
450/17' מכרז מס

ראשי דיו והדפסה מקוריים וממוחזרים,  אספקת טונרים

' למסמך ב1מחירון נספח 

(מחיר ליחידה)יש למלא את התאים המסומנים בצהוב בלבד 

לתשומת לב המציעים כי יש למלא גם הצעת מחיר ללשונית טונרים מקוריים

כ יחושבו באופן אוטומטי ואין למלאם באופן ידני"המכפלות והסה

טונרים וראשי דיו ממוחזרים -' פרק ב

חומר

כמות 

פריטים 

שנתית

מחיר מוצע ליחידה

מ"ח כולל מע"בש

כ עלות "סה

כמות כפול )

מחיר מוצע 

 (ליחידה

ח כולל "בש

מ"מע

HP C6578040               דיו צבעוני חלופי              114119

HP C6615A10                 דיו שחור חלופי              214804

SAMSUNG 171010                  טונר חלופי              317620

HP1320 Q5949A50                 טונר חלופי              418156

HP1020 2612190                   טונר חלופי              518370

LEXMARK E23210                  טונר חלופי              618959

SAMSUNG SCX-5530FN30            טונר חלופי              720691

SAMSUNG ML-305110          טונר שחור חלופי              822223

SAMSUNG 5635FN10                טונר חלופי              923573

SAMSUNG MLT-D209L40             טונר חלופי              1023575

10(חסום)       HP CE285A 85A ראש דיו חלופי              1124332

samsung ml-347130               טונר חלופי              1225262

SAMSUNG MLT-D205L150             טונר חלופי              1326294

HP CE285A60                     טונר חלופי              1426458

SAMSUNG ML-1915 MLT-D105L60     טונר חלופי              1526593

HP1525/1415 CE320A50       טונר שחור חלופי              1627280

HP2320FXI CC531A20         טונר חלופי כחול              1728222

HP2320FXI CC532A10         טונר חלופי צהוב              1828223

HP2320FXI CC533A20         טונר חלופי אדום              1928224

SAMSUNG CLT-Y50610         טונר צהוב חלופי              2030833

SAMSUNG CLT-C50610         טונר כחול חליפי              2130834

SAMSUNG CLT-M50610         טונר אדום חלופי              2230835

SAMSUNG CLT-K50610         טונר שחור חלופי              2330836

HP CE410X10                טונר שחור חלופי              2430871

HP CE390A20                     טונר חלופי              2531171

HP CE411A10                טונר חלופי כחול              2631559

HP CE412A10                טונר חלופי צהוב              2731560

HP CE413A10                     טונר חלופי              2831581

SAMSUNG MLT-D115L40        טונר שחור חלופי              2931653

BROTHER MFC7820N10              טונר חלופי              3032623

960כ"סה

 :המציע חתימה וחותמת
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