
 2020 אוגוסטב 3 שני יום

 תש"פ באב י"ג

            לכבוד  

 2020/60משתתפי מכרז פומבי מס' 

 ג.א.נ., 

 2020/06מכרז פומבי מס'  – 1מסמך הבהרות מס' הנדון: 

 עבור המועצה המקומית קדימה צורן לאספקת מוצרי מזון, שתיה וניקיון  

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר  המועצה)להלן: " להלן המענה של המועצה המקומית קדימה צורן 
 למכרז שבנדון:

מיקום  מס'
 בהליך 

 תשובה  שאלה 

,  19.2סעיף  . 1
,  3פריט 
  18עמוד 

מטהר אוויר סנו נבקש להוסיף או שווה  
ערך. מטהרי האוויר של סנו יקרים לעין  

 ערוך שלא לצורך.

 הבקשה מתקבלת באופן חלקי. 

 , יתוקן ויירשם כדלקמן: 19.2בסעיף  3פריט 

טאצ',   סנו/  אויר  לפריט   300"מטהר  מחיר  מ"ל, 
 ₪."  5 –בש"ח )לפני מע"מ( 

  19.2עדכון סעיף    -למסמך הבהרות זה  מצ"ב 
  מוצרי ניקיון -  2על פריטיו, בהתייחס לפרק  

בעמוד   הצעתם,  את  המציעים  יציעו  עליהם 
   למסמכי המכרז. 18

  19.2סעיף  . 2
,  2פריט 
  18עמוד 

באריזת בד"כ  מגיע  נוזלי  כלים    1  סבון 
 . מ"ל 750ולא  ליטר נבקש לתקן בהתאם

 הבקשה מתקבלת. 

 : , יתוקן ויירשם כדלקמן19.2בסעיף  2פריט 

"סבון כלים נוזלי של קלין/ סנו/ סנט מוריץ/ יעקבי/ 
. מחיר לפריט בש"ח  ליטר  1  -מגי'ק וואו/ פלמוליב  

   ."ש"ח 9  -)לפני מע"מ(

,  19.2סעיף  . 3
,  7פריט 
 18עמוד 

עקב משבר הקורונה מחיר כפפות הלטקס  
מחיר  את  להעלות  נבקש  משמעותית  עלה 

 המקסימום לפרט זה. 

 הבקשה מתקבלת. 

 ₪ לפני מע"מ.   23-יעודכן ל 7מחיר פריט 

,  19.2סעיף  . 4
,  10פריט 
  18עמוד 

אקו' מבושמת סנו ג'וול נבקש להדגיש 
שמדובר בג'וול שמחירו יקר לעין ערוך 

 מאקונומיקות אחרות בשוק. 

 הבקשה מתקבלת. 

 ₪",  15"במקום:  ,  19.2בסעיף    10פריט  מחיר  
 ₪".  17"יירשם:  

 : 19.2חדש בסעיף  32יתווסף פריט 

ריחנית,   בש"ח  ליטר,    4"אקונומיקה  לפריט  מחיר 
   ₪". 9 –)לפני מע"מ(( 

,  19.2סעיף . 5
,  12פריט 
  18עמוד 

ג'ל לחיטוי אסלה נבקש להוסיף "או נוזל"  
 אם מדובר בג'ל המחיר המקס' נמוך מדי.

 מ"ל. 750ובד"כ ג'ל מגיע באריזת 

 הבקשה מתקבלת. 

 ישונה ויירשם כדלקמן:  19.2, בסעיף 12פריט 

לפריט   מחיר  מ"ל,      750 -)ג'ל(    מנקה אסלות ריחני"
 ₪".  8.3  -בש"ח )לפני מע"מ(

  19.2סעיף  . 6
,  14פריט 
  18עמוד 

יהיה  חלונות  לניקוי  שנוזל  להדגיש  נבקש 
מילוי.   ולא  בקבוק  בכל  שפריצר  עם 
החשש   עקב  בעייתית  מילוי  אספקת 

 מנזילה. 

 הבקשה מתקבלת. 

 : ישונה ויירשם כדלקמן 19.2, בסעיף 14פריט 

ג'קס/ יעקובי/ א)ללא מילוי( סנו    "נוזל לניקוי חלונות
בש"  750,  טאצ' לפריט  מחיר  מתז,  )לפני  ח  מ"ל 

 ש"ח".   7  - מע"מ(
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,  19.2סעיף  . 7
,  15פריט 
 19עמוד 

נייר טואלט טישו דו שכבתי נבקש להוסיף 
במשקל    860 מרקם    3מטר  בעל  ק"ג 

יתנו   המציעים  שכל  מנת  על  ורך  קטיפתי 
 כמות נייר בהצעה.את אותה 

 הבקשה מאושרת. 

יעודכן כך שהכוונה הינה לנייר טואלט    15פריט  
 . ק"ג 3במשקל   מטר[ 860טישו דו שכבתי ]

  19.2סעיף  . 8
,  17פריט 
 19עמוד 

המחיר המקס' לשלישיית סבון נוזלי ננקב 
עבור יחידה אחת. נבקש לתקן בהתאם או  
או   ליחידה  במחיר  מדובר  האם  להבהיר 

 לשלישיה. 

 הבקשה מאושרת. 

בפריט   ובמקום  17המחיר  "יתוקן  ,  "ש"ח  7.5: 
 . "ש"ח 13.5"  יירשם:

  19.2סעיף  . 9
,  18פריט 
 19עמוד 

או  .1 להוסיף  נבקש  נוזלי  אבנית  מסיר 
 שווה ערך.

 מסיר אבנית נוזלי לא צוין נפח. .2

 הבהרה:

 אין שינוי, נותר מותג קלין.  .1

"  18פריט   .2 ויירשם:  של  יעודכן    750נפח 
   ₪". 16", מחיר יעודכן ל: מ"ל"

,  19.2סעיף  . 10
,  21פריט 
 19עמוד 

להוסיף  נבקש  סנו  רצפות  לשטיפת  שמפו 
 או שווה ערך.

 :הבהרה

אחר,   ממותג  רצפות  לשטיפת  שמפו  להציע  ניתן 
 אין חובה למותג מסוים. 

,  19.2סעיף  . 11
,  23פריט 
 19עמוד 

שווה  צץ רץ אורן / טורדנו נבקש להוסיף או 
 ערך.

 הבקשה נדחית.  

כי   בפריט  יובהר,  ובמקום  23המחיר  :  יתוקן 
 ."ש"ח 46"  יירשם:, "ש"ח 41.5"

,  19.2סעיף  . 12
,  24פריט 
 19עמוד 

המחיר המקס' למגבונים לחים ננקב עבור 
או לתקן  5יחידה אחת נבקש להכפיל ב

 בעמודת הגודל ליחידה אחת. 

 הבקשה מאושרת. 

כי   בפריט  יובהר,  ליחידת    יתוקן  24המחיר 
"ובמקוםאחת,    מגבונים   יירשם:,  "ש"ח  2.15: 

 . "ש"ח 3.7"

,  19.2סעיף  . 13
,  22פריט 
 19עמוד 

המחיר המקס' לסקוטש ברייט ננקב עבור  
או לתקן  3יחידה אחת נבקש להכפיל ב

בעמודת הגודל ליחידה אחת במקום 
 שלישיה. 

 הבקשה מאושרת. 

ליחידת סקוט  יתוקן 22המחיר בפריט יובהר, כי 
, "ש"ח  1.4: "ובמקוםאחת,    ס"מ רוחב  10ברייט  

 . "ש"ח 2.2"  יירשם:

,  19.2סעיף  . 14
,  26פריט 
 19עמוד 

פוליאתילן   להדגיש   50/70אשפתון  נבקש 
אם  LDאו    HDהאם    .LD    שבדרך הרי 

  HD. אם 50יח' בגליל ולא  20כלל זה מגיע 
 יח' בגליל. 50אז זה אכן מגיע 

 . הבקשה מאושרת

 : ישונה ויירשם כדלקמן 19.2בסעיף  ,26פריט 

פוליאתילן   יחידות,    LD  ,20ס"מ    50/70"אשפתון 
 ₪".    4.5מחיר לפריט בש"ח )לפני מע"מ( 

,  19.2סעיף  . 15
,  27פריט 
 19עמוד 

שחור   האם    75/90אשפתון  להדגיש  נבקש 
HD  אוLD אם מדובר בHD   הרי שהכמות

מדי.   50 נמוך  המקס'  מחיר  אבל  תקינה 
LD    המקסימום מחיר  את  לתקן  יש  אז 

 יח'.  25שהוא נמוך מדי + לתקן כמות ל

 הבקשה מאושרת. 

 : ישונה ויירשם כדלקמן 19.2בסעיף  ,27פריט 

פוליאתילן   יחידות,    LD  ,25ס"מ    90/75"אשפתון 
 ₪".   6 -מחיר לפריט בש"ח )לפני מע"מ(

,  19.2סעיף  . 16
,  28פריט 
 19עמוד 

ג'ל   אסלות  כוונתכם  מנקה  האם  ריחני 
 לסבון תליה על האסלה. 

 הבהרה:

 הכוונה הינה לסבון תליה על האסלה.

  ₪. 11.5 -יעודכן ל 28המחיר לשלישיה בפריט 
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מסמך ז'  . 17
תצהיר  

  ניסיון
המציע, 

 26עמוד 

נבקש להבהיר שע"פ תנאי הסף על המציע  
ניקיון   מוצרי  באספקת  ניסיון  בעל  להיות 

. במסמך ז' יש    100,000בהיקף מצטבר של  
 לקוחות.  4טבלה ל

לקוח  רק  לציין  ניתן  האם  לשאול  נבקש 
השאלה   הסף  בתנאי  ועומד  במידה  אחד 
מתבקשת על מנת שלא "להטריד" לקוחות 

 לנושא ההמלצה. 

לציין   "ששים"  אינם  לקוחות  בד"כ 
הסף   בתנאי  שאין  נציין  וכו'.  מחזורים 

 הגבלה למינימום לקוחות. 

 הבהרה:

שמציע בתנאי    ככל  אחד  לקוח  באמצעות  עומד 
דעת המציע. מס'   כולו, אין מניעה. לשיקול  הסף 

 השורות הן להמחשה בלבד. 

 

מסמך א'  . 18
,  1.1סעיף 
 3עמוד 

 הבהרה: נבקש לציין בכמה אתרי חלוקה מדובר.

בסעיף   בעמוד    3.1כאמור  כי   ,34לחוזה  נרשם 
במשרדי   המוצרים  את  לספק  יידרש  הספק 
המועצה, אגפים ומחלקות שונות. רשימת משרדי 
להסכם,  ג'  בנספח  מצורפות  והכתובות  המועצה 

. יובהר, כי המועצה תוכל לדרוש 52-53בעמודים  
אחרת   כתובת  לכל  המוצרים  את  לספק  מהספק 

 ברחבי המועצה ללא תשלום נוסף. 

מסמך א'  . 19
,  1.1סעיף 
 3עמוד 

 הבהרה: נבקש לציין האם תהיה הזמנת מינימום. 

מינימום   מהזמנת  זאת  ₪  100  -הינה  עם  יחד   ,
את  מזמינה  היא  ככלל,  כי  תבהיר  המועצה 

  המוצרים באופן מרוכז. 

מסמך א'  . 20
,  2.4סעיף 
  4עמוד 

לנהל  הזוכה  התחייבות  את  לבטל  נבקש 
מקובל   איננו  הדבר  התקציב.  מסגרת  את 

 בד"כ. 

   .הבקשה נדחית

 4עמוד  . 21
סעיף 

2.11.1  ,
 4עמוד 

ההתקשרות   תקופת  הארכת  כי  נבקש 
שני   של  דעתם  לשיקול  כפופה  תהיה 

 הצדדים.

   הבקשה נדחית.

 

,  4.5סעיף  . 22
,  6עמוד 
סעיף 

5.1.15  
 7עמוד 

כיום  ואנחנו  היות  זה,  תנאי  להסיר  נבקש 
 אנחנו בתהליך מול הרשויות

 הבקשה מאושרת.  

בסעיף   הסף  לרישיון    4.5תנאי  המתייחס 
סעיף    6בעמוד    -עסק   7בעמוד    5.1.15יוסר, 

יוסר גם הוא )כנ"ל ההתייחסות לכך במסמך  
 ה' ומסמך י"ג(.  

סעיף   בעמוד    4.22יתווסף  מתחייב   :36יחד  "הספק 
הנדרשים  והאישורים  ההיתרים  הרישיונות,  בכל  להחזיק 

דין   כל  החוזה,  לפי  נשוא  והשירותים  העבודות  לביצוע 
וכיוצ עסק  רישיון  כשרות,  תעודת  ומתחייב    ,"בלרבות 

ההתקשרות   תקופת  בכל  בתוקף  להחזיקם  להמשיך 
הארכה תקופות  כל  שיתברר   .לרבות  ככל  כי  יובהר, 

תעודת    מועצהל לספק  אין  כי  ההסכם  תקופת  במהלך 
תהא   דין,  פי  על  הנדרש  כלשהו  אישור  ו/או  כשרות 

מבלי    מועצהה וזאת  לאלתר  הסכם  את  לבטל  רשאית 
העומד ל להוראות   מועצהלגרוע מכל סעד אחר  בהתאם 

 חוזה זה ולכל דין". 

 17עמוד  . 23
 19.1סעיף 

לא   נבקש  במכרז,  השתתפותנו  לצורך 
המוצרים   עבור  לפריט  מחיר  לקבוע 
ממחיר   קבוע   הנחה  אחוז  רק  ולאפשר 

 המדף, כולל כפל מבצעים והנחות.

   הבקשה נדחית.
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 17עמוד  . 24
 19.2סעיף 

לא   נבקש  במכרז,  השתתפותנו  לצורך 
המוצרים   עבור  לפריט  מחיר  לקבוע 
ממחיר   קבוע   הנחה  אחוז  רק  ולאפשר 

 המדף, כולל כפל מבצעים והנחות.

   הבקשה נדחית.

 

 19עמוד  . 25
,  24סעיף 
סעיף 
7.2.4  ,
 8עמוד 

נבקש לעדכן כי מחיר פריט שלא מופיע  
ברשימה יהיה מחיר המדף, כולל כפל 
מבצעים והנחות בניכוי אחוז ההנחה  

 שיוצע במסגרת המכרז.

 הבהרה: 

סעיף   של  לאחר    24וסעיף    7.2.4בסיפא  יירשם 
" לאוהמילים  או  ההצעות  את  כדלקמן: לקבל   ,"

המועצה תהא רשאית לבחור באם ביחס    יובהר, כי"
לפי  ישולם  הכמויות  בכתב  מופיע  שאינו  לפריט 
כפל  כולל  מדף,  מחיר  או  כאמור,  מחיר  סיכום 

בניכוי אחוז ההנחה ש והנחות  ידי    וצעהמבצעים  על 
   במסגרת המכרז". המציע הזוכה

,  25סעיף  . 26
 19עמוד 

₪   30-נבקש להוסיף עלות דמי המשלוח ל
 כולל מע"מ בגין כל הזמנה שתסופק. 

 הבקשה נדחית.  

  

 25עמוד  . 27
 27ועמוד 

להסתפק בפרטי אנשי קשר לצורך נבקש 
 המלצה ולא מסמך חתום.

 הבקשה מאושרת.  

ל חובה  הלקוחות  אין  מטעם  המלצות  נוסח  צרף 
 -. ובמסמכים ו' ו5.1.17-ו  5.1.14כאמור בסעיפים 

מסתפקת   המועצה  קשר    ח',  איש  פרטי  במילוי 
תקין  טלפון   + השירותים  מזמין  כאמור אצל   ,

 . בתצהירים במסמך ה' ובמסמך ז'

,  19.2סעיף  . 28
פריט מס' 

 18עמוד  7
עלו   הכפפות  מחירי  המצב,  עקב 

נב מחיר  משמעותית,  את  לעדכן  קש 
 .  המקסימום לפריט זה

שניתן הראו   המועצה  מענה  ידי    3לשאלה    על 
 לעיל.  

 כללי . 29

 האם ניתן לקבל כמויות מוערכות שנתיות 

 :הבהרה

המועצה תבהיר כי הנתונים בדבר ההיקף הכספי  
בסעיף   מפורטים  בעמוד  2.4השנתי  למסמכי   4, 

כי  המכרז.   זה  יובהר,  בסעיף  ההיקף  כאמור 
הינו   2-ו  1כל אחד מהפרקים,  המוערך השנתי של  

לשנה.   80,000 כי    ₪  על  יובהר,  מבוסס  זה  נתון 
בכדי   באמור  אין  זאת,  עם  יחד  קודמות.  שנים 

 לחייב את המועצה. 

בסעיף   שנרשם  כפי  מכך,    3בעמוד    2.1יתירה 
מסגרת בהתקשרות  המדובר  המכרז,  ,  למסמכי 

המועצה תוציא הזמנות עבודות, מעת לעת, לפיה  
יד  ותחתומ כי  .  העל  תדירות  הכמויותיובהר,   ,

בהתאם להשתנות  ה  עשוי  האספקה, לעת  מעת 
 לצרכי המועצה. 

,  2.4סעיף   . 30
של   4עמוד  השנתי  המוערך  ההיקף  סל  מה  כל 

 מכרז ב

 למסמכי המכרז.  4בעמוד  2.4ראו סעיף 

 

נספח ג',  . 31
 42עמוד 

 . מה מספר נקודות ההפצה

 הבהרה:

שניתן המענה  המועצה  ראו  ידי  לשאלה   על 
 לעיל.  18

 במועצה. אין הגבלה במספר נק' הפצה 

 כללי . 32
מה המינימום להזמנה? מקובל בתחום  

 ₪ בתוספת מע"מ  350

לשאלה   המועצה  ידי  על  שניתן  המענה    19ראו 
 לעיל. 
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מחלקת מכרזים יצאו לבידוד , לאור כך   כללי . 33
אנו מבקשים לדחות את הגשת שאלות  

 .  הבהרה והגשת המכרז 

 הבקשה נדחית. בשלב זה, 

 כללי . 34
 בחברתנו מינימום הזמנה היא 500 ש”ח

לשאלה   המועצה  ידי  על  שניתן  המענה    19ראו 
 לעיל. 

  19.2סעיף  . 35
,  3פריטים 

10  ,18 ,21 

להציג   ניתן  המכרזים  חובת  חוק  פי  על 
 מוצר שוו"ע. 

 

 הבהרה:

 ראשית, חוק חובת המכרזים אינו חל על מועצה.  

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן הבהרות: 

ראו מענה המועצה לשאלה    –  3בהתייחס לפריט  
 לעיל.   1

ראו מענה המועצה לשאלה    -10בהתייחס לפריט  
 לעיל.   4

  ראו מענה המועצה לשאלה   -18בהתייחס לפריט  
 לעיל.   9

ראו מענה המועצה לשאלה    –  21בהתייחס לפריט  
  לעיל.   10

פריט כללי . 36 לכל  צריכה  כמויות  את    -אין  מפר 
יתרון   ונותן  המתחרים  בין  השוויון  חוק 

 עצום לספק הנוכחי.  

 לעיל.  29ראו מענה המועצה לשאלה 

 כללי . 37

 מה תדירות האספקה לכל נקודה בחודש ?

 :הבהרה

הינה  ספר  ובתי  ילדים  לגני  האספקה  תדירות 
 פעם בחודש.  

 . בחודש פעמים 2-3ליתר נקודות האספקה בין 

כי   יובהר  זאת,  עם  זו  יחד  בהבהרה  הנתונים 
הערכה בלבד ואין באמור בכדי לחייב  הינם בגדר  

 את המועצה.  

 ,סעיף 19.2 . 38
,  7פריט 

 עמוד 18
מאוד   מחירים  ראלי.  לא  התייקרו מחיר 

 עקב הקורונה 

 לעיל.  3ראו מענה המועצה לשאלה 

,  סעיף 19.2 . 39
 12פריט 

 עמוד 18

לג'ל ראלי  לא  נוזלי     -מחיר  להיות  צריך 
 עפי המחיר שרשמתם 

 לעיל.    5ראו מענה המועצה לשאלה 

,  סעיף 19.2 . 40
,  18פריט 
 19עמוד 

 לעיל.   9ראו מענה המועצה לשאלה  סמ"ק ?  750מה הנפח ? האם 

 סעיף 19.2 . 41
,  22פריט 
 19עמוד 

 לעיל.  13ראו מענה המועצה לשאלה  מחיר ראלי לבודד ולא לשלישיה 

,  סעיף 19.2 . 42
,  24פריט 
 19עמוד 

מגבונים   72המחיר ראלי לחבילה אחת של  
 מגבונים  72חבילות של  5-ולא ל

 לעיל  12ראו מענה המועצה לשאלה 

,  סעיף 19.2 . 43
,  27פריט 
 19עמוד 

 . ראו מענה המועצה לשאלה 15 לעיל 50יחידות ולא  25-המחיר ראלי ל
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  :כללי

 .  16:00לא יאוחר מהשעה  08.202017.המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  מודגש בזאת, כי  .1
המכרז,  .2 במסמכי  האמור  על  גוברות  המכרז,  משתתפי  כל  את  מחייבות  זה  הבהרות  במסמך  ההבהרות 

 ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

וי בהתאמה על ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי המכרז, יחול השינ .3

 כל מסמכי המכרז על נספחיהם )לרבות החוזה ונספחיו(, אף אם לא צוין הדבר במפורש.

 יתר תנאי המכרז ייוותרו ללא שינוי.   .4

ידי מורשה החתימה  -על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין על .5

 מטעמם.

  

 ______________________ שם המציע :

 

 כתובת:        ________________________     

 

 _________________________ טלפון:        

 

 _________________________ חתימה:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  סעיף 19.2 . 44
 -28פריט 
  19עמוד 

לסבון הכוונה  באסלה?     האם  לתליה 
 שלישיה ? 

 . ראו מענה המועצה לשאלה 16 לעיל
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אין שינוי ביחס לטבלה  להלן טבלה מעודכנת המחייבת את המציעים בהתייחס לאספקת מוצרי ניקיון. 
 למסמכי המכרז.   18יובהר, כי את אחוז ההנחה יש לנקוב בעמוד במוצרי מזון ושתייה. 

גודל: מ"ל/ליטר ק"ג/  תיאור הפריט  מס'
 גרם/ יח' 

מחיר לפריט בש"ח  
 )לפני מע"מ( 

ק"ג  3.5 משחה לכלים  1  13.5 

של קלין/ סנו/ בנט מוריץ/ סבון כלים נוזלי   2
 יעקבי/ מג'יק וואו/ פלמוליב 

ליטר 1  
9 

מ"ל  300 טאצ' /מטהר אויר סנו 3  3.6 

יח' 4   30*30מטלית מיקרופייבר לניגוב שיש  4  5.5 

 8.9 שלישייה   80*50מטליות מיקרופייבר  5

שישייה מארז  כרית יפנית  6  8.4 

יח' 100 כפפות לטקס חד פעמי  7  23 

 3.2  ס"מ  30מטאטא משרד  8

 2.9  מר' למגב ומטאטא 1.5מקל עץ כולל הברגה  9

ליטר 4 אקונומיקה מבושמת סנו ג'אבל 10  17 

יח' )זוג(  150 זוג -שקיות ניילון לסדויצים בקופסא  11  14.3 

מ"ל  750 )ג'ל( ג'ל לחיטוי אסלה  12  8.3 

ליטר 4 סבון ידיים נוזלי   13  13.5 

)לא מילוי( סנו אג'קס/ נוזל לניקוי חלונות   14
 יעקובי/ טאצ' 

מ"ל מתז  750  
7 

  3מטר, במשקל  860נייר טואלט טישו דו שכבתי  15
 ק"ג

יח' בחבילה  48  
30.8 

 3.2  ס"מ   40מגב פלסטיק  16

מ"ל  500 סבון נוזלי לידיים )שלישיה(  17  13.5 

מ"ל  750 מסיר אבנית נוזלי קלין  18  16 

יח' 400 מטליות לחות בדלי לניקוי כללי  19  16.5 

ליטר 4 נוזל לניקוי כללי  20  13.8 

ליטר 4 שמפו לשטיפת רצפות   21  7.8 

 2.2 יחידה  ס"מ רוחב 10סקוטש ברייט  22

בחבילה  4000 מגבת נייר צץ רץ אורן/ טורנדו  23  46 

מגבונים -יח'  72 מגבונים לחים לרענון   24  3.7 

 2.1  יעה פלסטיק  25

יח' LD 25ס"מ  50/70אשפתון פוליאתילן  26  4.5 

יח' LD 25ס"מ  90/75אשפתון שחור  27  6 

 11.5 שלישיה  )תליה על אסלה( מנקה אסלות ג'ל ריחני  28

 22.2  ספריי קוטל חרקים   29
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 2  כפפות משק בית   30

 5.5  דלי לשטיפת מרצפות   31

 9 4 ללא מותג  -אקונומיקה ריחנית 32

 


