהמציע רכ .14.6

 

 
י; מציעים המגישים מציעים המגישים הצעה לאספקת חומרי ניקוי בלבד, יציגו ניסיון קודם באספקת חומרי ניקו 1

מציעים המגישים הצעה לאספקת ציוד הצעה לאספקת כיבוד קל בלבד, יציגו ניסיון קודם באספקת כיבוד קל; 
התחומים, יציגו ניסיון לכלל מציעים המגישים הצעה משרדי בלבד, יציגו ניסיון קודם באספקת ציוד משרדי בלבד; 

 . בכולםקודם 
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 מסמכים ואישורים שיש לצרף להצעה

 את המסמכים הבאים: ,כל מציע יצרף להצעתו, בנוסף למסמכים הכלולים בחוברת המכרז .15

כל האישורים סף. הלכל הצעה יצורפו מסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי  .15.1

ת והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף כאמור לעיל, חייבים להתייחס לאישיו

תהא רשאית לא לקבל אישורים או  המועצהטית אשר מגישה את ההצעה. המשפ

 מסמכים אשר מתייחסים לאישיות משפטית אחרת.

הצעה שלא תצורף לה ערבות בנקאית לצורך השתתפות במכרז, כמפורט להלן.  .15.2

 ערבות בנקאית לא תידון כלל.

עלולות הירות אישור עו"ד של המציע בדבר העדר הרשעות של המציע ומנהליו בעב .15.3

להשפיע על עמידתם בתנאי ההתקשרות נשוא מכרז זה, כגון: עברות מרמה, זיוף, 

 .גניבה וכו'

שכר לא פחות מהמאשר כי המציע משלם לעובדיו  ,תצהיר חתום, מאומת ע"י עו"ד .15.4

מינימום ומעביר את כל התשלומים הסוציאליים כנדרש בחוק, וכן מקפיד על חוק 

 שעות עבודה ומנוחה.

הוא תאגיד )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו לצרף יע המצאם  .15.5

 את המסמכים הבאים:

 צילום תעודת ההתאגדות של התאגיד ברשם החברות. .15.5.1

אישור עו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי מתן השירותים הינו במסגרת  .15.5.2

סמכויות התאגיד, כי התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה ע"פ תנאי 

ום בשם כי הצעת התאגיד חתומה ע"י האנשים המוסמכים לחתוז זה, מכר

חתימתם על מסמכי המכרז וכי ההשתתפות התאגיד ולחייב את התאגיד ב

 במכרז וכן מתן השירותים נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי התאגיד.

 ד ושמות בעלי המניות.שמות מנהלי התאגי .15.5.3

סמכים לחתום ים המושמות האנשאישור עו"ד ל –אישור מורשי חתימה  .15.5.4

 תאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.בשם ה

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד. .15.5.5

אם המציע הינו שותפות )ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן(, עליו  .15.6

לצרף את המסמכים הבאים: תעודה מאושרת של רישום השותפות אצל רשם 

ת בדבר זכויות החתימה השותפוהשותפויות, חוזה השותפות, אישור עו"ד/רו"ח 

בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות בעניין הגשת ההצעה 

 וההשתתפות במכרז.

 מסמכי המכרז וכן מסמכים נוספים ובהתאם לבחירת המציע, אם נדרשים. .15.7

 , ציוד משרדי חומרי ניקויעל המציע לצרף להצעתו, רשימה של מוסדות להם סיפק  .15.8

חרונות, ולפרט לכל מוסד את תקופת ההתקשרות, ם האניהש 3 -ב ומוצרי כיבוד
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ההיקף הכספי של ההתקשרות, משך זמן ההתקשרות ושם גורם ממליץ ומס' טלפון 

 להתקשרות לגורם הממליץ.

 על המציע לצרף צילום רישיון עסק בר תוקף על שם מגיש ההצעה. .15.9

 תעודת עוסק מורשה. .15.10

 אישורי מס. .15.11

 . 2018, 2017ם אישור רו"ח על מחזור הכנסות לשני .15.12

 קבלה בדבר רכישת מכרז. .15.13

הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל ו/או חלקם עלולה להיפסל ע"י 

 ועדת מכרזים.

 

שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה  המועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .16

רז להשלים מידע חסר ו/או ות למכהמציעים לאחר הגשת ההצען הבלעדי, לדרוש מכל אחד מ

המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין היתר לצורך בחינת עמידתו של המציע ו/או מי מטעמו 

 לעיל. 9בתנאי הסף שפורטו בסעיף 

 

 הגשת ההצעה

מסמכי המכרז פירושה כל מסמכי המכרז וכל המסמכים אשר על המציע למלא  "ההצעה" עפ"י .17

 על פי תנאי מכרז זה. ,לצרף אליהםשעל המציע  םישוריכל האאו ו/במסמכי המכרז 

 

 מועד הגשת ההצעות .18

 3/20 מכרז פומבי מס' -על המציע להגיש הצעתו במעטפה  סגורה, כשעליה מצוין  .18.1

ולהכניסה במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי המועצה בבאר 

  (."המועד האחרון" –)להלן  1.4.20יעקב, לא יאוחר מיום 

 לא תתקבל.האחרון, שתוגש לאחר המועד  הצעה .18.2

גרום ות לדיון לא תתקבל ההצעה בדואר או לאחר המועד והשעה הנקובהמשלוח  .18.3

 לפסילת ההצעה.

המועד שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את  המועצה .18.4

אשר תשלח לכל המשתתפים במכרז לפחות יום  ,בהודעה להגשת הצעות האחרון

 ני המועד האחרון להגשת ההצעות.אחד לפ

 

 אופן מילוי ההצעה .19

  מסמכי המכרז.הנדרשים ב כל הפרטיםעל המציע למלא את  .19.1

: אחוז 3במפרטים בפרק  המצויניםביחס למחירים אחוז הנחה על המציע לנקוב  .19.2

, אחוז הנחה כולל על מחירי מפרט הציוד מפרט מוצרי הניקיון מחיריעל  כולל הנחה

בזאת, כי האחוז  מוצרי הכיבוד. מובהר מפרט מחיריעל  כולל הנחוז הואח המשרדי
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. המצוינים במפרט היחידות/המוצרים למפרט יחול על מחירי כל שיינתן ביחס לכל

 המציע רשאי ליתן אחוזי הנחה שונים בכל מפרט. 

 אין ליתן הנחה שלילית )תוספת מחיר(.  .19.3

יוצא מן אחרים, ללא ומים הצעת המחיר כוללת את כל המסים, ההוצאות והתשלה .19.4

 הכלל, פרט למס ערך מוסף שיתווסף על המחיר כשיעורו כדין. 

 

 

 

 

 אופן הגשת ההצעה .20

במעטפה סגורה  םמצורפיהמסמכים העל כל נספחיה ועל המציע להגיש את הצעתו  .20.1

נציג וכנס על ידי יא תוהבלא שיצוין עליה כל סימן היכר מלבד שם המכרז ומספרו, 

 , במעמד הגשת ההצעה ע"י המציע.במועצה מכרזיםלתיבת ה המועצה

חוברת המכרז וכל מסמך אחר אשר מוגש על להגיש את על המציע למען הסר ספק,  .20.2

ידו בהתאם לנדרש בתנאי המכרז, לרבות כל מסמכי התשובות וההבהרות אשר 

 . כאשר כל עמוד חתום בשוליו על ידי המציעישלחו למשתתפים, אם ישלחו, 

וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  כל מיןכל ההוצאות, מ .20.3

 במכרז, תחולנה על המציע בלבד.

 

 חתימות .16

 כל מסמך וכל עמוד ממסמכי המכרז. על המציע לחתום על .21.1

בחתימתו על ההצעה ובהגשתה, מאשר המציע את הסכמתו לכל האמור במסמכי  .21.2

את כל למציע כן הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש -כמו המכרז ובתנאיו.

לביצוע כל  הידיעות, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הנדרשים

השירותים נשוא המכרז, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את השירותים 

 ל כמפורט במסמכי המכרז.והכ –נשוא המכרז 

 

  בדיקות מוקדמות

יה בידו כל המידע נת שיהעל המציע לבצע כל בדיקה עובדתית או משפטית הנדרשת לדעתו על מ .17

על המציע לבסס הצעתו על בדיקות שיערוך ו/או כל  הדרוש לו לשם הכנת ההצעה והגשתה.

לא תחול כל   המועצהמידע שייאסף על ידו ואשר יכול להיות רלוונטי למתן הצעתו, ועל 

 ן זה. יאחריות בעני

 

ומצא את כל  וקדמותהגיש המציע את הצעתו רואים אותה כאילו ביצע את כל הבדיקות המ .18

 ולמימושה ללא עיכובים או עלויות נוספות. והתנאים מתאימים להגשת הצעת
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באשר לעבודות ותנאיהן, אם  המועצהכל הסתמכות של המציע על מידע כלשהו שנמסר לו מ .19

אחריות  המועצהניתן כזה, נעשה על אחריותו של המציע בלבד והוא לא יהא רשאי להטיל על 

ויתברר כי איזה מהנתונים שנמסרו כאמור איננו מדויק, או איננו נכון  , היהין זהיכלשהי בענ

 ליום מתן ההצעה.  

 

שא בלעדית בכל העלויות בקשר להשתתפותו במכרז, ובשום מקרה הוא לא יהיה יכל מציע י .20

זכאי לקבל החזר בגין עלויות אלה, בין אם זכה במכרז ובין אם לאו, בין אם הסתיים המכרז 

 בוטל.ובין אם 

 

ן פרט מפרטי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת יבדבר טעות או אי הבנה בעני או תביעה כל טענה .21

 ההצעה.

 

  ערבות בנקאית

, על המציע לצרף להצעתו המועצהלהבטחת קיום התחייבויות המציע וחתימה על הסכם עם  .22

פח בנסרט , בנוסח המפוהמועצהובלתי מותנית לטובת  אוטונומית ערבות בנקאית אוטונומית

₪  0005,של למסמכי המכרז. הערבות תהיה של בנק ישראלי, חתומה כדין, על סך  1' לפרק ג

 ( כמפורט במסמכי המכרז.חמשת אלפים ₪)במילים: 

 

 תהא רשאית לחלט את הערבות על פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת. המועצה .23

 

ת הארכת הערבות דרוש אתהא רשאית ל המועצה 30.6.20 עד לתאריך הערבות תעמוד בתוקף .24

 יום.  60  נוספת של הלתקופ

 

 המועצהתהא רשאית לדרוש לחלט את הערבות הבנקאית בכל מקרה בו הודיעה  המועצה .25

במקרה בו נדרש המציע חתם על החוזה ו/או  אך הוא לא ,למציע כי הצעתו זכתה במכרז

 . ובכפוף לכל דיןלהאריך את תקופת הערבות והוא לא עשה כן 

 

הערבות שמסרו, לאחר שיחתם ההסכם עם מי שתקבע  זכו במכרז תוחזר לאים שמציעל .26

 כזוכה. המועצה

 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים  המועצהחילוט הערבות לא יפגע בזכות  .27

 שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.
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 הבהרות ושינויים

. יש לוודא rinat@b-y.org.ilיל , למי15:00שעה  18.3.20ליום ניתן לשלוח שאלות הבהרה עד  .28

. תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, 08-9785324 קבלת המייל בטלפון

פניות להבהרות או שאלות שתגענה למועצה לאחר המועד הנ"ל לא בהתאם להוראות המכרז. 

 יקבלו מענה. 

 

עצה ועל פי רת המותשובות לשאלות המציעים תשלחנה בדואר אלקטרוני, לפי בחי .29

הפרטים שהשאיר כל רוכש במועצה, לכל המשתתפים שרכשו את מסמכי המכרז. על 

המציעים להדפיס את המענה לשאלות, על כל נספחיו, לחתום על גביו ולצרפו למסמכי 

 המכרז כחלק בלתי נפרד.

 

 פה. לא תהא אחראית לכל מידע ו/או הבהרה ו/או שינוי אשר ימסרו למשתתפים בעל המועצה .30

 

שעות לפני המועד האחרון  24 -, ולא יאוחר מרשאית בכל עת המועצהמבלי לפגוע באמור לעיל,  .31

להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח להגשת ההצעות, 

, מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או לעיללרוכשי מסמכי המכרז, באופן המפורט 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. לעות לאלו הכלולים במסמכי המכרז, וזאת ת נוספהוראו

 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז, יגבר האמור  .32

 במסמכי ההבהרות.

 

 הסתייגויות, השמטות, שינויים

 כללי .33

מכרז בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי ה .33.1

ע"פ שיקול  המועצהאו כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשאית /ו

 :דעתה הבלעדי

 

 לפסול את מסמכי המכרז. .33.1.1

 לראות בהסתייגויות ככאלה שלא נכתבו כלל, ולהתעלם מהן. .33.1.2

 לראות בהסתייגויות ככאלה המהוות פגם טכני בלבד. .33.1.3

ן כדי בתיקו לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ובלבד שלא יהיה .33.1.4

 לשנות את מחירי ההצעה ו/או פרט מהותי בה.

 

 .המועצהההחלטה בין האפשרויות לעיל נתונה לשיקול דעתה של ועדת המכרזים של  .33.2

, והמציע יסרב להסכים לעילאם תחליט הועדה לנהוג לפי אחת החלופות המנויות 
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וגשה לפסול את ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית אשר ה המועצהלכך, רשאית 

 יתה אמורה להיות ההצעה הזוכה.יל ידי המציע, אם הצעתו הע

 

 הצעת המחיר

או  המועצהאם תתגלה בעת בדיקת ההצעה, טעות חשבונאית, לרבות שגיאה בסיכום, רשאית  .34

 בודק ההצעה לתקנה. 

 

 

 בחינת ההצעות

ב שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לא לקבל ו/או לא להתחש תהא רשאית, עפ"י המועצה .35

 ת במסמכי המכרז.וה אשר לא תהא תואמת באופן מלא לדרישות המפורטבהצע

 

או יותר לבחור שני ספקים  היא מכרז זה הינו מכרז מסגרת והמועצה תבחר ספק אחד ורשאית .36

המוצרים, באופן שבעבודה השוטפת תיעשה התמחרות בין הספקים הזוכים על  לספק את

באופן שהמחירים המוצעים לא יעלו וועצה, ציא הממחירים מוצעים ביחס להזמנות עבודה שתו

 על הצעת הספקים במסגרת מכרז זה.

 
או יותר )בכל אחד מהתחומים או המועצה תבחר ספק ורשאית היא לבחור בשני ספקים  .37

שיציעו את אחוז ההנחה הנמוך ביותר על מפרטי  מבין משתתפי המכרז,בשניהם יחדיו( 

 בין שני המפרטים(. וךהנמ לל)אחוז ההנחה המשוק 3המחירים בפרק 

 

כולו או חלקו, שהי, והיא רשאית לבטל את המכרז לאיננה מתחייבת לקבל הצעה כ המועצה .38

 מתן השירותים. בכל עת אף לאחר שנקבעה הצעה זוכה במכרז, ובלבד שטרם החל הזוכה ב

על במקרה של ביטול המכרז לאחר שהחל הזוכה במתן השירותים, יחולו תנאי ההסכם הנמנה 

 כי המכרז,  לרבות הפרק שעניינו "ביטול ההסכם". מסמ

 

בוטל המכרז כאמור לעיל, לא יהיה זכאי אף מציע, לרבות המציע שהוכרז כזוכה, אם  .39

בגין כל הוצאה ו/או נזק שנגרמו לו בשל  המועצההוכרז, לפיצוי או שיפוי כלשהו מ

ם בקשר עם ק אחריאו כל הוצאה ו/או נזו/או אי קבלת הצעתו ו/השתתפותו במכרז 

למעט התשלום אותו שילם המשתתף עבור רכישת מסמכי המכרז , השתתפותו במכרז

 שתוחזר למשתתפיו במקרה שהחליטה המועצה לבטל את המכרז.

 

להקטין או להגדיל את היקף ההסכם בשיעור לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכאית  המועצה .40

 ין.לדפוף , בכלמציע הנמסראספקתם ששירותים כלשהוא מהיקף ה
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או ביכולתו ביצוע העבודות להתחשב בכושרו של המציע ל המועצהבעת הדיון בהצעות, זכאית  .41

המציע עבור על ידי  יםקודמאספקת שירותים לעמוד בתנאי המכרז, כפי שהדבר נובע מ

מתן שירותים ו/או בעבור אחרים וכן להתחשב בוותק ובניסיונו ב , ככל שהיו כאלו,המועצה

 דומים.

 
גם לאחר , יה רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספותתה עצההמו .42

ו/או  מועצההמציע יהיה חייב למסור ל פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את המציע והצעתו.

הניתוחים כאמור לעיל, ובמקרה של סירוב, רשאית למומחים מטעמה את כל ההסברים ו

 די פסילת ההצעה., עד כלהסיק מסקנות לפי שיקול דעתה המועצה

 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות  

 המועצהה במכתב רשום על הזכייה במכרז, ותזמין את הזוכה למשרדי תודיע לזוכ המועצה .43

 ההסכם חתום על ידי המועצה.  לקחת עותק של 

 

למען הסר ספק מודגש בזה כי יראו בחתימת הזוכה על מסמכי המכרז במסגרת ההצעה שהגיש,  .44

ויראו את ומחייבת ללא צורך בחתימה נוספת של הזוכה על מסמכי המכרז, סופית כחתימה 

 .כמחייב עם חתימת המועצה על ההסכםההסכם 

 

וערבות  ( ימים ממועד קבלת ההודעה ימציא הזוכה אישור על קיום ביטוחים7תוך שבעה ) .45

 במסמכי המכרז.ביצוע בהתאם למפורט 

 

מציא ערבות ביצוע ו/או לא המציא כל מסמך ו לא הלא המציא הזוכה אישור על ביטוחים ו/א .46

אחר, אשר נדרש להמציאו על פי מסמכי המכרז לאחר ההודעה על הזכייה, רשאית המועצה 

לבטל את הזכייה של המציע במכרז, לחלט את הערבות הבנקאית שנתן ולהתקשר בחוזה עם 

חדש. הכול פי מכרז  המציע שדורג ע"י ועדת המכרזים במקום אחרי המציע שזכה או לפרסם

 שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

 

בדואר רשום  ליתר  המועצהרק לאחר שנתמלאו כל התנאים המפורטים לעיל, תודיע  .47

המשתתפים, על אי זכייתם במכרז, וכן תצרף להודעתה זו את הערבויות הבנקאיות אשר 

 הומצאו על ידם בקשר עם השתתפותם במכרז.

 

 עצההמורכוש  –מסמכי המכרז 

הם נמסרים למציעים למטרת הגשת ווקניינה הבלעדי  המועצהמכי המכרז הינם רכושה של מס .48

הצעות למכרז ולא לשום מטרה אחרת. מקבל מסמכי המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש 

 ובין אם לאו.מועצה וזאת בין שהגיש הצעה ל –בהם אלא למטרת הגשת הצעתו 
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 60מתוך  15עמוד 

 

 עסק בשליטת אישה

בקשר עם   2016-תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התשע"ן שות שלמציע העונה על הדרי .49

עידוד נשים בעסקים נדרש להגיש במועד הגשת ההצעה, אישור ותצהיר לפיו העסק הוא 

-בשליטת אישה )לעניין זה משמעות התיבות: "עסק בשליטת אישה", "עסק" "אישור", ו

 (.1992-ב' לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב2"תצהיר" ראה סעיף 

מקום בו הועדה מצאה לנכון להמליץ באותה מידה על שתי הצעות ואחת מן ההצעות היא של  .50

הועדה תמליץ על ההצעה של עסק בשליטת אישה כזוכה ובלבד שצורף לה  ,עסק בשליטת אישה

 , כמפורט לעיל.""תצהיר -בעת הגשתה, "אישור" ו
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 60מתוך  16עמוד 

 

 : נספח א'1פרק 
 

 פרטים כלליים של המציע

 מציע מענה ה נושא  מס"ד 

  שם המציע 1

  כתובת 2

  טלפונים 3

  שמות בעלי השליטה בחברה 4

  שם איש קשר להגשת המענה 5

  טלפון איש קשר להגשת המענה 6

  כתובת דוא"ל איש קשר להגשת המענה 7

  מספר פקס לתקשורת בנושא המענה למכרז 8

  כתובת אתר האינטרנט של המציע 9

  שנת יסוד 10

  נהלים בכיריםשמות מ 11

  בעלי המניות 12

  חברות אחיות 13

  חברות בנות 14

  שנת יסוד החברה 15

  מספר שנות עבודה במגזר המוניציפאלי 16

)לא כולל  2017בש"ח לשנת  הכנסותמחזור  17
 מע"מ(

 

)לא כולל  2018בש"ח לשנת  הכנסותמחזור  18
 מע"מ(

 

  הערות 19

  צל המציעירים אסה"כ העובדים השכ 20

המקבלים שרות מוסדיים מספר לקוחות  21
 באופן קבוע מהמציע
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 60מתוך  17עמוד 

 

 : נספח ב'1פרק 

 רשויות מקומיות ממליצות ו חברות  תאגידים

הממליצות על שרותי הרשויות המקומיות או /וו/או החברות התאגידים מירב  המציע יפרט את
. יש לצרף , לפי הענייןמוצרי כיבוד קל וו/אדי ו/או ציוד משר חומרי ניקויהמציע מספק בהן ו המציע

על ההמלצות להיות חתומות או מאושרות על  הרשות.התאגיד / המלצות אוטנטיות של אישורים ו/או 
 .או רו"ח גזבר, חשבמנהל כספים / , מנכ"ל, יו"ררשות המקומית: תאגיד / ידי בעל תפקיד בכיר ב

שם איש  שם הלקוח מס"ד
 קשר

ה שנה החל מאיז טלפון 
עד -קיים קשר

 איזו שנה

 היקף פעילות כספי שנתי

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      
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 60מתוך  18עמוד 

 

 'ג: נספח 1פרק 

 נוסח ערבות בנקאית 

 ________________ בנק
 

 _________מכרז מס'  
 

 לכבוד
 מועצה מקומית באר יעקב

 
 ומוצרי כיבוד קל , ציוד משרדילאספקת חומרי ניקוי 3/20מכרז פומבי מס' _ הנדון: 

 כתב ערבות מס'__________
 
אספקת בדבר  , 3/20בקשר עם מכרז מס'  ,(המבקש -על פי בקשת _____________ )להלן  .1

ולהבטחת התחייבויותיו של המבקש כלפי  מועצהל וכיבוד קל , ציוד משרדיחומרי ניקוי
ש"ח  5,000של  כולל עד לסךשהוא נו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הנ ,צההמוע

 (.סכום הערבות -)להלן  ( בלבד,חמשת אלפים ₪)במילים: 
 
 
 דרישתכם הראשונה בכתב, עם הגעת באופן מידי, הננו מתחייבים לשלם לכם את סכום הערבות .2

י להטיל עליכם כל חובה י ומבלוזאת ללא כל תנא ,מורשי החתימה של המועצה חתומה ע"י
שהיא להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  מאת המבקש.
במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם 

 ה על הסך הכולל הנ"ל. לא יעל
 
וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לפי כתובתנו, לא   30.6.20עד ליום  תוקף ערבותנו זו יהא .3

 יאוחר מהמועד הנ"ל.
 
 יום.  60למשך  האו מי מטעמ המועצהערבות זו ניתנת להארכה בהוראה חד צדדית של  .4
 
 .ה שהיאערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צור .5
 

 
 

 בכבוד       רב,        

 _____________ בנק        

 _____________ סניף        

 _____________ כתובת        

 _____________ תאריך        
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 60מתוך  19עמוד 

 

 : נספח ד'1פרק 

 מחזור הכנסות שנתי אישור רו"ח בדבר 

 לכבוד
 מועצה מקומית באר יעקב

 
 ג.א.נ., 

 
פ./ח.צ. _________________ המציע במכרז פומבי מס' ___ ח.לבקשת__________________

"( המציע)להלן: " המקומית באר יעקב לאספקת מוצרי ניקיון ומוצרי כיבוד קל עבור המועצה........ 
 וכרואה חשבון של המציע, הרינו לאשר כדלקמן:

 
 מע"מ(.  כולל ₪ )לא 300,000עלה על  2018, 2017מחזור ההכנסות של המציע בכל אחת מהשנים 

 
 
 
 

    
שם מלא  תאריך

 רוה"ח 
 מ.ר.
 

 חתימה + חותמת
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 60מתוך  20עמוד 

 

 נספח ה' : 1פרק 

 
 תצהיר 

 1976-ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2לפי סע' 

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

אני הח"מ ________________ מרח' _________________ ת.ז. _________________ לאחר 
כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  וזהרתישה

 כלהלן:
 
"(, אני מכהן כ________________ החברהאני נציג ___________________ )להלן: " .1

 בחברה, ואני מוסמך להצהיר מטעם החברה, את המפורט להלן.
 
ב)א( 2רה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף ז, החבעד למועד האחרון להגשת הצעות במכר .2

"(( לא חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן: " 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו
הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין 

"( או לפי חוק שכר םים זריחוק עובד)להלן: " 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א
 "(. חוק שכר מינימום)להלן: " 1987-מינימום, התשמ"ז

 
ב)א( 2עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, החברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  .3

לחוק עסקאות גופים ציבוריים( הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק 
ום, אולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה מינימ עובדים זרים או לפי חוק שכר

 האחרונה. 
 
לא יועסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, עובדים זרים, למעט מומחי  .4

חוץ, וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי החברה ובין באמצעות קבלן כוח אדם, 
 תקשר.קבלן משנה או כל גורם אחר עמו א

 
ידוע לי, כי העסקת עובדים זרים בניגוד להתחייבות במסגרת תצהיר זה תהווה אי עמידה  .5

 בתנאי ההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות. 
 
 בתצהיר זה: .6

עובדים זרים: עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה,  .6.1
היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל,  ברשותםשומרון וחבל עזה, ש

ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים 
 .1994-כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה

 מומחה חוץ: תושב חוץ שנתקיימו לגביו כל אלה: .6.2
כדי לתת  מתווך כוח אדם,דם או הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו קבלן כוח א .6.2.1

 שירות לאותו תושב ישראל בתחום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.
 שוהה בישראל כדין. .6.2.2
 בכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחיותו הייחודית. .6.2.3
בעד עיסוקו בתחום מומחיותו תשולם לו הכנסה חודשית אשר איננה נופלת  .6.2.4

שכיר, כמפורסם באתר הלשכה  למשרת מפעמיים השכר הממוצע במשק
 לסטטיסטיקה.

 
 

        _________________________ 
 חתימה                 
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 60מתוך  21עמוד 

 

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי שברח' 
ת.ז.  _____________________ מר ______________ אשר זיהה עצמו ע"י

_________________/המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.

 חותמת ___________________   עו"ד ____________________

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.2all.co.il/web/Sites/beeryakov/22496_(14).jpg&imgrefurl=http://www.2all.co.il/web/Sites/beeryakov/PAGE50.asp&usg=__X1M1lcV6Nx6XzzJP90YtrJelIAg=&h=697&w=519&sz=68&hl=iw&start=1&um=1&tbnid=f4ItRUGnhKqWyM:&tbnh=139&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2B%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25AA%2B%25D7%2591%25D7%2590%25D7%25A8%2B%25D7%2599%25D7%25A2%25D7%25A7%25D7%2591%26hl%3Diw%26rls%3Dcom.microsoft:he:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_en%26sa%3DN%26um%3D1


 

 60מתוך  22עמוד 

 

 : נספח ו'1פרק 
 לכבוד

 יעקבמועצה מקומית באר 
 

 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון : 
הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית באר יעקב הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים  .1

 הבאים:
 

 הקובע כדלקמן : 1950-א' )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  1.1
אחד האמורים חלק העולה על שיש ל "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או  –לחוזה או לעסקה עם העירייה, לעניין זה, "קרוב" 

 אחות".
ויות ור ברש)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציב 12כלל  1.2

 המקומיות הקובע:
 "חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית: לעניין זה,

 חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה"  
 ( )ב(".1) 2 -( )ב( ו1) 1)ראה הגדרות "בעלי שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 ח חדש( הקובע כי:ת )נוס)א( לפקודת העיריו 174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו 

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -או על ידי בן
 המבוצעת למענה".

 

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי : .2
וג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי :בן ז בין חברי מועצת המועצה  אין לי 2.1

 שאני לו סוכן או שותף.
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  2.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 
 מנהל או עובד אחראי בו.

 סוכנו, העובד במועצה.שאני  אין לי בן זוג, שותף או מי 2.3
 

ידוע לי כי המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  .3
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

זכייתי במכרז, הנני  ו לאחראמת, וכי ככל שישתנו הנסיבות עד הגשת מועד ההצעה ו/א
 מתחייב לדווח למנכ"ל המועצה ו/או ליועמ"ש המועצה בדבר כך.

 
)הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכ"ל ו/או מנהל הכספים  אם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 

 : מטעם המציע(
    

שם חתימה וחותמת של 
המציע/חבר במציע + ציון 

 תפקיד בתאגיד

 ת עו"דחתימה וחותמ תאריך
 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר במציע הינם מורשי   
חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. 
הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר את 

ן, ולאחר יעשו כהאמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 
 שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני על תצהיר זה.

 
 

 אם ממלא התצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
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 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה

 
 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים   
 חר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.ן, ולאהקבועים בחוק, אם לא יעשה כ
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 : נספח ז'1פרק 
 לכבוד

 מועצה מקומית באר יעקב
 

 הצהרה בדבר העדר הרשעות קודמותהנדון : 
 
 

אני הח"מ ____________________ ת.ז. _______________ ואני מכהן בתפקיד 
הוזהרתי כי לאחר ש_____________ אצל המציע ____________ ח.פ._____________, 

עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב 
 בזאת כדלקמן: 

 הנני מוסמך/ת לתת תצהיר מטעם המציע.  .1

המציע ומנהליו לא הורשעו בעבירה  3/20מכרז השנים האחרונות שקדמו לפרסום  3במהלך  .2
 פלילית. 

 
לרבות עבירה שיש עימה קלון או הנוגעת לתחום עיסוק המציע בירה, כל ע –"עבירה פלילית" 

ועבירות בתחום מרמה, זיוף, גניבה. למעט: עבירה פלילית מסוג חטא, עבירה פלילית מסוג 
ברירת קנס, עבירות מכח חוקי עזר מקומיים )להוציא עבירות שעניינן אי קבלת אישור, רישיון 

 או הסכמה(. 
 

יטב ידיעתי לא תלויים הליכים פליליים או מתנהלת חקירה כי למ בנוסף, הריני להצהיר .3
 משטרתית נגד המציע או מנהליו והנוגעת לתחום עיסוק המציע.

 
 

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4
 אמת.
 

ל ו/או מנהל הכספים  ו מנכ")הצהרה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/אאם המצהיר הינו תאגיד/שותפות 
 : מטעם המציע(

 
 

    
שם חתימה וחותמת 

 של המציע/חבר במציע
 חתימה וחותמת עו"ד תאריך

 
 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם המציע/חבר   
במציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 
בכל עניין הקשור ו/או הנוגע למכרז. הריני מאשר 

י החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי ימתי כבחת
להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים 
בחוק, אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור 

 חתמו בפני על תצהיר זה.
 

 אם המצהיר הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 
 
    

 חתימה וחותמת עו"ד תאריך שם + חתימה
 

 תאריך

י כי החתום הוזהר על ידי להצהיר בחתימתהריני מאשר   
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא 
יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר 

 זה.
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 2פרק 
 

 הסכם
 

 שנחתם בבאר יעקב ביום __________ בחודש __________ בשנת ___________            
 

 500225305קב, ח.פ. באר יעהמועצה המקומית     בין:
 ע"י ראש המועצה מר ניסים גוזלן 

 גזבר המועצה, מר דניאל אורן, רו"ח 
 דוד אטיאס רו"חהחשב המלווה, מר 

   , באר יעקב1כתובת: רח' ז'בוטינסקי     

 -מצד אחד-          

  __________________________    לבין:

 ____________________כתובת:    

 __________: ____פקס    

 (הספק -)להלן     

 -מצד שני-          
 

 , ציוד משרדיחומרי ניקויאספקת ל 3/20 מס' פומבי מסגרת פרסמה מכרז המועצהו :הואיל

 .ומוצרי כיבוד קל

 

והספק הגיש הצעתו למכרז, והסכים לקבל על עצמו מתן השירותים נשוא המכרז  :והואיל

 , בהתאם להסכם זה.מועצהל

 

___ המליצה על הצעת /______/ מתאריךבהחלטתה  המועצהוועדת המכרזים של  :אילוהו

נוסף )להלן  ספק כהצעה הזוכה היחידה ו/או כהצעה הזוכה יחד עם הצעת הספק

את  ו/או הזכיינים אישר למסור לידי הספק המועצה, וראש (הזכייניםיקראו יחד: 

 מתן השירותים נשוא ההסכם.

 
 קבוע בהסכם זה את היחסים המשפטיים ביניהם; דים לוברצון הצד  :והואיל

 
 לפיכך הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .1

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.2all.co.il/web/Sites/beeryakov/22496_(14).jpg&imgrefurl=http://www.2all.co.il/web/Sites/beeryakov/PAGE50.asp&usg=__X1M1lcV6Nx6XzzJP90YtrJelIAg=&h=697&w=519&sz=68&hl=iw&start=1&um=1&tbnid=f4ItRUGnhKqWyM:&tbnh=139&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2B%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25AA%2B%25D7%2591%25D7%2590%25D7%25A8%2B%25D7%2599%25D7%25A2%25D7%25A7%25D7%2591%26hl%3Diw%26rls%3Dcom.microsoft:he:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_en%26sa%3DN%26um%3D1


 

 60מתוך  26עמוד 

 

 הגדרות ומשמעותן

למונחים המופיעים בצד ימין של הטבלה שלהלן תהיה בהסכם זה המשמעות המיוחסת להם  .2

 אם כן מחייב הדבר והקשר הדברים משמעות אחרת.אלא  בצידה השמאלי של הטבלה,

 .המקומית באר יעקב המועצה  המועצה

, האחראי מטעמה על ביצוע השירותים, מתן או מי מטעמו המועצהגזבר  המנהל

הוראות ופיקוח שוטף על מתן השירותים על ידי הספק, ומשמש כאיש קשר 

 לספק.  המועצהבין 

, כולל כל מסמכי המועצהשפורסם על ידי    3/20 'מס מסגרת פומבי מכרז המכרז

 למסמכי המכרז. 1המכרז, כפי שפורטו בפרק 

לרבות עובדיו, מועסקיו, מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר  הספק

 (, יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.המועצהקבלת אישור 

  .המועצהעבור  וד קלבי כימוצרו/או ציוד משרדי ו/או  חומרי ניקויאספקת   השירותים

 .המועצההסכם זה, וכל מסמכי המכרז כפי שפורסמו ונמסרו על ידי  ההסכם

 

 התחייבויות הצדדים

את מתן השירותים בכפוף לתנאי המכרז ולהסכם זה, מוסרת בזאת לידי הספק,  המועצה .3

  את אספקת השירותים בכפוף לתנאי המכרז ולהסכם זה. והספק מקבל על עצמו

 

 חייבויות הספקת והתהצהרו

הספק מצהיר, כי קרא את ההסכם, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים והדרישות  .4

המפורטים בו, וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצעם במקצועיות ולשביעות רצונה המלאה של 

מכי והליכי המכרז הינם מצגי אמת במסגרת מס מועצה, וכי כל המצגים שעשה להמועצה

 הינה מעיקרי ההסכם והפרתה מהווה הפרה יסודית שלו. ה זוהצהר מדוייקים.

 

הספק מצהיר ומתחייב, כי יש לו את הידע המקצועי, היכולת, המשאבים, הכישורים,  .5

השירותים והעובדים המקצועיים, וכל הנדרש על מנת לספק את הניסיון המיומנות, הציוד, 

 , ובהתאם להסכם.המועצהלשביעות רצונה של 

בכלל, שיונות, ההיתרים, האישורים וההרשאות הנדרשים יברשותו כל הר, כי הספק מתחייב .6

 לשם מתן השירותים על פי ההסכם. לרבות ע"פ החוק, 

 

הספק מתחייב שלא להסב לצד ג' התחייבויות כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה ולהימנע  .7

עצה שיקול . למומהעסקת קבלני משנה אלא אם קיבל לכך את הסכמת המועצה בכתב ומראש

בכל מקרה, תהא  הדעת הבלעדי, ללא צורך בהנמקה, לסרב להסבה והעסקת קבלן משנה.

 האחריות לקיום הוראות הסכם זה ולטיב השירות על הספק בלבד.
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הספק מתחייב כי כל פעולה הקשורה במתן השירותים על פי מסמכי ההסכם ואשר ביצועה  .8

אי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו וי תנשיון ו/או היתר ו/או מילימחייב קבלת ר

סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה  שיון ו/או היתר ו/או מילוי אותו תנאי.יר

 יסודית של ההסכם.

 

הזמנה  ו/או לזכיינים לספקמנהל מחלקת הרכש במועצה, או מי מטעמו, יעביר מעת לעת  .9

לשם  3המפרטים שבפרק , מתוך ו/או מוצרי כיבוד קלשרדי ו/או ציוד מ חומרי ניקוילאספקת 

 התמחרות. 

 
  למועצה יהיה שיקול דעת בלעדי לגבי תדירות ההזמנות. .9.1

, ותחשבנה ככאלו שהגיעו לספק, ביום משלוח 17:00ההזמנות תשלחנה עד לשעה  .9.2

 .דוא"ל/הפקס

יום  ב 08:00, תחשבנה כאילו הגיעו לספק, בשעה 17:00הזמנות שתשלחנה אחרי השעה  .9.3

 המחרת.

 ימי עבודה לאחר קבלת ההזמנה. 2כמפורט בכל הזמנה, יעשה עד  אספקת המוצרים .9.4

תוך יום עבודה  זמנה "הזמנה מיוחדת", יסופקו המוצריםבמקרים בהם יצויין ע"ג הה .9.5

 אחד.

 ,מסיבה כלשהי מועד הקבועב הקבועים לעיל ספק את המוצריםבמידה והספק לא י .9.6

חיצוני ולחייב את הספק ו/או  כיין הנוסף ו/או לספקזות לתהיה המועצה רשאית לפנ

, הן הישירות והן העקיפות, הפרש המחיר ו/או הוצאות נוספותלקזז מתמורתו את 

 שייגרמו למועצה בגין אי עמידתו בלוח הזמנים כאמור.

העברת הציוד ממחסניו ו/או  תכולל אספקת המוצריםמצהיר כי ידוע לו, שהספק  .9.7

 צה ו/או מחסניה, כולל העמסתם ופריקתם במתקני המועצה.עהמו נייןלבמשרדיו, 

מכל  יםונקי שלמיםחדש,  הספק יספק את המוצרים באריזתם המקורית, כשהם במצב .9.8

 פגם.

הספק מתחייב לספק ציוד בטיב ואיכות מעולים, העומדים בסטנדרטים מקובלים ואשר  .9.9

 תקן. לחילופין וככל  שקייםעומדים בתקן ו/או אושרו ע"י מכון התקנים הישראלי, ככל 

 שלא קיים תקן ישראלי כאמור, יעמדו המוצרים בדרישות של כל גוף מוסדי רלוונטי,          

 כגון:משרד התמ"ת, משרד הבריאות וכו'.         

הספק לא יספק ציוד ומוצרים חליפיים לאלו המפורטים במסמכי במכרז, אלא אם קיבל          .9.10

 עצה.אישור לכך בכתב מהמו

הספק מתחייב לספק את השירותים עפ"י ההסכם, מתחילתם ועד סופם בדייקנות,  .9.11

בשלמות וברציפות, הכל להנחת דעתה ולשביעות רצונה של המועצה. כמו כן, מתחייב 
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הספק לנקות את מקום העבודה בגמר אספקת הציוד ולפנות את הפסולת ולהשאיר את 

 המקום נקי ומסודר, לשביעות רצון המועצה.

ה, ע"פ שיקול דעתה, תוכל לבדוק את התאמתו לתנאים, של כל מוצר המסופק המועצ .9.12

לה ע"י הספק במסגרת הסכם זה. ככל שימצא מוצר ו/או פריט, אשר איננו עומד בתנאי 

 .הסכם, יחולו על הספק עלויות הבדיקה וההחלפה של המוצרה

 את המנהל.חתים עם סיום האספקה הטכנית עפ"י הזמנה כאמור לעיל, הספק ידאג לה .9.13

 

 המועצההצהרות והתחייבויות 

צוע מתחייבת לשתף פעולה עם הספק ולסייע כמיטב יכולתה בכל ענין הקשור עם בי המועצה .10

הרלוונטיים להעמיד לרשותו את כל המידע והנתונים השירותים על פי הקבוע בהסכם ו

 .מתן השירותיםהדרושים לצורך 

 

 מתן השירותים

במהלך מתן  המועצהשלא לצורך לפעילות השוטפת של פרעה הספק מתחייב להמנע מה .11

 השירותים.

 

הספק מתחייב למלא אחר כל הוראות ו/או דרישות המנהל, אך אין בסעיף זה כדי לגרוע   .12

 הכללית לביצוע אמין, איכותי ומקצועי של השירותים.מאחריותו 

 
 תקופת ההסכם

 (.תקופת ההסכם -)להלן  םחודשי 12ולמשך כרז מיום חתימת הסכם המתקופת ההסכם הינה  .13

 

כל אחת,  חודש 12נתונה אופציה להאריך את ההסכם לשתי תקופות נוספות, בנות למועצה  .14

יום לפני  60 -מ (, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב לספק, לא יאוחררכתואהתקופה המ -)להלן 

 תום תקופת ההסכם או התקופה המוארכת.

 

נוספת כאמור לעיל, יחולו כל תנאי הסכם זה על קופת על הארכת ההסכם לת המועצההודיעה  .15

 .וארכתהתקופה המ

 

 סודיות

הספק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מין וסוג, אשר יגיע לידיו בין  .16

בעל פה ובין בכתב, בין בצורה ישירה ובין עקיפה, השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות 

סעיף זה הינו מעיקרי (. המידע -)להלן  מועצהכל מידע אחר הנוגע לו דהו, שיטות עבהמועצה

 ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.
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ידי אחרים, בין  עוד מתחייב הספק, לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על .17

והן  כם זהבמישרין ובין בעקיפין, למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה, וזאת הן בתקופת הס

לאחר סיומו, מכל סיבה שהיא, ללא הגבלה בזמן, והכל למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי 

אשר החזיק בו  הדין, מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל או מידע שנמסר לספק מצד שלישי 

 סעיף זה הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. כדין.

 

ימסר המידע, על יעובדיו וקבלני המשנה מטעמו, להם  ים אתעוד מתחייב הספק להחת .18

 לעיל.  17 -ו 16כאמור בסעיפים סודיות לשמירת התחייבות 

 

מתחייבת לא להעביר או לגלות לצד שלישי, במישרין או בעקיפין, כל סוד, ידע או מידע  המועצה .19

ההסכם קופת כלשהוא לרבות סודות מקצועיים או מסחריים הקשורים בעסקי הספק, הן בת

 והן לאחר סיומו. 

 

 דו"חות ותשלומים

על ידו  ושסופק לכל חודש, שתכלול את כל המוצרים 5-להספק ימציא חשבונית מס כחוק, עד  .20

חתומות הרלוונטיות לחשבונית זו, כשהן בחודש שחלף. לכל חשבונית, יצורפו תעודות משלוח 

 .המנהלע"י 

 

 ימים ממועד הגשתו. 21או בחלקו, בתוך  מלואוהמנהל יבדוק את החשבון ויאשרו לתשלום, ב .21

 
 30של עד בתשלום איחור  יום, מיום הגשת החשבונית. 90התשלום יבוצע בתנאי תשלום ש+  .22

 יום לא יהווה הפרת הסכם.

 
למען הסר ספק מודגש בזה כי התמורה כוללת את כל הכרוך ו/או הקשור ו/או הנובע ממתן  .23

 .השירותים על פי ההסכם

 
 לרכוש וף אונזיקין לג

הספק מתחייב לשאת באחריות מלאה ולפצות בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, העלולים  .24

במישרין או בעקיפין, תוך כדי ו/או אגב ביצוע השירותים, לגופו ו/או לרכושו של כל  להיגרם

 וכל הפועלים מטעמה או עבורה. המועצהאדם, לרבות 

 

ל פי הדין ו/או הנהוג ו/או המקובל לשם שמירה שים עינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרוהספק  .25

על ביטחונם ו/או רכושם של הציבור, עובדי הקבלן, המועצה, המוסדות, עובדיהם וצדדים 

 שלישיים כלשהם.

מכל דרישה ו/או תביעה שתוגש נגדה בקשר לכל  המועצההספק מתחייב לגרום לשחרורה של  .26

 י הסכם זה. על פ נזק, אובדן או קלקול אשר הספק אחראי להם
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בכל מקרה בו המועצה תידרש ו/או תתבע לשלם לצד שלישי פיצוי כלשהוא, עקב מתן  .27

השירותים ע"י הספק, מתחייב הספק לשלם את התשלום ו/או לפצות ו/או לשפות בשלמות את 

על כל הפסד ו/או נזק ו/או הוצאה וכנגד כל תביעה  , על פי דרישת המועצה,המועצה ומי מטעמה

מכל עילה שהיא, שתוגש על ידי אדם כלשהו ו/או צד ג' כלשהו נגדה ו/או נגד מי  רישה,או ד

מעובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה, לרבות בגין נזק לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, 

ו/או בעקיפין למעשיו ו/או מחדליו של  לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו לה הקשור במישרין 

 הקבלן. 

 

 דהי עבוהעדר יחס

מוסכם בין הצדדים, כי עובדי הספק ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתו ואחריותו של  .28

ישא בכל ההוצאות הכרוכות והקשורות במתן השירותים על פי יהספק בלבד. הספק בלבד, 

מסמכי ההסכם על ידי עובדיו ו/או קבלני המשנה שיועסקו על ידו )לאחר קבלת הסכמת 

י שבא מטעמו, לרבות תשלום שכרם, זכויות סוציאליות וכל ממראש ובכתב(  המועצה

ותשלומים והפרשות אחרים כנדרש על פי דין וכמקובל בתחום זה. הספק מתחייב, כי לעובדים 

 המועצהשיועסקו על ידו ישולם לפחות שכר המינימום שייקבע, מפעם לפעם בחוק, וכי לדרישת 

 .בענייןימציא לה אשור רו"ח 

 

אשרים, כי הספק מבצע את התחייבויותיו שבהסכם כקבלן עצמאי, וכי ים ומהצדדים מצהיר .29

אין בהתקשרות על פי הסכם זה ו/או מכוחו משום יצירת יחסי עובד ומעביד ו/או סוכנות בין 

לבין הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו ו/או הפועלים עבורו ו/או  המועצה

 ועובדיה, על כל הכרוך והנובע מכך. המועצהם במסגרת שתלביבשליחותו, וכי כל אלה אינם מ

 

, ופסק דין המועצההיה ולמרות האמור לעיל, יתבע הספק ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו את  .30

 המועצהחלוט יקבע קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, מתחייב הספק לשפות ולפצות את 

ין )לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד סק הדלשלם על פי פהמועצה  תחויבבגין כל סכום בו 

 הקשורות לתביעה כאמור(.

 

הספק מתחייב למלא כלפי כל עובד שיועסק על ידו לצורך מילוי הסכם זה, את כל הוראות חוקי  .31

 העבודה והתקנות על פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום ו/או שיחוקקו בעתיד.     

 

חקתו של אדם המועסק מטעמו באם לדעת בר הרהספק ימלא כל דרישה מטעם המועצה בד .32

המועצה התנהג האדם שלא כשורה ו/או ברשלנות ו/או בחוסר אכפתיות. הורחק אדם כאמור 

ימנע הספק מלהשיבו לעבודה עבור המועצה בין במישרין ובין בעקיפין ואין בסעיף זה כדי 

 להטיל חבות כספית כלשהי על המועצה. 
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 ערבות ביצוע

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  המועצהפקיד הספק בידי כם, יעם חתימת ההס .33

להבטחת ביצוע כל , שקלים חדשים(חמשת אלפים  במילים:)₪  5,000 וצמודה למדד, בסך

מסמכי  ק ע"פנוסח הערבות הבנקאית לקיום התחייבויות הספ ההסכם. התחייבויותיו ע"פ

  (.ערבות הביצוע -מכי המכרז )להלן למס 1ההסכם יהיה באותו נוסח המפורט בנספח ג' לפרק 

 

יום מתום תקופת הסכם. הוארך ההסכם מטעם  60ערבות הביצוע תהא בתוקף עד לאחר  .34

. לא המועצהכלשהו, מתחייב הספק להאריך את ערבות הביצוע לתקופה נוספת, כפי שתורה לו 

 ביצוע.  ערבותרשאית לחלט את הערבות ולהחזיק בכסף שחולט כ המועצהעשה כן הספק תהא 

היה וחולטה הערבות, ובתום תקופת ההסכם זכאי הספק לקבל לידיו את הכספים שחולטו 

 כולם או חלקם, יהיה זכאי להשבת הכספים שחולטו כאמור בערכם הנומינאלי בלבד.

 

 ביטוחים

מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי הסכם זה ומבלי לפגוע בהוראות כל דין, מתחייב הספק  .35

חשבונו ביטוחים המכסים את כל הסיכונים האפשריים הנובעים מהסכם זה לרבות ך על לערו

 (. הביטוחים -, ואשר יהיו בתוקף במשך כל תקופת ההסכם )להלן עירייהלו, לעובדיו, לצד ג' ול

 

כלל תנאי לפיו יתהיה מוטב על פי פוליסות הביטוח, וכי בפוליסות י המועצההספק מתחייב כי  .36

רשאית לבטל את הפוליסות, או איזו מהן, אלא לאחר ששלחה הודעה אינה חברת הביטוח 

 יום לפני מועד כניסתו לתוקף של הביטול. 30לפחות  עירייהבמכתב בדואר רשום ל

 

יום  14להבטחת התחייבותו של הספק לביצוע הביטוחים, ימציא הספק לידי המועצה תוך  .37

 מות ע"י המבטחת בנוסחו המקורית חתוהעתק הפוליסומהמועד בו הודע לו כי זכה במכרז, 

האמור הינו תנאי יסודי לחתימה על ההסכם שבלתו רשאית . 2כנספח א' לפרק בנוסח המצ"ב 

 המועצה להביא לביטול זכיית הספק במכרז. 

 

 ביטול ההסכם

יום  60רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא על ידי מתן הודעה בכתב לספק של   המועצה .38

 מראש.

ת לבטל מיידית את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים וזאת מבלי לגרוע רשאי המועצה .39

 מהתחייבויות הספק על פי הוראות הסכם זה, ואלה המקרים:

הספק הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי ההסכם ולא תיקן את ההפרה לאחר  .39.1

 שקיבל התראה על כך מראש ובכתב תוך הזמן שנקבע בהתראה.
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פק כי השירותים המבוצעים על ידו, כולם או מקצתם, אינם הסני בפ התריעה המועצה .39.2

לשביעות רצונה, והספק לא נקט מיד עם קבלת התראה זו צעדים נאותים לשיפור מתן 

 .המועצההשירותים לשביעות רצונה של 

 הספק הפר אחת או יותר מהוראות הסכם זה הפרה יסודית. .39.3

פק, ו/או מונה לספק מפרק או מן לסהוגשה בקשה למינוי מפרק או כונס נכסים או נא .39.4

כונס נכסים או נאמן ו/או הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה 

לפועל לגבי איזה מנכסי הספק, לרבות על התמורה המגיעה לו על פי הסכם זה אשר לא 

 המשיךיום, ו/או קיים חשש סביר כי בשל קשיים כלכליים לא יוכל הספק ל 21בוטל תוך 

 וליתן למועצה שרות כנדרש בהסכם זה.

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הספק הסתלק מביצוע התחייבויותיו על פי הסכם  .39.5

 זה. 

הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הצהרה כלשהי של הספק שניתנה בקשר עם חוזה זה  .39.6

 כלשהואינה נכונה או הספק לא גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע באופן 

 על ההתקשרות עמו. 

 

בוטל ההסכם כאמור לעיל, תשלם המועצה לספק את התמורה המגיעה לו עד למועד ביטול  .40

ההסכם, וזאת לסילוק גמור ומוחלט של כל המגיע לו, ובניכוי כל סכום שהספק חייב למועצה 

ית ה זכאעל פי הסכם זה או כל הסכם או התחייבות אחרת או על פי כל דין. בנוסף, תהא המועצ

החל ממועד הביטול להעסיק כל תאגיד ו/או גורם אחר לשם קבלת השירותים שהספק התחייב 

 לספקם על פי חוזה זה. 

 

מבלי לגרוע מהאחריות המוטלת על הספק ע"פ הסכם זה ועל פי כל דין ומבלי למעט מהזכויות  .41

, ההסכםהמוקנות למועצה על פיהם, הספק ישא בכל הוצאה שנגרמה למועצה עקב הפרת 

 לרבות בגין הפרש עלות ההתקשרות עם גורם אחר. 

 

 הסבת ההסכם

אלא אם  לרבות על דרך השעבוד,הספק אינו רשאי להסב לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו,  .42

יחסי חוזה  הסכמה כאמור, אם ניתנה, לא תיצורניתנה לכך הסכמת המועצה בכתב ומראש. 

סעיף זה כלפי המועצה לביצוע השירותים.  אחראיכלשהם בין המועצה לבין הנעבר והספק יהא 

 הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את  42את הסכמתה בהתאם לאמור בסעיף  המועצהנתנה  .43

שא באחריות מלאה לכל מעשה או יהספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והספק י

 השירותים, באי כוחם ועובדיהם.ותני מחדל של נ
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 סיום התקשרות
את כל המידע והידע שנצבר  המועצהעם סיום תקופת ההסכם מתחייב הספק להעביר לידי  .44

למען הסר ספק סיום תקופת ההסכם הכוונה לכל מקרה בו  מועצה.ואצל עובדיו בהקשר לאצלו 

ת ביטול ההסכם על ידי לרבו מכל סיבה שהיא, המועצההסתיימה ההתקשרות בין הספק לבין 

 מי מהצדדים.

 

 לעיל. 43ביצוע האמור בסעיף הספק לא יהיה זכאי לתשלום כל תמורה בגין  .45

 

 כללי

למען הסר ספק, יובהר כי הסכם זה בא במקום כל הסכם אחר שבין הצדדים וככל שקיים, עובר  .46

בין  מותנהלחתימת הסכם זה. עוד יובהר כי תנאי הסכם משקפים נכונה את המוסכם וה

הצדדים במלואו וכי המועצה לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, 

הסכמים והתחייבויות בין בכתב ובין בעל פה, שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו, אם נעשו, 

 קודם לחתימתו. 

 

שאינו ובין המועצה זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק על פי חוזה זה, כל חוב, בין קצוב  .47

קצוב, המגיע לה ממנו, בין על פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על 

 פי כל דין. סעיף זה הינו בבחינת הודעה בדבר קיזוז ולא תישלח הודעה נוספת בעניין. 

 

כל שינוי מתנאי חוזה זה לא יהא בר תוקף אף אם המועצה נהגה על פיהם, אלא אם הותנו  .48

 ע"י הצדדים כדין מראש ובכתב.סכמו והו

 

כל ויתור על שימוש בזכות, אורכה, הקלה וכיוצא באלה לא יתפרשו בכל צורה כויתור מצד כל  .49

שהוא ולא יפגעו בזכויות, בטענות, בסעדים ובתרופות העומדים לכל צד לפי חוזה זה או לפי כל 

 דין. 

 

 כתובות הצדדים

 . זה הסכם ברישה שלקבוע ם לצורך הסכם זה יהיו ככתובות הצדדי .50

 

כל הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו בדואר רשום, תחשב ככזאת שנתקבלה לידי הצד  .51

מסרה למשלוח רשום בבית הדואר. כל הודעה י( ימי עסקים, מרגע ה5תוך חמישה )הנשגר ב

נתקבלה מיד עם שיגורה או מסירתה, לפי אילו אשר שוגרה בפקס או נמסרה ביד תחשב כ

 . העניין
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 סמכות שיפוט ייחודית

לבית משפט השלום בראשון לציון ולבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, תהא  סמכות שיפוט  .52

 ייחודית לדון בכל עניין העולה מהסכם זה.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:
 

 
 ע"י: הספק                           המועצה ע"י:                                              

 
 

__________________________                                  ___________________________ 
  ראש המועצה                                                      

 
 

__________________________                                  ___________________________ 
 גזבר המועצה                 

 
___________________ 

 חשב מלווה             
 
 

________________________ 
 חותמת המועצה              

 

 
 

 אימות חתימה

, מאשר כי הסכם זה נחתם כדין על ידי הספק אני הח"מ עו"ד _____________, ב"כ

ה"ה_______________ מטעם ספק, המורשה על פי הוראות מסמכי התאגיד לחתום על 

 התחייבות זו ובחתימתו יש בכוחו לחייב את התאגיד לעניין הסכם זה. 

      ________________________________ 
 עו"ד              

 

 אישור יועמ"ש

בזאת כי קראתי את ההסכם שבנדון, ולאחר שבדקתי את תוכנו אני מאשר/ת  אשר/תאני הח"מ מ

 למועצה לחתום ולהתקשר בהסכם זה.

למועצה המקומית באר יעקב מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים; הסכם ו/או התחייבות  -שימו לב
שפטי מחייב כלפי קופת המועצה רק אם נחתמו על ידי החשב המלווה; ללא וקף מכספית יהיו בעלי ת

חתימת החשב המלווה לצד יתר מורשי החתימה במועצה )ראש מועצה, גזבר( בצירוף חותמת מועצה, אין 
 ( voidלהסכם/הזמנה תוקף מחייב כלפי המועצה והם בטלים )
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_____________________ 

  היועץ המשפטי למועצה                                                                                    

 
 

 אישור תקציבי 
 

 כי :בזאת הרינו לאשר 
 

 נתקיימו בהסכם זה כל התנאים וניתנו לגביו כל האישורים הדרושים לפי כל דין.
 

ההוצאה הכספית לביצועו של הסכם זה מתוקצבת מסעיף _____ בתקציב רגיל/מאושרת בתקציב 
 בלתי רגיל מס' ______.

 
 

_____________________   _______________________ 
 זבר המועצהג     ראש המועצה          
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 כיסויים

 סוג הביטוח
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדור

ת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות/ סכום 
 ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף וביטול 
 חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם 
 לנספח ד'

 מטבע  סכום 

ביט   צד ג'
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  4,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 
        

אחריות 
 מעבידים

 

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש  309
 האישור        
 מבוטח נוסף היה ויחשב  319
 כמעבידם        
 ראשוניות  328

 
 

ביטוח חבות 
 מוצר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 ביט
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2,000,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 ₪ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
 קבלנים וקבלני משנה  307
 ויתור על תחלוף לטובת     309
 מבקש האישור        
 תביעות המל"ל 315
מבקש האישור מבוטח  318

 נוסף
 ראשוניות 328
רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (*: ג' בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח  בהסכם)בכפוף, לשירותים המפורטים פירוט השירותים 
 

041  070   

 ביטול/שינוי הפוליסה *
 למבקשהודעה  משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 בדבר השינוי או הביטול. האישור
 אישורת הימחת

 המבטח:
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 : נספח א'2פרק 

 אישור על עריכת ביטוחים
   נספח

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה  
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת  עם זאת, יחד  כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה.

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מבקש האישור מעמד אופי עסקה המבוטח מבקש האישור

מועצה מקומית 
באר יעקב 

)המזמינה ו/או 
בנות ברות ח

ועובדים של 
 הנ"ל( 

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ.
 
 

 מען
 

 נדל"ן☐
 * שירותים 

 *אספקת מוצרים

 אחר: ______☐
 

 
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים*
 *מזמין מוצרים

 אחר: ______☐
 

 ת.ז./ח.פ.
____________ 

 

 מען
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 : נספח ב'2פרק 
 

 ערבות הביצוענוסח 
 לכבוד

____________________ 
____________________ 

 א.נ.,
 . ………………ערבות מס'הנדון: 

 
" ו/או "הנערב"( אנו ערבים בזה כלפיכם הספקעל פי בקשת ___________________ )להלן: " .1

₪( חמשת אלפים ש"ח )ובמילים:  5,000לתשלום כל סכום עד לסכום של  חוזר בלתי באופן
"סכום הקרן"( כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאים המפורטים להלן  –הלן )ל

מסגרת פומבי  מכרז פי על הסכם לביצוע בקשר"סכום הערבות"( שתדרשו מאת הספק  –)להלן 
ומוצרי כיבוד למועצה המקומית באר  , ציוד משרדילאספקת מוצרי ניקיון ___________מס' 

 יעקב. 
 
כדלקמן:  הצמדה בתנאי "המדד"( להלן: ( לצרכן המחירים למדד מודצ יההי הערבות סכום .2

 המדד". 15/2/2020 בתאריך שהתפרסם 1/2020חודש  מדד יהא זו ערבות היסודי לעניין המדד
 .זו ערבות פ"ע דרישתכם לקבלת קודם שפורסם האחרון המדד יהא זו ערבות לעניין "החדש
 לעומת עלה החדש המדד כי יתברר אם :קמןכדל ויחושב זו ערבות לעניין ההצמדה הפרשי
 למדד החדש המדד בין למכפלת ההפרש השווה בסכום ההצמדה הפרשי יהיו היסודי המדד

 היסודי מהמדד נמוך יהיה החדש המדד אם .היסודי במדד מחולק החילוט בסכום היסודי
 .דההצמ הפרשי כל ללא לסכום הערבות עד בדרישתכם הנקוב הסכום את לכם נשלם

 
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש שעל ידכם עד סכום הערבות, באופן מיידי, עם  .3

קבלת דרישתכם הראשונה בכתב וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם או 
להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום הנ"ל מהקבלן. כמו כן מוסכם 

ייבים לנקוט בהליכים משפטיים נגד הקבלן ו/או לפנות בדרישה היו חבזאת במפורש כי לא ת
 מוקדמת לקבלן ו/או לממש בטחונות אחרים כתנאי מוקדם לתשלום סכום ערבות זה על ידינו.

 
אתם זכאים ורשאים לממש את הערבות בדרישה כאמור, מעת לעת על כל סכום שייקבע על  .4

יידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין מים שידכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכו
ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. לפיכך, במידה ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם 
אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת. אנו נשלם 

 דלעיל. 3מעת לעת הסכומים נדרשים במועד ועל פי הקבוע בסעיף 
 

א נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע אנו ל .5
מתשלום עפ"י כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על 

 כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לקבלן עפ"י הדין.
 

א ההסכם, ועד בכלל וכל דרישה ת נשויום לאחר תום ביצוע העבודו 90הערבות תהיה בתוקף  .6
 לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.ת להימסר לנו עד מועד זה למשרדנו. מכם חייב

 
 .להסבה או להעברה ניתנת אינה זו ערבות  .7

 
 בכבוד רב,

 
 הבנק                                                                                                                             
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 ': נספח ג2פרק  
 

 
 

 הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים
 

, מנכ"ל המציע, מצהיר, כי אין למציע ו/או  אני הח"מ, מס' ת.ז. ___________________

 ומוצרי , ציוד משרדימוצרי ניקיוןלמנהליה כל ניגוד עניינים בנוגע למתן שירותים בנושא: אספקת 

 מועצה מקומית באר יעקב.ד קל לכיבו

בין היתר, אני מצהיר כי, למיטב ידיעתי, אין לי ו/או למשרדי ו/או לשותפי ו/או לעובדיי ו/או כל 

גורם הפועל בשם ומטעמי כל קשרי עבודה, ייעוץ או מתן שירותים עם צדדי ג' באופן שיכול להוות 

 מקומית באר יעקב.עצה החשש לניגוד עניינים בינם ובין השירות הניתן למו

כן אני מתחייב כי היוודע לי מצב של ניגוד עניינים או חשש למצב כזה, אדווח באופן מיידי למועצה 

ולא אמשיך באספקת השירותים עד קבלת אישור מגורמי המועצה המוסמכים. כיוצא בזאת, כל 

ואישור מהגורמים חיות אימת שיהיה לי ספק בדבר מצב של ניגוד עניינים אדווח למועצה ואבקש הנ

 המוסמכים במועצה.

בחתימתי הנני מאשר, כי קראתי והבנתי את כל האמור בכתב התחייבות זה ואפעל בהתאם לאמור 

 בו. לראיה באתי על החתום.

 

 

 

___________________        

  

 חתימת המנהל

 

__________________ 

 תאריך 
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 3פרק  

 הצעת המציע                                                
 לכבוד

 המועצה המקומית באר יעקב
 

 ג.א.נ.,
 
מכרז מגיש בזאת הצעתי ל והנני המכרז מסמכי כל את בעיון קראתי כי מצהיר, מ"הח אני .1

 , הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.ומוצרי כיבוד קל, ציוד משרדי לאספקת מוצרי ניקיון
 
למציעים  ההודעה פרסום לרבות ומסמכיו, המכרז פרטי כל תא והבנתי קראתי כי מצהיר, הנני .2

 ידועים על העבודות, המשפיעים האחרים הגורמים וכל המכרז תנאי כי מצהיר, אני בעיתונות.
כל  את עצמי על לקבל מציע אני הצעתי. את קבעתי לכך ובהתאם להם מסכים אני לי, ומוכרים

 את לספק זה ובכלל הסתייגות, לכ בלא המכרז במסמכי הכלולים והתנאים ההתחייבויות
 .להצעתי בהתאם שאדרש השירות בהיקף

 
 משתתף או/ו מציע עם מפרטיה פרט או/ו ההצעה תיאום ללא עצמאי באופן מוגשת זו הצעתי .3

 הצעתי, חילוט לפסילת הדבר שהוא אחרת, יביא שלב למועצה, בכל במכרז והיה ויתברר אחר
 .לרשותה עומדה וקיהליך ח או/ו צעד כל לרבות הערבות

 
אני מצהיר שבדקתי את כל תנאי העבודה וכן כל ההוצאות אשר יכולות להשפיע על סכום הצעתי  .4

 לביצוע העבודות שבנדון.
 
אני מצהיר כי סכום הצעתי מניח את דעתי ומהווה תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל  .5

 ההתחייבויות על פי הצעתי אם הצעתי תתקבל.
 
י תתקבל, להוציא לפועל את כל העבודות שבנדון לפי המחירים והצעתאני מתחייב במידה  .6

 שהצעתי ולשביעות רצון המועצה המלא.
 

אני מוותר ויתור מוחלט ומלא על כל תביעה כספית כל שהיא שמקורה באי ידיעתי כל תנאי או  .7
 נתון כל שהוא הקשורים בביצוע העבודות או הנובעים מהן.

 
 :כי תבזא מתחייב מסכים מצהיר אני .8

לביצוע  הדרושים והכישורים ההיתרים הרישיונות, הכשירות, המומחיות, הידע, בעל הנני 8.1
 מסמכי  לכל בהתאם מקצועית, מבחינה וגם המימון מבחינת גם המכרז, נשוא העבודות

 .המכרז
 כמפורט למכרז, ההצעה הגשת לצורך הנדרשים המקדמיים התנאים בכל עומד הנני 8.2

 במידה כי לי המסמכים הנדרשים. ידוע כל את מצרף יהננ הולראי המכרז במסמך תנאי
 .הצעתי על הסף לפסול עלולה המכרזים כלשהו  ועדת אישור או/ו מסמך אצרף ולא

 /מידע כל להציג ממני ולדרוש לחקור הזכות שמורה המכרזים לוועדת כי ,לי ידוע עוד 8.3
 התאמתי ,מימוןה יותאפשרו ,מומחיותי ,ניסיוני ,כשירותי להוכחת נוסף שיידרש מסמך
 /המידע מלוא את לוועדה למסור חייב אהיה ואני ב"וכיו ,המלצות לרבות ,השירות למתן

 ,כאמור כל שהוא ניתוח או הסבר ,מסמך למסור אם אסרב .דעתה להנחת ,המסמכים
 .ההצעה את לפסול ואף ראות עיניה לפי מסקנות להסיק הוועדה רשאית

 הוראות פי על וההתחייבויות הדרישות כל תא צעבל שהיא, בחינה מכל מסוגל, הנני 8.4
 .המכרז ומסמכיו

 את אבצע בהסכם, איתי תתקשר והמועצה במכרז ואזכה במידה כי מתחייב, הנני 8.5
 דין, כל והוראות הבטיחות הוראות המכרז, למסמכי בהתאם המכרז העבודות נשוא

 בדים מטעמיהעו יכ ואדאג והמועצה המנהל של המלאה רצונם הצעתי, לשביעות  במחירי
 .ויעיל אדיב באופן המועצה ינהגו בעובדי
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מילוי  לצורך תקן או/ו דין כל י"עפ הנדרשים התנאים בכל לעמוד מתחייב אני 8.6
 .המכרז נשוא התחייבויותיי

הוזכרה  לא אם גם בהסכם, זה ובכלל זו מכרז בחוברת המופיעה התחייבות כל כי לי, ידוע 8.7
  .אותי מחייבת זה, בחלק במפורש

 
בין  ההוצאות, כל את להלן כוללת בהצעתי כמפורט ידי על המוצעת ההנחה כי מצהיר, יהננ .9

 המכרז תנאי פי על בביצוע העבודות הכרוכות שהוא, וסוג מין מכל כלליות, ובין מיוחדות
 ההסכם והמכרז. נשוא התחייבויותיי לכל מלא כיסוי ומהווהבשלמות 

 
 הכרוך, כל על המכרז, נשוא העבודות בגין נוספת ורהמת כל לי תשולם לא כי בזאת, לי מובהר .10

 מובהר כן למדד. הצמדה הפרשי לי ישולמו לא זה ובכלל מ,"מע בתוספת מעבר לקבוע בהצעה זו
 השירותיםעל  בעתיד יחולו אשר או החלים שהוא, סוג מכל חובה, תשלום היטל, מס, כל כי לי,
כל  לי שיגיעו מהסכומים המועצה תנכה כך, ורךצל ידי. על וישולמו עליי יחולו זה, הסכם י"עפ

 לי. תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת דין, כל לפי לנכות שעליה סכום
 

חמשת אלפים )במילים:  5,000של  בסכום חתומה בנקאית ערבות ב"מצ הצעתי קיום להבטחת .11
 בהתאם לנוסח הקבוע במסמכי המכרז.  ₪(

 
ימים מקבלת הודעת הזכייה את המסמכים  7להמציא בתוך  מתחייב הריני תתקבל, הצעתי אם .12

 .הקבועים על פי מסמכי המכרז, לרבות ערבות ביצוע ואישור עריכת ביטוחים
 

המנויות  הפעולות את אבצע לא אם או/ו מהצעתי בי אחזור שאם לי ידוע כי בזאת, מצהיר אני .13
 את אאבד זו, מכרז ברתבחו הכלולה אחרת כלשהי התחייבות כל או מקצתן, או כולן לעיל,

 להצעתי המצורפת הבנקאית הערבות את לחלט רשאית תהא והמועצה השירותים זכותי למתן
 יהא לא הערבות שבחלוט לי ידוע כן המכרז. במסמכי כמפורט הכל אחר, קבלן ולהתקשר עם זו

 לע נוטל שאני ההתחייבויות הפרת עקב המועצה לרשות שיעמדו סעד או בכל זכות לפגוע כדי
 זכות או/ו תביעה או/ו טענה כל לי תהיה לא כי מצהיר הנני הצעתי למכרז. הגשת עם עצמי

 תתקשר בו במקרה כי מתחייב הנני כן במקומי. אחר מציע המועצה עם התקשרות עקב לפיצוי
 על שנבחרה ההצעה בין ההפרש את לה לשלם עליי יהיה ,דלעיל כאמור אחר מציע עם המועצה

 .דלעיל כמפורט שחולטו הערבות בכספי זה להשתמש לצורך רשאית והמועצה הצעתי, לבין ידה
 

 :כדלקמן עלי ומוסכם ידוע .14
 תקציב של בקיומו מותנים היקפה וכן עימי ההתקשרות דנן, במכרז ואזכה במידה 14.1

 של המוחלט דעתה לשיקול נתון זה מכרז מכח העבודות כי היקף לי, ידוע כן מאושר.
 .כלשהי  כמות על ינה מתחייבתא היא וצרכיה וכי המועצה

 את לבטל רשאית והיא חלקה או כולה שהיא, הצעה כל לקבל מתחייבת איננה המועצה 14.2
 דעתה לשיקול בהתאם יותר, קטנה כמות רכישת על להחליט או/ו המכרז לחלוטין

ים או לחלק המכרז בין /ונוספ נפרדים ים/מכרז לפרסם זכאיתהמועצה  כן הבלעדי.
 מספר זוכים. 

 או כולו ביצועו, נדחה או היקפו, הוגדל או המכרז, של היקפו הוקטן בו במקרה כי 14.3
 בסיס על ההסכם עמי ייחתם דלעיל, 1-2בס"ק  האמור לרבות שהיא, מכל סיבה חלקו,

 בהתאם העבודות את לבצע מתחייב והנני העניין, בנסיבות הנדרשיםבשינויים  הצעתי,
 .הצעתי למחירי

 
 להגשת האחרון מהמועד ימים 90 של תקופה במשך אותי תחייבו בתוקף תהיה זו הצעתי .15

 אם הצעתי. של תוקפה יוארך המועצה ותדרוש במידה המכרז. בתנאי כפי שהוגדר ההצעות
 אחד וכל ביחד מטה החתומים כל את מחייבת היא אחד, מאדם ידי יותר על נחתמה זו הצעה
 ידי על הובא כאילו לראותו יש יחיד בלשון מובא זו הצעה שפרט מפרטי מקום ובכל לחוד, מהם

 .לחוד מהם כל אחד ידי ועל ביחד מטה החתומים כל
 

 בתוקפה עומדת והיא לתיקון, או לשינוי לביטול, ניתנת ובלתי חוזרת בלתי היא זו הצעה .16
 .דלעיל כאמור ומחייבת אותי
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ייחס הצעתי הינה לכל תקופת ההסכם והאופציה )ככל ותמומש(. מדובר בהנחה אחידה בהת .17
 לושהבש המצורף למסמכי המכרז מחיריםהלוח בלמחירים המקסימאליים המופיעים 

 )נספח להצעתי(: 3נספח א' לפרק  גיליונות אקסל והמהווה
 

 הנחה בשיעור של % ____ )לא כולל מע"מ( על מחירי מפרט מוצרי הניקיון. 17.1
 קל.הנחה בשיעור של % ____ )לא כולל מע"מ( על מחירי מפרט מוצרי כיבוד  17.2
 הנחה בשיעור של % ____ )לא כולל מע"מ( על מחירי מפרט הציוד המשרדי. 17.3

 
התחומים, או באחד מהם. מציע שלא מילא אחוז הנחה באחד  3-)ניתן להגיש הצעה ב

 הסעיפים שלעיל, ייראה כמי שלא הגיש הצעה באותו סעיף(. 
 
 

"ל ו/או מנהל הכספים מטעם )הצעה זו תיחתם ע"י יו"ר ו/או מנכאם המציע הינו תאגיד/שותפות 
 : המציע(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ההצעה  אם ממלא 
 הינו אדם פרטי ולא תאגיד: 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    
שם מלא+  

חתימה 
וחותמת של 
המציע/חבר 
במציע + ציון 
 תפקיד בתאגיד

חתימה  תאריך
 וחותמת עו"ד

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתומים בשם   
המציע/חבר במציע הינם מורשי חתימה 
מטעמו, ורשאים לחייב אותו בכל עניין 

כרז. הריני מאשר הקשור ו/או הנוגע למ
בחתימתי כי החתומים בשם המציע הוזהרו 
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים 
לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו כן, 
ולאחר שהזהרתי אותם כאמור חתמו בפני 

 על תצהיר זה.

    
    

שם מלא + 
 ימהחת

חתימה  תאריך
 וחותמת עו"ד

 

 תאריך

הריני מאשר בחתימתי כי החתום הוזהר על ידי   
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, ולאחר 

 שהזהרתיו כאמור חתם בפני על תצהיר זה.
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 : נספח א'3פרק 
 

 כתב כמויות ולוח מחירים
 

 ציוד משרדי
 

 מחיר נטו שם פריט פריט תיאור יוןאפ

 8.50 567אקסטרה  12עט כדורי לחצן+גריפ כחול סט  11100016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.80 יחידות 50כחול שקוף  AH 596עט כדורי ח"פ  11100021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.80 יחידות 12ל ארטליין עט כדורי ח"פ כחו 11100095 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.90 עט כדורי ח"פ כחול ארטליין 11100106 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 0.7+גריפ כחול SN100עט כדורי לחצן לקנוק  11100242 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.50 עט דלפק פלסטי צבעוני 11100299 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.00 0.38שחור  UM 151עט ג'ל יוניבול+גריפ  11100561 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 42.00 12כחול חב'  0.5 100עט לחצן לקנוק  11100631 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 0.5+גומי כחול 100עט כד' לחצן לקנוק  11100641 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.00 י 50עט לחצן צד גריפ אקסטרה טיפ טופ כחול  11100655 קבקבוצת מ.מ באר יע 235001300

 5.00 כחולGE15 0.4/0.38 /A31עט ראש סיכה  11100753 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.20 כחול 0.5עט ראש סיכה/רולר  11110140 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.20 כחול 0.5 185כה יוניבול עט ראש סי 11110631 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.20 כחול 0.7 187עט ראש סיכה יוניבול  11110635 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.60 4סט של  MEGMARמדגש גוף שטוח  11300006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.71 צהוב MEGMARמדגש גוף שטוח רחב  11300316 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.00 120004דגם  6טוש דק קריוקה סט  11400120 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.95 6סט  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין  11400220 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 34.00 517טושים ללוח+מחק ארטליין  6אורגנייזר  11400222 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 שחור Fטוש לשקפים  11400485 אר יעקבקבוצת מ.מ ב 235001300

 7.50 4סט  Fטוש לשקפים  11400497 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.00 8סט  Fטוש לשקפים  11400502 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.00 טוש לזיהוי שטרות מזויפים 11400541 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.50 יחידות 12מעורב  70טוש פרמננטי יוקה  11400636 אר יעקבקבוצת מ.מ ב 235001300

 6.40 4טוש ללוח מחיק סט  11400975 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 שחור 70טוש פרמננטי פוסקה  11401005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.69 כחול 326טוש דק שטדלר  11410057 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 6טוש פשוט צבעים סט  11410061 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.30 יחידות 12עפרון עם מחק אקס'/שלום /קנקס  11500002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.79 יחידות 12עפרון עם מחק ארטליין  11500015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 M5100 0.5 4.50עפרון מכני גריפ יוני שלקו  11600018 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.70 יוניבול 2Bמקצועי  0.5עופרת לעפרון מכני  11610101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 מחדד מתכת איכותי עם מיכל שקוף או אטום 11700002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.93 ד שולחני חשמלי לא כולל סוללותמחד 11700010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.53 מחדד מתכת איכותי 11700013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 מחדד שולחני גוף מתכת 11700016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.50 יחידות 30מחק לבן  11800014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.90 יחידות 5מחק לבן  11800015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.80 יחידות 3מחק שרטוט  11800019 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 3.10 מ"ל 20נוזל מחיקה אקו  11900001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.20 מ"ל BIC 20נוזל מחיקה ידידותי לסביבה  11900003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.60 עט מחיקה ראש מתכת איכותי 11910012 מ.מ באר יעקב קבוצת 235001300

 1.25 מ"ל+מברשת 20נוזל מחיקה אקולוגי משובח  11910014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.00 יח 12מ"ל+מברשת  20נוזל מחיקה אקו משובח  11910015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.98 8.5מספריים פופ " 12000001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.59 5.5מספריים פופ מעוגלים " 12000003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.99 8מספריים ידית שחורה " 12000011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.25 6מספריים ידית שחורה " 12000012 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.39 סכין חיתוך יפני קטן עם מעצור 12020001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.55 סכין חיתוך יפני רחב 12020002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 יחידות 10להב צר לסכין חיתוך יפנית קטן  12020005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 10חב חב' להב רחב לסכין חיתוך יפנית ר 12020006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.59 ס"מ 23סכין לפתיחת מכתבים מתכת  12030001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.75 גרם 100שקית  14גומיות מס'  12100031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.75 גרם 100קופסא/שקית  16גומיות רחבות מס'  12101032 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.50 יחידות 100קופסא  2מהדקים מספר  12120001 בוצת מ.מ באר יעקבק 235001300

 1.20 יחידות 100קופסא  5מהדקים מספר  12120003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 מ"מ 78 8מהדקים ג'מבו מספר  12120006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.10 5בעוניים מס' מהדקים צ 12120007 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.55 נעצים 12121001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 גרם 50סיכות ניקל משרדיות בקופסא  12121021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 יחידות בקופסא 30סיכות ללוח שעם  12121023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 229.00 דפים 160עד  908 1030 952מנקב זקס  12200005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.25 דף 20עד  315 38מנקב ארגונומי זקס  12200008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 PP730 29.90דף "אקסטרה"  70מנקב  12200081 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 PP430 4.50דף "אקסטרה"  15מנקב  12200082 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 75.00 דף 240שדכן עד  12300053 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1,799.00 דף 70עד  EH-70Fשדכן חשמלי מקס  12300057 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 49P/ 45P ,0507 26/6 6.50שדכן סיכות  12300062 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.95 +חולץHD-49"אקסטרה"  26/6שדכן סיכות  12300081 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 109.00 מ"מ 13סיכות  TG-Dאקדח סיכות מקס  12300312 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 39.90 מ"מ 8סיכות מקס  TGHאקדח סיכות  12300321 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 .חולץ סיכות רגיל 12310001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.71 5000קופ'  26/6סיכות חבור  12320011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.85 1000קופ'  26/6סיכות חבור  12320017 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.50 יח' 5000 13/6סיכות חיבור  12320021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 יח' 5000 13/8סיכות חיבור  12320022 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.90 יח' 5000 13/10סיכות חיבור  12320023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 44.00 9/8סיכות חיבור  12320024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 54.00 9/10סיכות חיבור  12320025 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 23/6סיכות חיבור  12320041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.30 23/8סיכות חיבור  12320042 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 ( 23/13) 23/12סיכות חיבור  12320045 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.89 23/15סיכות חיבור  12320046 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.90 23/17סיכות חיבור  12320047 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 5000רפיד קופ'  9/12סיכות חיבור  12320080 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 139.00 5000רפיד קופ' 50/80קסטה לשדכן חשמלי  12320089 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.40 23/10סיכות חבור  12320123 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.50 23/23 23/24סיכות חבור  12320128 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.30 גרם 21דבק סטיק גדול  12400010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.20 גרם 8דבק סטיק קטן  12400013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.80 גרם 8דבק סטיק קטן פסקו  12400019 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 גרם 21דבק סטיק גדול פסקו  12400023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 גרם 60דבק פלסטי  12400101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.90 גרם 125/118דבק פלסטי  12400102 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.59 גרם 30ספוג דבק שקוף נוזלי עם  12400111 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.59 גרם 50דבק מגע בשפורפרת  12400131 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.10 גרם בודד 3שניות סופר גלו  3דבק מהיר  12400146 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.60 יחידות 8 3/4יארד " 36סלוטייפ  12500010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.99 יחידות 8 3/4יארד " 72סלוטייפ  12500026 מ.מ באר יעקב קבוצת 235001300

 0.40 3/4יארד " 30סלוטייפ  12500303 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.89 3/4יארד " 66סלוטייפ  12500403 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3M 810 36 "3/4 4.95סלוטייפ לצילום  12510022 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.30 שחור 1מטר " 25סרט בד סינטטי דביק  12540011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.90 שחור 2מטר " 25סרט בד סינטטי דביק  12540031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 חום 2יארד " 66סרט אריזה  12550004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.85 רוחב 1מטר אורך " 25מסקינגטייפ  12560014 יעקבקבוצת מ.מ באר  235001300

 3.40 רוחב 2מטר אורך " 25מסקינגטייפ  12560016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 CT1810/T20052 0.79מעמד לסלוטייפ ידני  12600002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.60 3/4 36 055-שולחני -ינו' מעמד לסלוטייפ ב 12600010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 11.50 (2דיספנסר לסרט אריזה )עד רוחב " 12700011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 22.80 4750שורות ותאריכון טרודט  3סט החתמה  12820006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.40 4911חותמת פטנט  12820007 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 4912חותמת פטנט  12820008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.90 4913חותמת פטנט  12820009 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.95 4810תאריכון אוטומטי טרודט  12820013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 28.00 4915חותמת אוטומטית  12820014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.50 חותמת גלופה כתב יד 12820024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 שורה 1חותמת גלופה לפי דוגמא  12820031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.90 שורות 2חותמת גלופה לפי דוגמא  12820032 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.20 שורות 3לפי דוגמא חותמת גלופה  12820033 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.02 שורות 4חותמת גלופה לפי דוגמא  12820034 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 11.20 שורות 5חותמת גלופה לפי דוגמא  12820036 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.20 שורות 6חותמת גלופה לפי דוגמא  12820037 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 34.00 שורות 4כולל  4750סט החתמה תאריכון טרודט  12820060 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.93 1שורה  4911חותמת פטנט  12820072 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 116.00 ספרות מתכתיות ! 6מספרון מתחלף  -נומרטור  12820081 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 159.00 ספרות מתכתיות ! 10מספרון מתחלף -נומרטור  12820084 יעקב קבוצת מ.מ באר 235001300

 0.99 מ"ל שחור 25דיו לחותמות  12820111 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.00 דיו לנומרטור פוסקה שחור 12820115 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.59 נה סגולכרית דיו לחותמת קט 12820170 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.60 כרית דיו לחותמת בינונית שחור 12820181 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.90 שורות 3 4911גלופה לחותמת  12820253 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 1.60 ס"מ בהיר ! 2 -ס"מ צבעוני 9*9נייר ממו  12900137 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.50 יח' 70לבן  A4חוצצים מנילה  13000124 .מ באר יעקבקבוצת מ 235001300

 6.50 יח' 70צבעוני מעורב  A4חוצצים מנילה  13000128 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 ב סט עברית-חוצצים מנילה פוליו א 13000151 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 1/7נילה פוליו סט מדורג חוצצים מ 13000161 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.25 1/12חוצצים מנילה פוליו סט מדורג  13000162 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.50 1/31חוצצים מנילה פוליו סט מדורג  13000171 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.90 ת/ פוליו סט עברי A4א"ב  PVCחוצצים  13001011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 16.90 יח' 100 21*33גר' פוליו  180חוצצים קלף  13001121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 39.00 יח' A4 100גר'  180חוצצים קלף  13001122 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.90 יח' 200 9*12 1כרטיס שורה מס'  13011001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.90 יח' 200 10*14 2כרטיס שורה מס'  13011002 מ.מ באר יעקב קבוצת 235001300

 9.90 יח' 200 14*20 3כרטיס שורה מס'  13011003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.90 יח' 200 17*25 4כרטיס שורה מס'  13011004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 )קופ' לכרטיסיות( 1מינציה מס' כרטסת ל 13011101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 )קופ' לכרטיסיות( 2כרטסת למינציה מס'  13011102 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.50 )קופ' לכרטיסיות( 3כרטסת למינציה מס'  13011103 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.50 )קופ' לכרטיסיות(4כרטסת למינציה מס'  13011104 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.90 דף 12אלפון טבעות ניילון אוקטב תבור  13150011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.90 דף 24אלפון טבעות אוקטב ניילון כל אות דף  13150051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.90 ב תבורדפים רזרביים סט לאלפון אוקט 13150201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 26.45 10יחיד פוליו חב'  P.Oלוח מהנדס . 13210006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 33.90 10כפול פוליו חב'  P.Oלוח מהנדס . 13210007 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.60 יחיד פוליו מעורב שחור/כחול P.Oלוח מהנדס . 13210012 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.70 כפול פוליו P.Oלוח מהנדס . 13210021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 23.50 ס"מ חורים( 35-)-דף לפליפ צ'ארט 50בלוק  13400022 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.00 ציין לייזר מוכסף/שחור להרצאות+פנס 13430011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 1-100 18/20 23.90שקפים לכתיבה ביד ולכריכה  13441401 יעקבקבוצת מ.מ באר  235001300

* 13500001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 3קלסר משרדי פוליו גב   3.95 

* 13500002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 חב 8קלסר משרדי אוקטב גב   47.40 ! 'יח12 '

* 13500003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 12חב'  3י פוליו גב קלסר משרד  47.40 ! 'יח 

* 13500004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 12חב'  5קלסר משרדי פוליו גב   47.40 ! 'יח 

* 13500011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 5קלסר משרדי פוליו גב   3.95 

* 13500021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 8קלסר משרדי פוליו גב   3.95 

* 13500121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 8קלסר משרדי אוקטב גב   3.95 

* 13500151 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 12חב 8קלסר משרדי פוליו גב   47.40 'יח -

 6.10 כחול 5קלסר פלסטי פוליו גב  13500501 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.10 כחול 8פוליו גב  קלסר פלסטי 13500551 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 טבעות עגולות עברית 2לבן 3קלסר פנורמה גב  13500851 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 עברית Dטבעות  2לבן  5קלסר פנורמה גב  13500852 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.95 תיק טבעות פוליו אקוליין שחור 13510151 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.90 תיק טבעות+חוצצ+כיס שחור-פליק מסטר קלסיק 13511053 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.29 גומי )שפיר(2.5תיק קרטון סגור גב + 13600101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 24.50 20גומי שפיר חב'2.5תיק קרטון סגור גב + 13600103 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.47 +שרוך+גומי 2.5תיק ארכיב פוליו אפור גב: 13600110 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.59 גומי+מחיצה )שפיר(2.5תיק קרטון סגור גב + 13600121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 חוץ( 40קשיח+גומי ) 2.5תיק קרטון סגור גב  13600140 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 2.39 חוץ 40גומי+מחיצה 2.5תיק קרטון סגור גב + 13600142 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 28.90 יח' 20גומי+מחיצה שפיר 2.5תיק קרטון גב + 13600162 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.00 20גומי )שפיר( חב 5תיק קרטון סגור גב + 13600163 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.90 10חוץ חב  40גומי 2.5תיק קרטון גב + 13600164 וצת מ.מ באר יעקבקב 235001300

 35.00 20גומי+מחיצה שפיר חב 5תיק קרטון גב + 13600165 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 23.50 יח 10חוץ  40גומי+מחיצה 2.5תיק קרטון גב + 13600166 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 19.95 י10חוץ(40קשיח+גומי) 5תיק קרטון גב  13600167 באר יעקבקבוצת מ.מ  235001300

 25.09 10חו חב 40קשיח+גומי+מחיצה 5תיק קרטון גב  13600168 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.49 גומי )שפיר(5תיק קרטון סגור גב + 13600301 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 גומי+מחיצה )שפיר(5תיק קרטון סגור גב + 13600303 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.09 חוץ( 40קשיח +גומי) 5תיק קרטון סגור גב  13600341 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.69 חו40קשיח+גומי+מחיצה) 5תיק קרטון סגור גב  13600343 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.35 ס"מ אדום + גומיה 2.5ק פוליגל גב תי 13601021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.75 ס"מ אדום + גומיה 5תיק פוליגל גב  13601031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.95 ס"מ אדום + גומיה 8תיק פוליגל גב  13601041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 54.00 יח 10ר + גומיה ס"מ שחו 2.5תיק פוליגל גב  13601070 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 יח 10ס"מ שחור + גומיה  5תיק פוליגל גב  13601079 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 יח 10ס"מ שחור + גומיה  8תיק פוליגל גב  13601084 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

וםגר' ריק+ח 180)ח( תיק מנילה  13610010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 י25ללא לוגו    13.50 

 0.95 גרם תכלת 180תיק מנילה עם ברזל ולוגו  13610142 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

ג' לוגו+ברזל 180)ח( תיק מנילה  13610147 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 25תכלת    22.90 

 0.95 גרם תכלת 240תיק מנילה עם ברזל  13610172 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 24.90 יחידות 25גרם תכלת  240תיק מנילה עם ברזל  13610177 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

גר' הדפס 240)ח(תיק מנילה  13610181 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300  1.20 לוגו+ברזל תכלת 

גר' לוגו+ברזל 240)ח(תיק מנילה  13610187 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 יח25תכלת    27.00 

 0.95 גרם תכלת 240תיק מנילה ריק עם הדפס לוגו  13610191 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

גר' ריק+ לוגו 240)ח(תיק מנילה  13610196 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 יח25תכלת    19.50 

 10.00 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו כחול חב' 13630031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.80 100ס"מ חב' 24*34שקית עטיפה ניילון פוליו  13630112 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.99 יח'50מיקרון  30שקית פוליו פס לבן  13630203 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.70 יח'100מיקרון  30שקית פוליו פס לבן  13630205 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.20 יח50מיקרון  45שקית פוליו פס לבן / ירוק  13630206 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 39.90 יחידות A3 50שקית פס לבן  13630231 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.65 יח' 50חב'  0.3פס לבן  A4שקית  13630253 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.90 50חב'  A4תיק אצבע שקוף  13630381 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.10 שקוף עוטפן ללא חירור Eתיק טריפל  13630642 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.95 צבעים שונים A4דף  60תיק אינדקס  13640001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 צבעים שונים A4דף  80תיק אינדקס  13640021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.30 צבעים שונים A4דף  100תיק אינדקס  13640041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.20 צבעים שונים A4דף  10תיק אינדקס  13640201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.50 צבעים שונים A4דף  40תיק אינדקס  13640241 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.40 מ"מ ברזל ארוך 254 –יחי'  100שרוך ירוק  13650201 אר יעקבקבוצת מ.מ ב 235001300

 0.95 לתיוק צבעים שונים "צמדן" )ח( תיק מעטפה 13660008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 שקוף לבן A4תיק מעטפה עם לחצן  13660051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 25מתלה יחיד כחול משובץ חב'  101תיק תליה  13700008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.50 משולש איחסון לקטלוג קרטון שחור בודד 13800028 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.50 אפור 9קופסת קטלוג פלסטיק קשיח רוחב  13810002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 22.50 ר ויזנרמיכל אפו 13810152 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.75 קופסת קרטון ארכיב לגניזה +מכסה 13810322 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.20 לגניזה ללא מכס DOUBLE PLYEDקופ' קרטון  13810342 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.85 מיכל ארכיב צמיתות לבן עם מכסה ללא הדפסה 13810540 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.99 שורה אקסטרה 21/96פנקס  13900001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.30 שורה אקסטרה 41/96פנקס  13900101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.00 א"ב שורה 41/96פנקס  13900103 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.90 10שורה חב' דף  50צהוב  A5בלוק  13920011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 20.50 אקסטרה 10דף שורה חב'  50צהוב  A4בלוק  13920031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 דף 60בלוק קצרנות  13920041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.80 דף שורה אקסטרה 50לבן  A4בלוק  13920201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.19 ס"מ( 19*14דף) 60שורה  1/2בלוק קוהינור  13920511 מ באר יעקבקבוצת מ. 235001300

 1.95 ס"מ( 23*16דף) 60שורה  3/4בלוק קוהינור  13920512 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.49 דף 60שורה  1/1בלוק קוהינור  13920513 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 בחב' 10דף  60שורה  1/1בלוק קוהינור  13920514 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 17.90 בחב' 10דף  60שורה  3/4בלוק קוהינור  13920516 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.39 ס"מ 10.2*6.3)1-פנקס כיס מס'-בלוקנוט 13920531 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.69 ס"מ( 12*7.5דף) 50-2מס' -כיס פנקס-בלוקנוט 13920532 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.69 ס"( 13.7*9.4דף) 50-3פנקס כיס מס'-בלוקנוט 13920533 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.73 נושאים 7סדרן מנילה פוליו  13930001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 נושאים 12סדרן מנילה פוליו  13930002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.10 נושאים 31סדרן מנילה פוליו  13930003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 סדרן מנילה פוליו א"ב 13930004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.10 נושאים 7סדרן מכורך למינציה פוליו  13930031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.50 נושאים 12סדרן מכורך למינציה פוליו  13930032 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 נושאים 31סדרן מכורך למינציה פוליו  13930033 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.90 סדרן מכורך למינציה פוליו א"ב 13930034 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.95 נושאים 7לפה פוליו סדרן מכורך למינציה ק 13930051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 16.90 נושא 12סדרן מכורך למינציה קלפה פוליו  13930052 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.00 נושאים 31סדרן מכורך למינציה קלפה פוליו  13930053 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.50 פוליו א"בסדרן מכורך למינציה קלפה  13930054 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 32.30 תאים 31הרמוניקה למינציה פוליו  13940024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 7.90תאים  12הרמוניקה פלסטיק  13940031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.50 תאים A4 24הרמוניקה פלסטיק  13940041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 19.95 תאים 31/ פוליו  A4הרמוניקה פלסטיק  13940051 באר יעקבקבוצת מ.מ  235001300

 0.80 דף חומה שורה 40מחברת  14000101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 שורה A5דף  72מחברת ספירל  14010001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.99 ורהש A4דף  72מחברת ספירל  14010021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.95 דף שורה A4 120נושאים ספירל  3מחברת  14011111 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 דף שורה A4 160נושאים ספירל  4מחברת  14011121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.50 דף שורה A4 200נושאים ספירל  5מחברת  14011131 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.00 10שורה חב'  A4דף  40דפדפת  14030011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.00 גיליונות 100כחול  A4נייר פחם להעתקה  14050001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 מ"מ 53/52*100דף  32מדבקות לבנות  14200001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 48.00 דף 200 105*99מדבקות לייזר אקסטרה  14211010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 42.00 (1דף ) 200 210*280מדבקות לייזר/צילום  14211261 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 159.00 בחבילה 12000טור  3 102*36מדבקות רציף  14221041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 8.90 10גלובל חב'  1-100 40*50ריות צהובות מזכ 14250016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.40 10גלובל חב'  1-100 50*76מזכריות צהובות  14250017 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.90 10גלובל חב'  1-100 75*75מזכריות צהובות  14250018 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 10גלובל חב' 1-100 75*125ות צהובות מזכרי 14250019 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.20 מ' בודד 40מ"מ  57גליל נייר לקופה  14500021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.55 ס"מ אטום 30סרגל פלסטי  14600002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.61 ס"מ 50סרגל פלסטי  14600004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.15 ס"מ 30סרגל מתכת  14600012 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 ס"מ 50סרגל מתכת  14600014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.73 ס"מ 60סרגל מתכת  14600015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 24.00 5165דף ע.ל  500גרם  80קופיקל  A3נייר צילום  20083307 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4A 11.30נייר צילום אקולוגי  20383297 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 195.00 דף 20מכונת כריכה ספירלה ידנית עד  40100474 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 KW3023 A4 439.00דף 20ס"מ 31גיליוטינה סכין+  40100476 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 95.00 ל' 10דף מיכל  5מגרסה  40100572 .מ באר יעקבקבוצת מ 235001300

 KA-7011/CS811/CS398/KD815 9.90מחשבון שולחני  41123010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 Casio FC-100V 129.00מחשבון פיננסי  41132001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 Casio FX-82MS 29.90י מחשבון מדע 41142082 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 CASIO HR-150TM 149.00מכונת חישוב  41202004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 Casio DR-120TM 249.00מכונת חישוב  41202008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 49.00 ארטר איכותי A3יח  100כיסים ללמינציה  42210003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.00 100מיק' ת"ז חב' 150 75*105כיס ללמינציה  42210011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 303*216 25.00יח  100כיסים ללמינציה  42210013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.99 יחידות 100מ"מ כחול  6דף  20ספירלות עד  42310001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.50 יחידות 100מ"מ כחול  10דף  55ספירלות עד  42310021 מ.מ באר יעקבקבוצת  235001300

 19.90 כחול 100דף חב'  80מ"מ עד  12.5ספירלות  42310031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.00 יחידות 100מ"מ כחול  16דף  120ספירלות עד  42310041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.00 יחידות 100מ"מ כחול  19דף  150ספירלות עד  42310051 .מ באר יעקבקבוצת מ 235001300

 50.00 יחידות 50מ"מ כחול  22דף  180ספירלות עד  42310061 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  2דף  15כריכה עד  42410001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  3דף  32כריכה עד  42410011 אר יעקבקבוצת מ.מ ב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  4דף  45כריכה עד  42410021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  6דף  60כריכה עד  42410026 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  9/8דף  90כריכה עד  42410031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  9דף  90כריכה עד  42410033 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 119.00 יחידות 80מ"מ לבן  12דף  120כריכה עד  42410041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 119.00 יחידות 100מ"מ לבן  15דף  150עד  כריכה 42410051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 119.00 יחידות 100מ"מ לבן  21דף  210כריכה עד  42410071 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 89.00 יחידות 40מ"מ לבן  30דף  300כריכה עד  42410101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 150.00יה מכונת למינצ 42420432 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 LUNAR A3 199.00מכונת למינציה  42420433 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A3 799.00דף  35גליוטינה עד  42420436 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 GT-4B DSB 149.00דף  10גליוטינה עד  42420439 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 42.00 306 91.4*45ג'90גליל אטום לפלוטר מלוטש  44194591 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.62 אומגה 12פסטל שמן סט  60830102 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.20 אומגה 24פסטל שמן סט  60830112 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.30 4מכחול שטוח מס'  61420005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 0.49 8מכחול שטוח מס'  61420009 צת מ.מ באר יעקבקבו 235001300

 1.20 22מכחול שטוח מס'  61420023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 25.00 98-1200מיכל שרטוטים רחב "טלטיוב"  63310001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.10 גר' שחור 500צבע ידיים  65302021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.25 יח' 12צבעי פנדה "גיוטו"  80402192 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.66 יח' 24צבעי פנדה "גיוטו"  80402193 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.30 מ"ל סגול בהיר מבריק120צבע טוליפ גדול  87501142 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.20 מ"ל 220 -אקריליק סיינה טבעית 87506801 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 חומרי ניקוי
 

 מחיר נטו שם פריט פריט תיאור אפיון

 8.50 567אקסטרה  12עט כדורי לחצן+גריפ כחול סט  11100016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.80 יחידות 50כחול שקוף  AH 596עט כדורי ח"פ  11100021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.80 יחידות 12עט כדורי ח"פ כחול ארטליין  11100095 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.90 עט כדורי ח"פ כחול ארטליין 11100106 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 0.7+גריפ כחול SN100עט כדורי לחצן לקנוק  11100242 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.50 עט דלפק פלסטי צבעוני 11100299 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.00 0.38שחור  UM 151עט ג'ל יוניבול+גריפ  11100561 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 42.00 12כחול חב'  0.5 100עט לחצן לקנוק  11100631 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 0.5+גומי כחול 100עט כד' לחצן לקנוק  11100641 ר יעקבקבוצת מ.מ בא 235001300

 15.00 י 50עט לחצן צד גריפ אקסטרה טיפ טופ כחול  11100655 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.00 כחולGE15 0.4/0.38 /A31עט ראש סיכה  11100753 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.20 כחול 0.5עט ראש סיכה/רולר  11110140 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.20 כחול 0.5 185עט ראש סיכה יוניבול  11110631 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.20 כחול 0.7 187עט ראש סיכה יוניבול  11110635 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.60 4סט של  MEGMARמדגש גוף שטוח  11300006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.71 צהוב MEGMARמדגש גוף שטוח רחב  11300316 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.00 120004דגם  6טוש דק קריוקה סט  11400120 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.95 6סט  519 90טוש ללוח מחיק ארטליין  11400220 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 34.00 517טושים ללוח+מחק ארטליין  6אורגנייזר  11400222 אר יעקבקבוצת מ.מ ב 235001300

 1.50 שחור Fטוש לשקפים  11400485 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.50 4סט  Fטוש לשקפים  11400497 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.00 8סט  Fטוש לשקפים  11400502 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.00 טוש לזיהוי שטרות מזויפים 11400541 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.50 יחידות 12מעורב  70טוש פרמננטי יוקה  11400636 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.40 4טוש ללוח מחיק סט  11400975 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 שחור 70פוסקה  טוש פרמננטי 11401005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.69 כחול 326טוש דק שטדלר  11410057 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 6טוש פשוט צבעים סט  11410061 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.30 יחידות 12עפרון עם מחק אקס'/שלום /קנקס  11500002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.79 יחידות 12עפרון עם מחק ארטליין  11500015 ר יעקבקבוצת מ.מ בא 235001300

 M5100 0.5 4.50עפרון מכני גריפ יוני שלקו  11600018 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.70 יוניבול 2Bמקצועי  0.5עופרת לעפרון מכני  11610101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 חדד מתכת איכותי עם מיכל שקוף או אטוםמ 11700002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.93 מחדד שולחני חשמלי לא כולל סוללות 11700010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.53 מחדד מתכת איכותי 11700013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 מחדד שולחני גוף מתכת 11700016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.50 יחידות 30מחק לבן  11800014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.90 יחידות 5מחק לבן  11800015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.80 יחידות 3מחק שרטוט  11800019 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.10 מ"ל 20נוזל מחיקה אקו  11900001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.20 מ"ל BIC 20נוזל מחיקה ידידותי לסביבה  11900003 וצת מ.מ באר יעקבקב 235001300

 1.60 עט מחיקה ראש מתכת איכותי 11910012 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.25 מ"ל+מברשת 20נוזל מחיקה אקולוגי משובח  11910014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 15.00 יח 12מ"ל+מברשת  20נוזל מחיקה אקו משובח  11910015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.98 8.5מספריים פופ " 12000001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.59 5.5מספריים פופ מעוגלים " 12000003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.99 8מספריים ידית שחורה " 12000011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.25 6מספריים ידית שחורה " 12000012 בוצת מ.מ באר יעקבק 235001300

 0.39 סכין חיתוך יפני קטן עם מעצור 12020001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.55 סכין חיתוך יפני רחב 12020002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 יחידות 10טן להב צר לסכין חיתוך יפנית ק 12020005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 10להב רחב לסכין חיתוך יפנית רחב חב'  12020006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.59 ס"מ 23סכין לפתיחת מכתבים מתכת  12030001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.75 גרם 100שקית  14גומיות מס'  12100031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.75 גרם 100קופסא/שקית  16גומיות רחבות מס'  12101032 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.50 יחידות 100קופסא  2מהדקים מספר  12120001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.20 יחידות 100קופסא  5מהדקים מספר  12120003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 מ"מ 78 8מהדקים ג'מבו מספר  12120006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.10 5מהדקים צבעוניים מס'  12120007 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.55 נעצים 12121001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 גרם 50סיכות ניקל משרדיות בקופסא  12121021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 יחידות בקופסא 30סיכות ללוח שעם  12121023 עקבקבוצת מ.מ באר י 235001300

 229.00 דפים 160עד  908 1030 952מנקב זקס  12200005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.25 דף 20עד  315 38מנקב ארגונומי זקס  12200008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 PP730 29.90ף "אקסטרה" ד 70מנקב  12200081 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 PP430 4.50דף "אקסטרה"  15מנקב  12200082 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 75.00 דף 240שדכן עד  12300053 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1,799.00 דף 70עד  EH-70Fשדכן חשמלי מקס  12300057 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 49P/ 45P ,0507 26/6 6.50שדכן סיכות  12300062 יעקב קבוצת מ.מ באר 235001300

 5.95 +חולץHD-49"אקסטרה"  26/6שדכן סיכות  12300081 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 109.00 מ"מ 13סיכות  TG-Dאקדח סיכות מקס  12300312 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 39.90 מ"מ 8סיכות מקס  TGHכות אקדח סי 12300321 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.50 חולץ סיכות רגיל. 12310001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.71 5000קופ'  26/6סיכות חבור  12320011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.85 1000קופ'  26/6סיכות חבור  12320017 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.50 יח' 5000 13/6סיכות חיבור  12320021 יעקבקבוצת מ.מ באר  235001300

 9.50 יח' 5000 13/8סיכות חיבור  12320022 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.90 יח' 5000 13/10סיכות חיבור  12320023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 44.00 9/8סיכות חיבור  12320024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 54.00 9/10סיכות חיבור  12320025 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 23/6סיכות חיבור  12320041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.30 23/8סיכות חיבור  12320042 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 ( 23/13) 23/12סיכות חיבור  12320045 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.89 23/15סיכות חיבור  12320046 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.90 23/17סיכות חיבור  12320047 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 5000רפיד קופ'  9/12סיכות חיבור  12320080 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 139.00 5000ד קופ'רפי 50/80קסטה לשדכן חשמלי  12320089 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.40 23/10סיכות חבור  12320123 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.50 23/23 23/24סיכות חבור  12320128 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.30 גרם 21דבק סטיק גדול  12400010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 1.20 גרם 8יק קטן דבק סט 12400013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.80 גרם 8דבק סטיק קטן פסקו  12400019 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 גרם 21דבק סטיק גדול פסקו  12400023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 גרם 60דבק פלסטי  12400101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.90 גרם 125/118דבק פלסטי  12400102 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.59 גרם 30דבק שקוף נוזלי עם ספוג  12400111 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.59 גרם 50דבק מגע בשפורפרת  12400131 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.10 גרם בודד 3שניות סופר גלו  3דבק מהיר  12400146 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.60 יחידות 8 3/4יארד " 36סלוטייפ  12500010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.99 יחידות 8 3/4יארד " 72סלוטייפ  12500026 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.40 3/4יארד " 30סלוטייפ  12500303 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.89 3/4יארד " 66סלוטייפ  12500403 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3M 810 36 "3/4 4.95סלוטייפ לצילום  12510022 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.30 שחור 1מטר " 25סרט בד סינטטי דביק  12540011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.90 שחור 2מטר " 25סרט בד סינטטי דביק  12540031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.50 חום 2יארד " 66סרט אריזה  12550004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.85 רוחב 1מטר אורך " 25מסקינגטייפ  12560014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.40 רוחב 2מטר אורך " 25מסקינגטייפ  12560016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 CT1810/T20052 0.79וטייפ ידני מעמד לסל 12600002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.60 3/4 36 055-שולחני -מעמד לסלוטייפ בינו'  12600010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 11.50 (2דיספנסר לסרט אריזה )עד רוחב " 12700011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 22.80 4750טרודט שורות ותאריכון  3סט החתמה  12820006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.40 4911חותמת פטנט  12820007 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 4912חותמת פטנט  12820008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.90 4913חותמת פטנט  12820009 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.95 4810דט תאריכון אוטומטי טרו 12820013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 28.00 4915חותמת אוטומטית  12820014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.50 חותמת גלופה כתב יד 12820024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 שורה 1חותמת גלופה לפי דוגמא  12820031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.90 שורות 2תמת גלופה לפי דוגמא חו 12820032 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.20 שורות 3חותמת גלופה לפי דוגמא  12820033 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.02 שורות 4חותמת גלופה לפי דוגמא  12820034 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 11.20 שורות 5חותמת גלופה לפי דוגמא  12820036 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.20 שורות 6חותמת גלופה לפי דוגמא  12820037 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 34.00 שורות 4כולל  4750סט החתמה תאריכון טרודט  12820060 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.93 1שורה  4911חותמת פטנט  12820072 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 116.00 ספרות מתכתיות ! 6מספרון מתחלף  -נומרטור  12820081 קבקבוצת מ.מ באר יע 235001300

 159.00 ספרות מתכתיות ! 10מספרון מתחלף -נומרטור  12820084 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.99 מ"ל שחור 25דיו לחותמות  12820111 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.00 ו לנומרטור פוסקה שחורדי 12820115 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.59 כרית דיו לחותמת קטנה סגול 12820170 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.60 כרית דיו לחותמת בינונית שחור 12820181 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.90 שורות 3 4911גלופה לחותמת  12820253 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.60 ס"מ בהיר ! 2 -ס"מ צבעוני 9*9נייר ממו  12900137 מ.מ באר יעקב קבוצת 235001300

 7.50 יח' 70לבן  A4חוצצים מנילה  13000124 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.50 יח' 70צבעוני מעורב  A4חוצצים מנילה  13000128 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 ב סט עברית-חוצצים מנילה פוליו א 13000151 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.2all.co.il/web/Sites/beeryakov/22496_(14).jpg&imgrefurl=http://www.2all.co.il/web/Sites/beeryakov/PAGE50.asp&usg=__X1M1lcV6Nx6XzzJP90YtrJelIAg=&h=697&w=519&sz=68&hl=iw&start=1&um=1&tbnid=f4ItRUGnhKqWyM:&tbnh=139&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25D7%259E%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%25A6%25D7%2594%2B%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%259E%25D7%2599%25D7%25AA%2B%25D7%2591%25D7%2590%25D7%25A8%2B%25D7%2599%25D7%25A2%25D7%25A7%25D7%2591%26hl%3Diw%26rls%3Dcom.microsoft:he:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGLL_en%26sa%3DN%26um%3D1
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 0.95 1/7חוצצים מנילה פוליו סט מדורג  13000161 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.25 1/12חוצצים מנילה פוליו סט מדורג  13000162 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.50 1/31 חוצצים מנילה פוליו סט מדורג 13000171 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.90 / פוליו סט עברית A4א"ב  PVCחוצצים  13001011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 16.90 יח' 100 21*33גר' פוליו  180חוצצים קלף  13001121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 39.00 יח' A4 100גר'  180חוצצים קלף  13001122 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.90 יח' 200 9*12 1כרטיס שורה מס'  13011001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.90 יח' 200 10*14 2כרטיס שורה מס'  13011002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.90 יח' 200 14*20 3כרטיס שורה מס'  13011003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.90 יח' 200 17*25 4כרטיס שורה מס'  13011004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 )קופ' לכרטיסיות( 1כרטסת למינציה מס'  13011101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 )קופ' לכרטיסיות( 2כרטסת למינציה מס'  13011102 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.50 )קופ' לכרטיסיות( 3 כרטסת למינציה מס' 13011103 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.50 )קופ' לכרטיסיות(4כרטסת למינציה מס'  13011104 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.90 דף 12אלפון טבעות ניילון אוקטב תבור  13150011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.90 דף 24ות דף אלפון טבעות אוקטב ניילון כל א 13150051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.90 דפים רזרביים סט לאלפון אוקטב תבור 13150201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 26.45 10יחיד פוליו חב'  P.Oלוח מהנדס . 13210006 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 33.90 10כפול פוליו חב'  P.Oלוח מהנדס . 13210007 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.60 יחיד פוליו מעורב שחור/כחול P.Oלוח מהנדס . 13210012 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.70 כפול פוליו P.Oלוח מהנדס . 13210021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 23.50 ס"מ חורים( 35-)-דף לפליפ צ'ארט 50בלוק  13400022 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.00 ציין לייזר מוכסף/שחור להרצאות+פנס 13430011 באר יעקב קבוצת מ.מ 235001300

 A4 1-100 18/20 23.90שקפים לכתיבה ביד ולכריכה  13441401 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

* 13500001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 3קלסר משרדי פוליו גב   3.95 

* 13500002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 חב 8משרדי אוקטב גב קלסר   47.40 ! 'יח12 '

* 13500003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 12חב'  3קלסר משרדי פוליו גב   47.40 ! 'יח 

* 13500004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 12חב'  5קלסר משרדי פוליו גב   47.40 ! 'יח 

* 13500011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 5 קלסר משרדי פוליו גב  3.95 

* 13500021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 8קלסר משרדי פוליו גב   3.95 

* 13500121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 8קלסר משרדי אוקטב גב   3.95 

* 13500151 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 12חב 8קלסר משרדי פוליו גב   47.40 'יח -

 6.10 כחול 5קלסר פלסטי פוליו גב  13500501 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.10 כחול 8קלסר פלסטי פוליו גב  13500551 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 טבעות עגולות עברית 2לבן 3קלסר פנורמה גב  13500851 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.50 עברית Dות טבע 2לבן  5קלסר פנורמה גב  13500852 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.95 תיק טבעות פוליו אקוליין שחור 13510151 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.90 תיק טבעות+חוצצ+כיס שחור-פליק מסטר קלסיק 13511053 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.29 גומי )שפיר(2.5תיק קרטון סגור גב + 13600101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 24.50 20גומי שפיר חב'2.5תיק קרטון סגור גב + 13600103 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.47 +שרוך+גומי 2.5תיק ארכיב פוליו אפור גב: 13600110 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.59 גומי+מחיצה )שפיר(2.5תיק קרטון סגור גב + 13600121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 חוץ( 40קשיח+גומי ) 2.5תיק קרטון סגור גב  13600140 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.39 חוץ 40גומי+מחיצה 2.5תיק קרטון סגור גב + 13600142 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 28.90 יח' 20גומי+מחיצה שפיר 2.5תיק קרטון גב + 13600162 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.00 20גומי )שפיר( חב 5תיק קרטון סגור גב + 13600163 בוצת מ.מ באר יעקבק 235001300

 18.90 10חוץ חב  40גומי 2.5תיק קרטון גב + 13600164 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 35.00 20גומי+מחיצה שפיר חב 5תיק קרטון גב + 13600165 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 23.50 יח 10חוץ  40גומי+מחיצה 2.5תיק קרטון גב + 13600166 ר יעקבקבוצת מ.מ בא 235001300

 19.95 י10חוץ(40קשיח+גומי) 5תיק קרטון גב  13600167 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 25.09 10חו חב 40קשיח+גומי+מחיצה 5תיק קרטון גב  13600168 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.49 גומי )שפיר(5תיק קרטון סגור גב + 13600301 קבקבוצת מ.מ באר יע 235001300

 1.95 גומי+מחיצה )שפיר(5תיק קרטון סגור גב + 13600303 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.09 חוץ( 40קשיח +גומי) 5תיק קרטון סגור גב  13600341 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.69 חו40קשיח+גומי+מחיצה) 5קרטון סגור גב  תיק 13600343 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.35 ס"מ אדום + גומיה 2.5תיק פוליגל גב  13601021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.75 ס"מ אדום + גומיה 5תיק פוליגל גב  13601031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.95 מ אדום + גומיהס" 8תיק פוליגל גב  13601041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 54.00 יח 10ס"מ שחור + גומיה  2.5תיק פוליגל גב  13601070 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 יח 10ס"מ שחור + גומיה  5תיק פוליגל גב  13601079 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 59.00 יח 10גומיה ס"מ שחור +  8תיק פוליגל גב  13601084 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

גר' ריק+חום 180)ח( תיק מנילה  13610010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 י25ללא לוגו    13.50 

 0.95 גרם תכלת 180תיק מנילה עם ברזל ולוגו  13610142 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

ג' לוגו+ברזל 180)ח( תיק מנילה  13610147 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 25תכלת    22.90 

 0.95 גרם תכלת 240תיק מנילה עם ברזל  13610172 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 24.90 יחידות 25גרם תכלת  240תיק מנילה עם ברזל  13610177 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

גר' הדפס 240)ח(תיק מנילה  13610181 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300  1.20 לוגו+ברזל תכלת 

גר' לוגו+ברזל 240)ח(תיק מנילה  13610187 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 יח25תכלת    27.00 

 0.95 גרם תכלת 240תיק מנילה ריק עם הדפס לוגו  13610191 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

גר' ריק+ לוגו 240)ח(תיק מנילה  13610196 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300 יח25תכלת    19.50 

 10.00 20תיק ניילון אטום שקוף פוליו כחול חב' 13630031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.80 100ס"מ חב' 24*34שקית עטיפה ניילון פוליו  13630112 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.99 יח'50מיקרון  30שקית פוליו פס לבן  13630203 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.70 יח'100מיקרון  30שקית פוליו פס לבן  13630205 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.20 יח50מיקרון  45שקית פוליו פס לבן / ירוק  13630206 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 39.90 יחידות A3 50שקית פס לבן  13630231 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.65 יח' 50חב'  0.3פס לבן  A4שקית  13630253 בקבוצת מ.מ באר יעק 235001300

 29.90 50חב'  A4תיק אצבע שקוף  13630381 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.10 שקוף עוטפן ללא חירור Eתיק טריפל  13630642 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.95 שונים צבעים A4דף  60תיק אינדקס  13640001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 צבעים שונים A4דף  80תיק אינדקס  13640021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.30 צבעים שונים A4דף  100תיק אינדקס  13640041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.20 צבעים שונים A4דף  10תיק אינדקס  13640201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.50 צבעים שונים A4דף  40תיק אינדקס  13640241 צת מ.מ באר יעקבקבו 235001300

 12.40 מ"מ ברזל ארוך 254 –יחי'  100שרוך ירוק  13650201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 לתיוק צבעים שונים "צמדן" )ח( תיק מעטפה 13660008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.95 שקוף לבן A4תיק מעטפה עם לחצן  13660051 קבקבוצת מ.מ באר יע 235001300

 59.00 25מתלה יחיד כחול משובץ חב'  101תיק תליה  13700008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.50 משולש איחסון לקטלוג קרטון שחור בודד 13800028 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.50 אפור 9ת קטלוג פלסטיק קשיח רוחב קופס 13810002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 22.50 מיכל אפור ויזנר 13810152 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.75 קופסת קרטון ארכיב לגניזה +מכסה 13810322 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.20 לגניזה ללא מכס DOUBLE PLYEDקופ' קרטון  13810342 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.85 מיכל ארכיב צמיתות לבן עם מכסה ללא הדפסה 13810540 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 5.99 שורה אקסטרה 21/96פנקס  13900001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 3.30 שורה אקסטרה 41/96פנקס  13900101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.00 א"ב שורה 41/96פנקס  13900103 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.90 10דף שורה חב'  50צהוב  A5בלוק  13920011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 20.50 אקסטרה 10דף שורה חב'  50צהוב  A4בלוק  13920031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 דף 60בלוק קצרנות  13920041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.80 דף שורה אקסטרה 50לבן  A4בלוק  13920201 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.19 ס"מ( 19*14דף) 60שורה  1/2בלוק קוהינור  13920511 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 ס"מ( 23*16דף) 60שורה  3/4בלוק קוהינור  13920512 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.49 דף 60שורה  1/1בלוק קוהינור  13920513 יעקבקבוצת מ.מ באר  235001300

 21.50 בחב' 10דף  60שורה  1/1בלוק קוהינור  13920514 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 17.90 בחב' 10דף  60שורה  3/4בלוק קוהינור  13920516 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.39 ס"מ 10.2*6.3)1-פנקס כיס מס'-בלוקנוט 13920531 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.69 ס"מ( 12*7.5דף) 50-2מס' -פנקס כיס-בלוקנוט 13920532 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.69 ס"( 13.7*9.4דף) 50-3פנקס כיס מס'-בלוקנוט 13920533 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.73 נושאים 7יו סדרן מנילה פול 13930001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 נושאים 12סדרן מנילה פוליו  13930002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.10 נושאים 31סדרן מנילה פוליו  13930003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 סדרן מנילה פוליו א"ב 13930004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.10 נושאים 7סדרן מכורך למינציה פוליו  13930031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.50 נושאים 12סדרן מכורך למינציה פוליו  13930032 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 נושאים 31סדרן מכורך למינציה פוליו  13930033 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.90 למינציה פוליו א"ב סדרן מכורך 13930034 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.95 נושאים 7סדרן מכורך למינציה קלפה פוליו  13930051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 16.90 נושא 12סדרן מכורך למינציה קלפה פוליו  13930052 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.00 נושאים 31וליו סדרן מכורך למינציה קלפה פ 13930053 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.50 סדרן מכורך למינציה קלפה פוליו א"ב 13930054 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 32.30 תאים 31הרמוניקה למינציה פוליו  13940024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 7.90תאים  12הרמוניקה פלסטיק  13940031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.50 תאים A4 24הרמוניקה פלסטיק  13940041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 19.95 תאים 31/ פוליו  A4הרמוניקה פלסטיק  13940051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.80 דף חומה שורה 40מחברת  14000101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.95 שורה A5דף  72ירל מחברת ספ 14010001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.99 שורה A4דף  72מחברת ספירל  14010021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.95 דף שורה A4 120נושאים ספירל  3מחברת  14011111 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 דף שורה A4 160נושאים ספירל  4מחברת  14011121 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.50 דף שורה A4 200נושאים ספירל  5מחברת  14011131 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.00 10שורה חב'  A4דף  40דפדפת  14030011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 29.00 גיליונות 100כחול  A4נייר פחם להעתקה  14050001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 מ"מ 53/52*100דף  32מדבקות לבנות  14200001 יעקבקבוצת מ.מ באר  235001300

 48.00 דף 200 105*99מדבקות לייזר אקסטרה  14211010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 42.00 (1דף ) 200 210*280מדבקות לייזר/צילום  14211261 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 159.00 בחבילה 12000טור  3 102*36קות רציף מדב 14221041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.90 10גלובל חב'  1-100 40*50מזכריות צהובות  14250016 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.40 10גלובל חב'  1-100 50*76מזכריות צהובות  14250017 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.90 10גלובל חב'  1-100 75*75ת צהובות מזכריו 14250018 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 21.50 10גלובל חב' 1-100 75*125מזכריות צהובות  14250019 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 1.20 מ' בודד 40מ"מ  57גליל נייר לקופה  14500021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.55 ס"מ אטום 30סרגל פלסטי  14600002 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.61 ס"מ 50סרגל פלסטי  14600004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.15 ס"מ 30סרגל מתכת  14600012 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.50 ס"מ 50סרגל מתכת  14600014 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 2.73 ס"מ 60סרגל מתכת  14600015 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 24.00 5165דף ע.ל  500גרם  80קופיקל  A3נייר צילום  20083307 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4A 11.30נייר צילום אקולוגי  20383297 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 195.00 דף 20מכונת כריכה ספירלה ידנית עד  40100474 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 KW3023 A4 439.00דף 20ס"מ 31גיליוטינה סכין+  40100476 מ.מ באר יעקבקבוצת  235001300

 95.00 ל' 10דף מיכל  5מגרסה  40100572 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 KA-7011/CS811/CS398/KD815 9.90מחשבון שולחני  41123010 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 Casio FC-100V 129.00מחשבון פיננסי  41132001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 Casio FX-82MS 29.90מחשבון מדעי  41142082 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 CASIO HR-150TM 149.00מכונת חישוב  41202004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 Casio DR-120TM 249.00מכונת חישוב  41202008 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 49.00 ארטר איכותי A3יח  100כיסים ללמינציה  42210003 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.00 100מיק' ת"ז חב' 150 75*105כיס ללמינציה  42210011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 303*216 25.00יח  100כיסים ללמינציה  42210013 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.99 יחידות 100מ"מ כחול  6דף  20ספירלות עד  42310001 מ.מ באר יעקב קבוצת 235001300

 14.50 יחידות 100מ"מ כחול  10דף  55ספירלות עד  42310021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 19.90 כחול 100דף חב'  80מ"מ עד  12.5ספירלות  42310031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.00 יחידות 100מ"מ כחול  16דף  120ספירלות עד  42310041 באר יעקב קבוצת מ.מ 235001300

 10.00 יחידות 100מ"מ כחול  19דף  150ספירלות עד  42310051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 50.00 יחידות 50מ"מ כחול  22דף  180ספירלות עד  42310061 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  2דף  15כריכה עד  42410001 מ באר יעקבקבוצת מ. 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  3דף  32כריכה עד  42410011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  4דף  45כריכה עד  42410021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  6דף  60כריכה עד  42410026 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  9/8דף  90כריכה עד  42410031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 79.90 יחידות 100מ"מ לבן  9דף  90כריכה עד  42410033 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 119.00 יחידות 80מ"מ לבן  12דף  120ה עד כריכ 42410041 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 119.00 יחידות 100מ"מ לבן  15דף  150כריכה עד  42410051 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 119.00 יחידות 100מ"מ לבן  21דף  210כריכה עד  42410071 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 89.00 יחידות 40מ"מ לבן  30דף  300כריכה עד  42410101 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A4 150.00מכונת למינציה  42420432 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 LUNAR A3 199.00מכונת למינציה  42420433 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 A3 799.00דף  35גליוטינה עד  42420436 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 GT-4B DSB 149.00דף  10גליוטינה עד  42420439 ר יעקבקבוצת מ.מ בא 235001300

 42.00 306 91.4*45ג'90גליל אטום לפלוטר מלוטש  44194591 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.62 אומגה 12פסטל שמן סט  60830102 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.20 מגהאו 24פסטל שמן סט  60830112 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.30 4מכחול שטוח מס'  61420005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 0.49 8מכחול שטוח מס'  61420009 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.20 22מכחול שטוח מס'  61420023 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 25.00 98-1200" מיכל שרטוטים רחב "טלטיוב 63310001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.10 גר' שחור 500צבע ידיים  65302021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 7.25 יח' 12צבעי פנדה "גיוטו"  80402192 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.66 יח' 24צבעי פנדה "גיוטו"  80402193 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.30 מ"ל סגול בהיר מבריק120צבע טוליפ גדול  87501142 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 7.20 מ"ל 220 -אקריליק סיינה טבעית 87506801 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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 כיבוד קל ומוצרי חד"פ
 

 6.86 גרם 100קפה טורקי קלוי בשקית עלית  70100001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 11.35 יחידות 100גרם  1תה קופסא כחולה ויסוצקי  70100004 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 13.99 גרם 200קפה טורקי קלוי בשקית עלית  70100009 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 גרם 100קפה טורקי מקורי לנדוור  70100104 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 17.51 גרם 200קפה נמס בפחית עלית  70100111 .מ באר יעקבקבוצת מ 235001300

 17.60 גרם 200קפה נמס רד מאג  70100182 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 35.11 גרם 200קפה נמס טסטר צ'וייס  70100183 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 17.60 פיקדון.24מי עדן + 1/2בקבוק מים מינרלים  70100190 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 14.96 עדן-מי 6ליטר חב'  1.5בקבוק מים מינרלים  70100191 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 33.79 יחידות 6ליטר  1.5בקבוק קולה  70100205 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.19 ליטר בודד 1.5בקבוק אשכוליות פריגת  70100276 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.56 ליטר 1תרכיז ויטמינצ'יק פטל  70100333 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 4.31 ק"ג 1סוכר  70100601 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 17.51 יחידות 700סוכרזית פטנט עלית  70100633 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 1.58 ק"ג 1 מלח שולחן 70100668 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 20.24 ק"ג 1ופלים שוקולד עלית  70101001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 9.06 גרם 900ערגליות שוקו משהו משהו  70101024 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 17.51 ק"ג 1קרקר שומשום  70101025 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 גרם 400בייגלה שמיניות קטנות  70101027 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.80 עוגת הבית שוקו צ'יפס אוסם 70101073 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.81 גר' כתר מילוי ריבה600עוגיות דולצ'ה ויטה  70101113 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 8.71 4412גר'  350 נישנושי קרקר משולש שומשום 70101158 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 15.31 גרם 400עוגיות מזרחיות עבאדי פיקנטי  70101180 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 12.23 4414גר'  300נשנושים פסטו  70101258 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 18.95 ג' 600עוגיות פפושדו שוקו צ'יפס לבן  70101319 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 10.91 גרם 500ופל עלית שוקולד  70101417 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 93.28 3000קרטון  180CC PPכוסות פלסטיק ח"פ  70200005 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 5.28 יחידות 50 4621צלחות פלסטיק ח"פ גדולות  70201011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.86 יחידות 25צלחות אובאליות גדולות  70201023 עקבקבוצת מ.מ באר י 235001300

 6.95 יחידות 100סכינים פלסטיק ח"פ  70202001 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 יחידות 100מזלגות פלסטיק ח"פ  70202011 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 יח' 100ח"פ  PPכפיות פלסטיק  70202021 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 6.95 יחידות 100 4618כפות פלסטיק ח"פ  70202031 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300

 110.00 יח1000קרטון  8Bozכוסות נייר שתיה חמה  70400401 קבוצת מ.מ באר יעקב 235001300
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