
 
 

 

 מחלקת רכש

 כתב כמויות והצעת מחיר

 

מחירי הצעתנו המובאים בזה כוללים את כל הנדרש למתן שירותי אספקה וחלוקה של מזון עבור מעונות היום 

 2020-2021מרום הגליל בשנת הלימודים תשפ"א  בישובים אשר בתחום שיפוטה של המועצה האיזורית

 עפ"י מסמכי המכרז ושבהם אנו מחויבים בהתאם להוראות ההסכם המצ"ב.

 

 .חובה למלא את המחיר מול כל פריט ופריט

 

 מוצרי חלב

כמויות  שם הפריט

 ליחידה

כמות רכישה 

 ממוצעת חודשית

מחיר ליחידה או 

לק"ג לפי העניין 

 כולל מע"מ

  80 ליטר חלב

  20 ליטר חלב אורז

  60 גביע 3%יוגורט 

  60 גרם 200 חמאה

  30 גרם 600 גבינה צהובה עמק

חומוס אחלה שטראוס 

 )עם הרבה טחינה(

  28 ק"ג 1

  14 יח' 10 פיתות מקמח מלא

  15 כיכר פרוס לחם מקמח מלא

  85 כיכר פרוס לחם אחיד פרוס

  40 יחידות  30 תבנית ביצים תנובה

  30 ג' 750יח'  9%לאבאנה 
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 מוצרי יסוד

כמות רכישה  כמויות ליחידה שם הפריט
 ממוצעת חודשית

מחיר ליחידה או 
לק"ג לפי העניין 

 כולל מע"מ
  7 ק"ג 1 סילאן ללא סוכר

  72 ק"ג 1 קמח לבן

  30 ק"ג 1 קמח מלא

  30 ק"ג 1 סולת

  10 ק"ג 1 סולת מלא

  70 ק"ג 1 אורז מלא

  80 ליטר 1 שמן קנולה

  30 חבילה סוכר דמררה

  60 גרם 200 קפה שחור עלית

  17 גרם 200 נס קפה עלית 

רסק עגבניות "פרי 

 28%גליל" 

  40 גרם 580

ממרח תמרים ללא 

 סוכר

  10 גביע

ממרח בוטנים ללא 

 סוכר

  10 גביע

  24 ק"ג 1 עוגיות מקמח מלא

  10 חב' 1 אבקת אפיה 

  18 חב' 1 ונילסוכר 

תיונים ללא קפאין 

 ויסוצקי

  11 שקיקים חב' 25

  24 ק"ג 1 פתיתים סויה 

  7 גרם 500 כמון

  7 גרם 500 כורכום

  7 גרם 500 פפריקה אדומה

  7 גרם 500 קינמון

  17 גרם 500 חלבה 

  35 גרם 600 טונה

  28 גרם 560 זיתים חרוזית פרי גליל

  28 גרם 500 טחינה מלאה
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כמות חודשית  כמויות ליחידה שם הפריט

 ממוצעת 

מחיר ליחידה או 

לק"ג לפי העניין 

 כולל מע"מ

פצפוצי אורז ללא סוכר 

 וללא מלח

  18 ק"ג 1

  80 גרם 500 מקרוני אוסם

  35 גרם 500 איטריות אוסם

  45 גרם 500 פתיתים אוסם

  18 ק"ג 1 אפונה יבשה

  18 ק"ג 1 עדשים

  18 ק"ג 1 גריסים

  18 ק"ג 1 חומוס

  18 ק"ג 1 שעועית לבנה

  22 ק"ג 1 שיבולת שועל קווקאר

 

מוצרי קפואים 

 ופירות יבשים

   

דג פילה לא מעובד וללא 

 תוספות

  28 ק"ג 1

תירס סנפרוסט "פרי 

 גליל"

  31 ק"ג 1

אפונה סנפרוסט "פרי 

 גליל"

  31 ק"ג 1

"פרי  גזר גמדי סנפרוסט

 גליל"

  31 ק"ג 1

  10 ק"ג 1 תמרים

  10 ק"ג 1 משמשים

  10 ק"ג 1 שזיפים
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 חומרי ניקוי

 

כמות רכישה  כמויות ליחידה שם הפריט

ממוצעת 

 חודשית

מחיר ליחידה או 

לק"ג לפי העניין 

 כולל מע"מ

  28 ליטר 4 ריצפז סנו

משחת אמה קלין של 

 סיפ

  10 ליטר 3

  28 ליטר בקבוק 1 אסלית לבו קליר

  10 מטר 1 סקוטש של סנו

  10 יח' 4 סחבת רצפה סנו

  20 יח' 10 מטלית ניגוב סנו

  28 ליטר 4 כלור סנו 

  28 ליטר1 סבון נוזלי סנו

  K300  18זבנג לזבובים 

  7  ס"מ 90מגב + מקל אורך 

 90מטאטא + מקל אורך 

 ס"מ

 7  

  12  מטהר אויר

  7 גרם 500 צמר פלדה

  18 חבילת ענק תעשייתי נייר ניגוב

  24 גלילים 48 נייר טואלט לבן
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 ריכוז כללי

 הערות הסכום המוצר

   מוצרי חלב

   מוצרי יסוד

   קפואים ופירות יבשים

   חומרי ניקוי

   

   סה"כ כללי

 

 

 הערות:

 במועצת הצמחים ענף הירקות.מחיר הירקות יהא בהתאם למחירים המתפרסמים מידי בוקר  .1

 המחירים המוצעים כוללים אספקת מוצרי המזון וחלוקתם למעונות היום. .2

המועצה אינה מתחייבת לרכוש מוצרי מזון בכמות כלשהי, והיא רשאית להגדיל או להפחית את כמויות  .3

 המזון הרכשים על ידה מעת לעת, ע"פ שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות ולצרכים בפועל.

הכמויות המופיעות כ"כמויות משוערות" הינן כמויות לידיעה והתייחסות בלבד, המבוססות על הצריכה  .4

 במעונות היום בשנה החולפת ואין בהם לחייב את המועצה.

 התשלום יבוצע אך ורק עבור מוצרי מזון שסופקו בפועל. .5

 החלוקה תתבצע ברכב קירור בלבד. .6

 + מפרט סרט קופה רושמת עם ברקודים.על הזוכה להגיש חשבון לכל מעון בנפרד  .7

 הודפס והוקלד ע"י גלית                                                                                                              
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