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מאושר 12/1חוצץ פלסטיק עבה איכותי פוליו מטרו 12/1חוצץ פלסטיק עבה איכותי פוליו ארטי62

מאושר 7/1חוצץ פלסטיק עבה איכותי פוליו מטרו 7/1חוצץ פלסטיק עבה איכותי פוליו ארטי63

92ARTI 10000700' יח4טוש הדגשה בסטGOLF מאושר' יח4טוש הדגשה בסט

93ARTI 10008833 אדום70- טוש ללוח מחיקErasing מאושר אדום70- טוש ללוח מחיק

94ARTI ירוק70- טוש ללוח מחיק YOKA מאושר ירוק70- טוש ללוח מחיק

95ARTI 10008834 כחול70- טוש ללוח מחיקXSG מאושר כחול70- טוש ללוח מחיק

96ARTI 10008835 שחור70- טוש ללוח מחיקErasing מאושר שחור70- טוש ללוח מחיק

97ARTI 10000630 אדום90- טוש ללוח מחיק LEELY מאושר אדום90- טוש ללוח מחיק

98ARTI 10000631 כחול90- טוש ללוח מחיקXSG מאושר כחול90- טוש ללוח מחיק

99ARTI 10000632 שחור90- טוש ללוח מחיק LEELY מאושר שחור90- טוש ללוח מחיק

מאושר כחול70- טוש סימון  YDKA כחול70- טוש סימון  ארטי121

מאושר אדום90- טוש סימון  YDKA אדום90- טוש סימון  ארטי122

מאושר כחול90- טוש סימון  YDKA כחול90- טוש סימון  ארטי123

מאושר שחור90- טוש סימון  YDKA שחור90- טוש סימון  ארטי124

232ARTI מאושרמחדד שולחני גוף מתכת מוניקס00928429מחדד שולחני גוף מתכת

239ARTI  10008868 יח3מחק לבןSHINE  מאושר יח3מחק לבן

240ARTI 10000641 5/1מחק לבןSHINE מאושר 5/1מחק לבן

254ARTI 00928463 דף10לניקוב עד - מנקב קטןKANGARO מנקב קטן -DP-480מאושר

מאושר טושים איכותיים  על בסיס מים12סט אטפלט איטליה טושים איכותיים  על בסיס מים12סט ארטי293

 עפרונות צבעוניים12סט ארטי295
ZENITH E.C.S, 

CHINA
מאושר עפרונות צבעוניים12סט 

 לאספקת ציוד משרדי עבור אוניברסיטת תל אביב2.18.רשימת הפריטים התחליפיים שהוגשו למכרז פומבי הס

מספר 

סידורי

ים/י מציע"שם הפריט התחליפי שמבוקש להגשה עשם הפריט המקורי שהוגדר במסמכי הפנייה
האם הפריט מאושר 

י האוניברסיטה "ע

להגשתו בפריט 

?תחליפי במכרז

2 מתוך 1עמוד 
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 לאספקת ציוד משרדי עבור אוניברסיטת תל אביב2.18.רשימת הפריטים התחליפיים שהוגשו למכרז פומבי הס

מספר 

סידורי

ים/י מציע"שם הפריט התחליפי שמבוקש להגשה עשם הפריט המקורי שהוגדר במסמכי הפנייה
האם הפריט מאושר 

י האוניברסיטה "ע

להגשתו בפריט 

?תחליפי במכרז

מאושרתג זיהוילא ידועPVC (8.5*9.5) תג זיהוי  20סט ארטי296

306ARTI 10008992 לשדכן6/26סיכותROSARY מאושר לשדכן6/26סיכות

313ARTI1010008960-סיכות לשדכןAtlasמאושר10-סיכות לשדכן

508ARTI 00929390( סיכות6/26 ) 210שדכןKAGERO מאושר( סיכות6/26 ) 210שדכן

510ARTI  00929389 דף130  עד 39141- שדכן גדולCLASS OFFICE דף100שדכן גדול עד 

.  מאושר

בנוסף יובהר כי תיאור 

פריט זה ישתנה כך 

שיתאים לשידוך של 

 דף או יותר100עד 

25מספר הפריטים התחליפיים המבוקשים לאישור

2 מתוך 2עמוד 
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