
מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מעשם

270.7082.70הצהרת יבואן לטובין שבקבוצה 

350.7059.30הצהרת יבואן לטובין שבקבוצה 

47.4055.50ביטול שורה לבקשת הלקוח

233.70273.40פתיחת תיק ערבות

70.182.00 לכמות קטנה2'ג2מתן פטור 

66.6077.90(תקן לא חל )ח "אישור תל

0.000.00(לשורה בבקשה )אבחון במסגרת ייבוא 

296.40346.80יוזמת לקוח-אבחון במסגרת טרום ייבוא

280.00327.60פיקוח על השמדת טובין

280.00327.60זיהוי ונטילה

197.60231.20זיהוי במכון

הזמנות שירות 

הערות

'  מסX ₪ 70.1 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 3עד 

מהשורה הרביעית ,  210.30₪השורות עד לתקרה של 

ואילך לא יגבה תשלום נוסף

זיהוי ונטילה

'  מסX  ₪ 70.7 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 4עד 

מהשורה החמישית  ₪ 282.8השורות ועד לתקרה של 

ואילך לא יגבה תשלום נוסף

'  מסX  ₪ 50.7 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 4עד 

מהשורה החמישית  ₪ 202.8השורות ועד לתקרה של 

ואילך לא יגבה תשלום נוסף

'  מסX  ₪ 47.4 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 4עד 

מהשורה החמישית  ₪ 189.6השורות ועד לתקרה של 

ואילך לא יגבה תשלום נוסף

'   מסX ₪ 66.6 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 3עד 

מהשורה הרביעית ,  199.8₪השורות ועד לתקרה של 

.ואילך לא יגבה תשלום נוסף

'   מסX ₪ 280 שורות לבקשה למעבדה החיוב יהיה 3עד 

מהשורה הרביעית ואילך ,  840₪השורות ועד לתקרה של 

.לא יגבה תשלום נוסף
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מספר תקן

חלק 

מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מע2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירוןעשרוני

3,989.404,667.60                              מדגם אחד'נספח שCEM3צמנט סיגים 1000010000

9,410.5011,010.30                              מדגמים 3'נספח שCEM3צמנט סיגים 1000010000

12,509.8014,636.50                              מדגמים 5'נספח שCEM3צמנט סיגים 1000010000

3,989.404,667.60                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM3צמנט סיגים 1000010000

9,410.5011,010.30                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM3צמנט סיגים 1000010000

12,509.8014,636.50                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM3צמנט סיגים 1000010000

3,544.804,147.40                              מדגם אחד'נספח שCEM 5צמנט מעורב 1000010000

8,521.309,969.90                              מדגמים 3'נספח שCEM 5צמנט מעורב 1000010000

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5'נספח שCEM 5צמנט מעורב 1000010000

3,544.804,147.40                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM 5צמנט מעורב 1000010000

8,521.309,969.90                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM 5צמנט מעורב 1000010000

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM 5צמנט מעורב 1000010000

3,989.404,667.60                              מדגם אחד'נספח שCEM 1צמנט פורטלנד 1000010000

9,410.5011,010.30                              מדגמים 3'נספח שCEM 1צמנט פורטלנד 1000010000

12,509.8014,636.50                              מדגמים 5'נספח שCEM 1צמנט פורטלנד 1000010000

3,989.604,667.80                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM 1צמנט פורטלנד 1000010000

9,410.7011,010.50                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM 1צמנט פורטלנד 1000010000

12,510.0014,636.70                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM 1צמנט פורטלנד 1000010000

4,532.805,303.40                              מדגם אחד'נספח שCEM 4צמנט פוצולני 1000010000

10,102.3011,819.70                              מדגמים 3'נספח שCEM 4צמנט פוצולני 1000010000

13,201.6015,445.90                              מדגמים 5'נספח שCEM 4צמנט פוצולני 1000010000

4,532.805,303.40                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM 4צמנט פוצולני 1000010000

10,102.1011,819.50                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM 4צמנט פוצולני 1000010000

13,201.4015,445.60                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM 4צמנט פוצולני 1000010000

3,544.804,147.40                              מדגם אחד'נספח ש מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010000

8,521.309,969.90                              מדגמים 3'נספח ש מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010000

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5'נספח ש מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010000

3,544.804,147.40                              מדגם אחדבדיקה מלאה מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010000

8,521.509,970.20                              מדגמים 3בדיקה מלאה מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010000

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5בדיקה מלאה מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010000

3,989.404,667.60                              מדגם אחד'נספח שCEM3צמנט סיגים 1000010100

9,410.5011,010.30                              מדגמים 3'נספח שCEM3צמנט סיגים 1000010100

12,509.8014,636.50                              מדגמים 5'נספח שCEM3צמנט סיגים 1000010100

3,989.404,667.60                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM3צמנט סיגים 1000010100

9,410.5011,010.30                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM3צמנט סיגים 1000010100
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12,509.8014,636.50                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM3צמנט סיגים 1000010100

3,544.804,147.40                              מדגם אחד'נספח שCEM 5צמנט מעורב 1000010100

8,521.309,969.90                              מדגמים 3'נספח שCEM 5צמנט מעורב 1000010100

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5'נספח שCEM 5צמנט מעורב 1000010100

3,544.804,147.40                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM 5צמנט מעורב 1000010100

8,521.309,969.90                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM 5צמנט מעורב 1000010100

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM 5צמנט מעורב 1000010100

3,989.404,667.60                              מדגם אחד'נספח שCEM 1צמנט פורטלנד 1000010100

9,410.5011,010.30                              מדגמים 3'נספח שCEM 1צמנט פורטלנד 1000010100

12,509.8014,636.50                              מדגמים 5'נספח שCEM 1צמנט פורטלנד 1000010100

3,989.604,667.80                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM 1צמנט פורטלנד 1000010100

9,410.7011,010.50                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM 1צמנט פורטלנד 1000010100

12,510.0014,636.70                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM 1צמנט פורטלנד 1000010100

4,532.805,303.40                              מדגם אחד'נספח שCEM 4צמנט פוצולני 1000010100

10,102.3011,819.70                              מדגמים 3'נספח שCEM 4צמנט פוצולני 1000010100

13,201.6015,445.90                              מדגמים 5'נספח שCEM 4צמנט פוצולני 1000010100

4,532.805,303.40                              מדגם אחדבדיקה מלאהCEM 4צמנט פוצולני 1000010100

10,102.1011,819.50                              מדגמים 3בדיקה מלאהCEM 4צמנט פוצולני 1000010100

13,201.4015,445.60                              מדגמים 5בדיקה מלאהCEM 4צמנט פוצולני 1000010100

3,544.804,147.40                              מדגם אחד'נספח ש מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010100

8,521.309,969.90                              מדגמים 3'נספח ש מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010100

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5'נספח ש מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010100

3,544.804,147.40                              מדגם אחדבדיקה מלאה מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010100

8,521.509,970.20                              מדגמים 3בדיקה מלאה מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010100

11,620.6013,596.10                              מדגמים 5בדיקה מלאה מעורבCEM 2צמנט פורטלנד 1000010100

226.10264.50                                                            בדיקה מלאהבלוקי קיר: בלוקי בטון 1000050100

2,104.802,462.60                                                            בדיקה מלאה אריחי רצפה מטראצו12AR: תת מוצר, 12ARאריחי רצפה מטראצו 1000060000

1,023.001,196.90                                                            בדיקה מלאהאבני ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

1,023.001,196.90                                                            בדיקה מלאהאבני ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

1,023.001,196.90                                                            בדיקה מלאהאבני ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

800.50936.60                                                            בדיקה מלאהאריחי ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

800.50936.60                                                            בדיקה מלאהאריחי ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

800.50936.60                                                            בדיקה מלאהאריחי ריצוף- מוצרי בטון טרומיים לריצוף 1000080000

764.90894.90                                                            בדיקה מלאהאבני שפה ואבני תעלה1000190000
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764.90894.90                                                            בדיקה מלאהאבני שפה ואבני תעלה1000190000

764.90894.90                                                            בדיקה מלאהאבני שפה ואבני תעלה1000190000

764.90894.90                                                            בדיקה מלאהאבני שפה ואבני תעלה1000190000

764.90894.90                                                            בדיקה מלאהאבני שפה ואבני תעלה1000190000

405.80474.80                                                            'נספח שKLKקבועה למטרות כלליות :     תת מוצר41Mמנורה 1000200201

8,800.7010,296.80                                                            בדיקה מלאהKLKקבועה למטרות כלליות :     תת מוצר41Mמנורה 1000200201

2,525.702,955.10                                                            ארץ/ל"תעוד מחוKLKקבועה למטרות כלליות :     תת מוצר41Mמנורה 1000200201

474.30554.90                                                            'נספח שKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200201

8,144.809,529.40                                                            בדיקה מלאהKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200201

השלמה לתעודת בדיקה KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200201

ל"מחו

                                                            3,616.104,230.80

התקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה :  תת מוצר41Mמנורה 1000200201

KLKINE

474.30554.90                                                            'נספח ש

התקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה :  תת מוצר41Mמנורה 1000200201

KLKINE

11,500.4013,455.50                                                            בדיקה מלאה

התקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה :  תת מוצר41Mמנורה 1000200201

KLKINE

2,603.003,045.50                                                            ארץ/ל"תעוד מחו

474.30554.90                                                            'נספח שKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200202

8,145.009,529.70                                                            בדיקה מלאהKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200202

השלמה לתעודת בדיקה KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200202

ל"מחו

                                                            2,975.403,481.20

474.30554.90                                                            'נספח שKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200204

8,144.809,529.40                                                            בדיקה מלאהKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200204

השלמה לתעודת בדיקה KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 1000200204

ל"מחו

                                                            3,616.104,230.80

474.30554.90                                                            'נספח שKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 10002002011

8,144.809,529.40                                                            בדיקה מלאהKLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 10002002011

השלמה לתעודת בדיקה KLK1NEהתקנה קבועה עם נטל אלקטרוני מובנה  - 41Mמנורה 10002002011

ל"מחו

                                                            3,616.104,230.80

520.80609.30                                                            'נספח שמנורות לתאורת חירום עם פוטומטריה10002002022

6,982.708,169.80                                                            בדיקה מלאהמנורות לתאורת חירום עם פוטומטריה10002002022

השלמה לתעודת בדיקה מנורות לתאורת חירום עם פוטומטריה10002002022

ל"מחו

                                                            1,375.601,609.50

520.80609.30                                                            'נספח שמנורות לתאורת חירום מילוט  עם פוטומטריה10002002022

7,443.108,708.40                                                            בדיקה מלאהמנורות לתאורת חירום מילוט  עם פוטומטריה10002002022
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השלמה לתעודת בדיקה מנורות לתאורת חירום מילוט  עם פוטומטריה10002002022

ל"מחו

                                                            1,375.601,609.50

520.80609.30                                                            'נספח שSHINשילוט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

5,120.805,991.30                                                            בדיקה מלאהSHINשילוט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

520.80609.30                                                            'נספח ש43M_SHשלט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

5,763.506,743.30                                                            בדיקה מלאה43M_SHשלט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

השלמה לתעודת בדיקה 43M_SHשלט חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

ל"מחו

                                                            1,867.702,185.20

520.80609.30                                                            'נספח ש43M_THתאורת חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

4,775.505,587.30                                                            בדיקה מלאה43M_THתאורת חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

השלמה לתעודת בדיקה 43M_THתאורת חירום : מנורה  - 2.22מנורות לתאורת חירום חלק 10002002022

ל"מחו

                                                            1,867.702,185.20

2,424.002,836.10                              דלתות 2'נספח שמיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

3,577.104,185.20                              דלתות 3'נספח שמיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

1,270.901,487.00                              דלת אחת'נספח שמיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

10,875.2012,724.00                              דלתות 2בדיקה מלאהמיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

16,254.2019,017.40                              דלתות 3בדיקה מלאהמיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

5,496.706,431.10                              דלת אחתבדיקה מלאהמיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

2,424.002,836.10                              דלתות 2ח"סעיפי רשמיות לפי צימיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

3,577.104,185.20                              דלתות 3ח"סעיפי רשמיות לפי צימיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

1,270.901,487.00                              דלת אחתח"סעיפי רשמיות לפי צימיובאת- דלת לבודה סובבת 1000230300

7,378.908,633.30                                                            בדיקה מלאהHPDLמחופה - דלת לבודה סובבת 1000230300

5,458.406,386.30                                                            בדיקה מלאה1.4.3.1מין - דלת לבודה סובבת 1000230300

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

2,512.202,939.30                                                            'נספח ש

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

2,394.402,801.40                                                            'נספח ש

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

1,280.801,498.50                                                            'נספח ש
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דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

2,394.402,801.40                                                            'נספח ש

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

7,791.409,115.90                                                            בדיקה מלאה

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

7,339.008,586.60                                                            בדיקה מלאה

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

5,515.606,453.30                                                            בדיקה מלאה

דלת אטומה משופרת מוגמרת -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

א

7,224.608,452.80                                                            בדיקה מלאה

2,424.102,836.20                              דלתות 2'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

2,424.102,836.20                              דלתות 2'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

196.90230.40                              דלתות 2'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

3,577.004,185.10                              דלתות 3'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

3,577.004,185.10                              דלתות 3'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

236.30276.50                              דלתות 3'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

4,848.005,672.20                              דלתות 4'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

4,848.005,672.20                              דלתות 4'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

334.80391.70                              דלתות 4'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

1,270.901,487.00                              דלת אחת'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

1,270.901,487.00                              דלת אחת'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

157.30184.00                              דלת אחת'נספח שחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300
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5,726.006,699.40                                                            בדיקה מלאהחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

5,406.906,326.10                                                            בדיקה מלאהחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

3,765.904,406.10                                                            בדיקה מלאהחי,דלת אטומה רגילה מוגמרת-דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

דלת אטומה משופרת שאינה -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

חש

2,394.402,801.40                                                            'נספח ש

דלת אטומה משופרת שאינה -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

חש

2,394.402,801.40                                                            'נספח ש

דלת אטומה משופרת שאינה -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

חש

6,175.007,224.80                                                            בדיקה מלאה

דלת אטומה משופרת שאינה -דלתות לבודות סובבות:מכללי דלתות עץ1000230300

חש

7,475.708,746.60                                                            בדיקה מלאה

681.70797.60                                                            'נספח שBT- בתי תקע קבועים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

2,361.502,763.00                                                            בדיקה מלאהBT- בתי תקע קבועים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

681.70797.60                                                            'נספח שT- תקעים ובתי תקע מיטלטלים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

2,361.702,763.20                                                            בדיקה מלאהT- תקעים ובתי תקע מיטלטלים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

681.70797.60                                                            'נספח ש43TK- תקעים שאינם לתיול חוזר - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

2,361.702,763.20                                                            בדיקה מלאה43TK- תקעים שאינם לתיול חוזר - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320101

681.70797.60                                                            'נספח שמתאמים חד מופעיים-תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320205

2,361.502,763.00                                                            בדיקה מלאהמתאמים חד מופעיים-תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320205

681.70797.60                                                            'נספח שBT- בתי תקע קבועים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320205

2,361.502,763.00                                                            בדיקה מלאהBT- בתי תקע קבועים - תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי 1000320205

889.201,040.40                                                            'נספח שמפסקים מכאניים1000330100

2,667.803,121.30                                                            בדיקה מלאהמפסקים מכאניים1000330100

השלמה לתעודת בדיקה מפסקים מכאניים1000330100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

790.40924.80                                                            'נספח שמפסקים אלקטרוניים לרבות עמעמים1000330100

6,054.207,083.40                                                            בדיקה מלאהמפסקים אלקטרוניים לרבות עמעמים1000330100

השלמה לתעודת בדיקה מפסקים אלקטרוניים לרבות עמעמים1000330100

ל"מחו

                                                            1,500.201,755.20

1,846.602,160.50                                                            בדיקה מלאהשוקולד חלב1000360000

1,352.601,582.50                                                            בדיקה מלאהשוקולד מריר1000360000

1,945.402,276.10                                                            בדיקה מלאהשוקולד חלב ממולא1000360000
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1,945.402,276.10                                                            בדיקה מלאהשוקולד חלב מורכב1000360000

1,451.401,698.10                                                            בדיקה מלאהשוקולד מריר ממולא1000360000

1,451.401,698.10                                                            בדיקה מלאהשוקולד מריר מורכב1000360000

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלביד פנים- לביד פנים 1000370100

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלביד פנים- לביד פנים 1000370100

לביד אחד

                              3,257.603,811.40

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים2

                              6,377.207,461.30

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים3

                              9,496.7011,111.10

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים4

                              12,616.3014,761.10

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים5

                              15,736.2018,411.40

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילביד פנים- לביד פנים 1000370100

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילביד פנים- לביד פנים 1000370100

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח שללא חיפוי- לביד לטפסות 1000370100

לביד אחד

                              2,670.003,123.90
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מחיר גלובלי עבור 'נספח שללא חיפוי- לביד לטפסות 1000370100

 לבידים2

                              5,202.406,086.80

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהללא חיפוי- לביד לטפסות 1000370100

לביד אחד

                              3,872.404,530.70

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהללא חיפוי- לביד לטפסות 1000370100

 לבידים2

                              7,606.308,899.40

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי ציללא חיפוי- לביד לטפסות 1000370100

לביד אחד

                              3,655.704,277.20

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי ציללא חיפוי- לביד לטפסות 1000370100

 לבידים2

                              7,173.408,392.90

מחיר גלובלי עבור 'נספח שמחופה טגופילם- לביד לטפסות 1000370100

לביד אחד

                              2,670.003,123.90

מחיר גלובלי עבור 'נספח שמחופה טגופילם- לביד לטפסות 1000370100

 לבידים2

                              5,202.406,086.80

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמחופה טגופילם- לביד לטפסות 1000370100

לביד אחד

                              3,776.404,418.40

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמחופה טגופילם- לביד לטפסות 1000370100

 לבידים2

                              7,414.308,674.70

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה טגופילם- לביד לטפסות 1000370100

לביד אחד

                              3,664.004,286.90

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה טגופילם- לביד לטפסות 1000370100

 לבידים2

                              7,190.108,412.40

מחיר גלובלי עבור 'נספח ששאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור 'נספח ששאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור 'נספח ששאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור 'נספח ששאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח ששאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהשאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

לביד אחד

                              3,648.904,269.20
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מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהשאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים2

                              7,159.808,377.00

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהשאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים3

                              10,670.6012,484.60

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהשאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים4

                              14,181.5016,592.40

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהשאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים5

                              17,692.7020,700.50

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צישאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צישאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צישאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צישאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צישאינו לביד לטפסות- לביד חוץ 1000370100

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

לביד אחד

                              3,267.103,822.50

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים2

                              6,396.707,484.10

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים3

                              9,525.6011,145.00
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מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים4

                              12,655.2014,806.60

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים5

                              15,784.6018,468.00

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח חוץ- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור 'נספח שלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

לביד אחד

                              2,875.903,364.80

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים2

                              5,614.106,568.50

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים3

                              8,351.709,771.50

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים4

                              11,089.9012,975.20

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהלוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים5

                              13,828.1016,178.90
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מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

לביד אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים2

                              2,364.902,766.90

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים3

                              3,478.404,069.70

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים4

                              4,592.005,372.60

מחיר גלובלי עבור ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח פנים- לביד עם מליא פסיסי עץ 1000370200

 לבידים5

                              5,705.606,675.60

1,691.001,978.50                                                            'נספח ש(D0T4 CLASS 6)נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים 1000470000

6,439.107,533.70                                                            בדיקה מלאה(D0T4 CLASS 6)נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים 1000470000

השלמה לתעודת בדיקה (D0T4 CLASS 6)נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים 1000470000

ל"מחו

                                                            1,767.002,067.40

1,691.001,978.50                                                            'נספח ש( D0T3,DOT4,D0T5.1,DOT5 )נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים 1000470000

6,686.107,822.70                                                            בדיקה מלאה( D0T3,DOT4,D0T5.1,DOT5 )נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים 1000470000

השלמה לתעודת בדיקה ( D0T3,DOT4,D0T5.1,DOT5 )נוזל בלמים לכלי רכב ממונעים 1000470000

ל"מחו

                                                            1,767.002,067.40

8,988.6010,516.70                                                            בדיקה מלאהרב סילוני- דגם : מי שתיה -מים למים קרים-מדי1000630100

30,585.2035,784.70                                                            בדיקה מלאהבעלי ראש מתכתי/מטפים מיטלטלים של קצף או מים המכילים גז סניקה1000660000

4,911.605,746.60                                                            בדיקה מלאהמחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690000

4,911.605,746.60                                                            בדיקה מלאהמחממים בעלי ויסות תרמסטטי ובידוד תרמי:מחממי מים חשמליים1000690100

599.30701.20                                                            'נספח שמנעול חבוי לדלת סובבת1001010000

2,076.602,429.60                                                            בדיקה מלאהמנעול חבוי לדלת סובבת1001010000

2,051.602,400.40                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

2,051.602,400.40                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

2,545.502,978.20                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

3,187.803,729.70                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

 13מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

יחידות

                              4,027.604,712.30
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 20מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

יחידות

                              5,163.806,041.60

 32מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

יחידות

                              6,003.607,024.20

 50מדגם של בדיקה מלאה(3-"4")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצינורות 1001030000

יחידות

                              7,139.808,353.60

987.301,155.10                               יחידות8מדגם של 'נספח ש(2",1.5",1",3/4",1/2")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצנורות 1001030000

3,344.003,912.50                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאה(2",1.5",1",3/4",1/2")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצנורות 1001030000

3,442.804,028.10                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאה(2",1.5",1",3/4",1/2")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצנורות 1001030000

3,778.304,420.60                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאה(2",1.5",1",3/4",1/2")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצנורות 1001030000

4,116.204,816.00                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאה(2",1.5",1",3/4",1/2")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצנורות 1001030000

3,965.704,639.90                               יחידות8מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי צי(2",1.5",1",3/4",1/2")צנור פלדה המתאים לחריטת תבריג לצנורות 1001030000

1,653.401,934.50                                                            בדיקה מלאהתקעים ופינים למכשירים חשמליים1001050000

1,024.501,198.70                                                            בדיקה מלאהלוחות שטוחים מאסבסט צמנט1001100200

1,024.501,198.70                                                            בדיקה מלאהלוחות שטוחים מאסבסט צמנט ותאית1001100300

720.10842.50                                                            'נספח שנוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינטטיים לניקוי ידני כלי אוכל1001390000

2,373.002,776.40                                                            בדיקה מלאהנוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינטטיים לניקוי ידני כלי אוכל1001390000

2,165.902,534.10                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צינוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינטטיים לניקוי ידני כלי אוכל1001390000

464.40543.30                                                            'נספח שתיבת התקני הגנה ללא דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

2,015.902,358.60                                                            בדיקה מלאהתיבת התקני הגנה ללא דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

השלמה לתעודת בדיקה תיבת התקני הגנה ללא דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

464.40543.30                                                            'נספח שתיבת התקני הגנה בעלת דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

2,707.503,167.80                                                            בדיקה מלאהתיבת התקני הגנה בעלת דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

השלמה לתעודת בדיקה תיבת התקני הגנה בעלת דרגת הגנה- תיבת חיבור למתקני חשמל 1001450100

ל"מחו

                                                            1,598.601,870.40

464.40543.30                                                            'נספח שתיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100
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464.40543.30                                                            'נספח שתיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

2,114.702,474.20                                                            בדיקה מלאהתיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

2,114.702,474.20                                                            בדיקה מלאהתיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

השלמה לתעודת בדיקה תיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

ל"מחו

                                                            1,598.601,870.40

השלמה לתעודת בדיקה תיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

464.60543.60                                                            'נספח שתיבת התקנה ללא דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

1,423.101,665.00                                                            בדיקה מלאהתיבת התקנה ללא דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

השלמה לתעודת בדיקה תיבת התקנה ללא דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001450100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

464.40543.30                                                            'נספח שתיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001452200

2,114.702,474.20                                                            בדיקה מלאהתיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001452200

השלמה לתעודת בדיקה תיבת סעף בעלת דרגת הגנה: תיבת חיבור למתקני חשמל תת מוצר1001452200

ל"מחו

                                                            1,598.601,870.40

760.50889.80                                                            'נספח שאסלות ישיבה מחומר קרמי1001460000

2,763.603,233.40                                                            בדיקה מלאהאסלות ישיבה מחומר קרמי1001460000

2,205.102,580.00                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציאסלות ישיבה מחומר קרמי1001460000

450.00526.50                                                            בדיקה מלאהמ"בדיקת מיקום צובר גפ1001580400

1,450.001,696.50                                                            בדיקה מלאהמ"בדיקה תקופתית למערכת גפ1001580400

1,450.001,696.50                                                            בדיקה מלאהמ תעשיית רגילה"בדיקת מערכת גפ1001580400

2,250.002,632.50                                                            בדיקה מלאהמ תעשיית מורכבת"בדיקת מערכת גפ1001580400

1,720.002,012.40                                                            בדיקה מלאהמ בהספקה מרכזית"בדיקת מערכת גפ1001580400

938.801,098.40'אזור א'אזור אבדיקה מלאהמערכות גז מרכזיות במבנים- תכנון הסכם 1001580400

1,058.601,238.60'אזור ב'אזור בבדיקה מלאהמערכות גז מרכזיות במבנים- תכנון הסכם 1001580400

1,178.001,378.30'אזור ג'אזור גבדיקה מלאהמערכות גז מרכזיות במבנים- תכנון הסכם 1001580400

1,298.001,518.70'אזור ד'אזור דבדיקה מלאהמערכות גז מרכזיות במבנים- תכנון הסכם 1001580400
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950.001,111.50                                                            בדיקה מלאהמ מסחרית לחץ שימוש בלבד"בדיקת מערכת גפ1001580400

1,450.001,696.50                                                            בדיקה מלאהמ מסחרית כולל מאגר ולחץ בניים"מערכת גפ1001580400

731.00855.30                                                            בדיקה מלאה מכלים מטלטלים5מ פרטית עד "בדיקת מערכת גפ1001580400

938.801,098.40'אזור א'אזור אבדיקה מלאהמערכות גז המסופק במיכלים מיטלטלים במבנים- תכנון הסכם 1001580400

1,058.601,238.60'אזור ב'אזור בבדיקה מלאהמערכות גז המסופק במיכלים מיטלטלים במבנים- תכנון הסכם 1001580400

1,178.001,378.30'אזור ג'אזור גבדיקה מלאהמערכות גז המסופק במיכלים מיטלטלים במבנים- תכנון הסכם 1001580400

1,298.001,518.70'אזור ד'אזור דבדיקה מלאהמערכות גז המסופק במיכלים מיטלטלים במבנים- תכנון הסכם 1001580400

469.40549.20'אזור א'אזור אבדיקה מלאהלבדיקת התקנת מערכות גז המסופק במיכלים מטלטלים- ביקור באתר 1001580400

529.30619.30'אזור ב'אזור בבדיקה מלאהלבדיקת התקנת מערכות גז המסופק במיכלים מטלטלים- ביקור באתר 1001580400

589.00689.10'אזור ג'אזור גבדיקה מלאהלבדיקת התקנת מערכות גז המסופק במיכלים מטלטלים- ביקור באתר 1001580400

649.00759.30'אזור ד'אזור דבדיקה מלאהלבדיקת התקנת מערכות גז המסופק במיכלים מטלטלים- ביקור באתר 1001580400

918.501,074.60                               יחידות3מדגם של 'נספח שברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

2,919.103,415.30                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאהברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

3,205.703,750.70                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

 13מדגם של בדיקה מלאהברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

יחידות

                              4,075.104,767.90

 20מדגם של בדיקה מלאהברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

יחידות

                              4,845.705,669.50

מדגם של יחידה בדיקה מלאהברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

אחת

                              2,277.002,664.10

616.50721.30                               יחידות3מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

667.90781.40                               יחידות5מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

 13מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

יחידות

                              790.40924.80

 20מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

יחידות

                              893.101,044.90
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מדגם של יחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציברז בית עם מנגנון כדורי- ברז בית מסגסוגת נחושת 1001690000

אחת

                              568.00664.60

6,938.808,118.40                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאה897/790י "ברז בית מסגסוגת נחושת עם ראש ברז לפי ת1001690000

7,580.808,869.50                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאה897/790י "ברז בית מסגסוגת נחושת עם ראש ברז לפי ת1001690000

 13מדגם של בדיקה מלאה897/790י "ברז בית מסגסוגת נחושת עם ראש ברז לפי ת1001690000

יחידות

                              9,870.4011,548.40

 20מדגם של בדיקה מלאה897/790י "ברז בית מסגסוגת נחושת עם ראש ברז לפי ת1001690000

יחידות

                              11,439.6013,384.30

מדגם של יחידה בדיקה מלאה897/790י "ברז בית מסגסוגת נחושת עם ראש ברז לפי ת1001690000

אחת

                              5,408.506,327.90

1,337.801,565.20                              יחידות 50'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

2,478.002,899.30                              יחידות 100'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

3,618.204,233.30                              יחידות 150'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

4,758.405,567.30                              יחידות 200'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

5,898.606,901.40                              יחידות 250'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

7,038.808,235.40                              יחידות 300'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

8,179.009,569.40                              יחידות 350'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

9,319.2010,903.50                              יחידות 400'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

10,459.4012,237.50                              יחידות 450'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

11,599.6013,571.50                              יחידות 500'נספח שבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

1,683.601,969.80                              יחידות 50בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

3,169.603,708.40                              יחידות 100בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

4,655.605,447.10                              יחידות 150בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

6,141.607,185.70                              יחידות 200בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

7,627.608,924.30                              יחידות 250בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

9,113.6010,662.90                              יחידות 300בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

10,599.6012,401.50                              יחידות 350בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

12,085.6014,140.20                              יחידות 400בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

13,571.6015,878.80                              יחידות 450בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

15,057.6017,617.40                              יחידות 500בדיקה מלאהבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

1,436.601,680.80                              יחידות 50ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000
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2,675.603,130.50                              יחידות 100ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

3,914.604,580.10                              יחידות 150ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

5,153.606,029.70                              יחידות 200ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

6,392.607,479.30                              יחידות 250ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

7,631.608,929.00                              יחידות 300ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

8,870.6010,378.60                              יחידות 350ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

10,109.6011,828.20                              יחידות 400ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

11,348.6013,277.90                              יחידות 450ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

12,587.6014,727.50                              יחידות 500ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

1,041.401,218.40                              יחידות 50'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

1,885.202,205.70                              יחידות 100'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

2,729.003,192.90                              יחידות 150'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

3,572.804,180.20                              יחידות 200'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

4,416.605,167.40                              יחידות 250'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

5,260.406,154.70                              יחידות 300'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

6,104.207,141.90                              יחידות 350'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

6,948.008,129.20                              יחידות 400'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

7,791.809,116.40                              יחידות 450'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

8,635.6010,103.70                              יחידות 500'נספח שבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

1,486.001,738.60                              יחידות 50בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

2,774.403,246.00                              יחידות 100בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

4,062.804,753.50                              יחידות 150בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

5,351.206,260.90                              יחידות 200בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

6,639.607,768.30                              יחידות 250בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

7,928.009,275.80                              יחידות 300בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

9,216.4010,783.20                              יחידות 350בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000
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10,504.8012,290.60                              יחידות 400בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

11,793.2013,798.00                              יחידות 450בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

13,081.6015,305.50                              יחידות 500בדיקה מלאהבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

1,140.201,334.00                              יחידות 50ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

2,082.802,436.90                              יחידות 100ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

3,025.403,539.70                              יחידות 150ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

3,968.004,642.60                              יחידות 200ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

4,910.605,745.40                              יחידות 250ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

5,853.206,848.20                              יחידות 300ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

6,795.807,951.10                              יחידות 350ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

7,738.409,053.90                              יחידות 400ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

8,681.0010,156.80                              יחידות 450ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

9,623.6011,259.60                              יחידות 500ח"סעיפי רשמיות לפי ציבקבוקים שאינם מוגזים- מיכלי זכוכית למוצרי מזון 1001720000

 16מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              1,881.002,200.80

 16מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              1,881.002,200.80

 26מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              3,019.303,532.60

 26מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              3,019.303,532.60

 40מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              4,613.705,398.00

 40מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              4,613.705,398.00
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 64מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              7,346.108,594.90

 64מדגם של 'נספח שרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              7,346.108,594.90

 16מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              2,179.102,549.50

 16מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              2,179.102,549.50

 26מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              3,502.704,098.20

 26מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              3,502.704,098.20

 40מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              5,541.006,483.00

 40מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              5,541.006,483.00

 64מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              8,532.709,983.30

 64מדגם של בדיקה מלאהרעפי חרסית משתלבים1002150100

רעפים

                              8,532.709,983.30

2,014.002,356.40                                                            בדיקה מלאהשמני מאכל צמחיים1002160000

1,679.601,965.10                                                            'נספח שטרפנטין מינרלי1002210000

4,890.605,722.00                                                            בדיקה מלאהטרפנטין מינרלי1002210000

2,025.402,369.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציטרפנטין מינרלי1002210000

1,135.401,328.40                               יחידות3מדגם של 'נספח שמגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת1002220000

2,482.002,903.90                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאהמגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת1002220000

2,897.103,389.60                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהמגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת1002220000

מדגם של יחידה בדיקה מלאהמגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת1002220000

אחת

                              2,027.502,372.20

2,580.803,019.50                               יחידות3מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי צימגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת1002220000
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1,105.701,293.70                                                            'נספח שאמבט מממתכת. אמבטים לשימוש ביתי1002380000

5,551.706,495.50                                                            בדיקה מלאהאמבט מממתכת. אמבטים לשימוש ביתי1002380000

1,105.701,293.70                                                            'נספח שאמבט מחומר אחר. אמבטים לשימוש ביתי1002380000

5,551.706,495.50                                                            בדיקה מלאהאמבט מחומר אחר. אמבטים לשימוש ביתי1002380000

642.20751.40                                                            'נספח ש(גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

2,124.402,485.50                                                            בדיקה מלאה(גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

1,136.201,329.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי(גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

השלמה לתעודת בדיקה (גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

ל"מחו

                                                            592.80693.60

642.20751.40                                                            'נספח ש(ללא גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

2,816.003,294.70                                                            בדיקה מלאה(ללא גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

1,136.201,329.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי(ללא גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

השלמה לתעודת בדיקה (ללא גליצרין)סבון תמרוקים 1002400000

ל"מחו

                                                            592.80693.60

934.701,093.60                                                            'נספח ש41MHM:מכשיר לחימום נוזלים המוצר- בטיחות מכשירי חשמל 1002510000

5,005.305,856.20                                                            בדיקה מלאה41MHM:מכשיר לחימום נוזלים המוצר- בטיחות מכשירי חשמל 1002510000

1,106.601,294.70                               יחידות8מדגם של 'נספח שאביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות1002550000

2,756.403,225.00                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהאביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות1002550000

2,964.003,467.90                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאהאביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות1002550000

 13מדגם של בדיקה מלאהאביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות1002550000

יחידות

                              3,210.903,756.80

 20מדגם של בדיקה מלאהאביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות1002550000

יחידות

                              3,398.703,976.50

מדגם של יחידה בדיקה מלאהאביזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות1002550000

אחת

                              2,351.502,751.30

849.30993.70                               יחידות5מדגם של 'נספח ש יחידות5גודל מדגם -ברכיים-אבזרים מיצקת ברזל חשילה1002550000

1,827.402,138.10                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאה יחידות5גודל מדגם -ברכיים-אבזרים מיצקת ברזל חשילה1002550000
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1,649.301,929.70                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאהניפל, כיפה, אום, פקק- אביזר יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות 1002550000

 13מדגם של בדיקה מלאהניפל, כיפה, אום, פקק- אביזר יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות 1002550000

יחידות

                              2,587.803,027.70

 20מדגם של בדיקה מלאהניפל, כיפה, אום, פקק- אביזר יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות 1002550000

יחידות

                              3,526.004,125.40

מדגם של יחידה בדיקה מלאהניפל, כיפה, אום, פקק- אביזר יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות 1002550000

אחת

                              1,046.501,224.40

1,360.401,591.70                                                            'נספח שלשימוש ביתי-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1,793.602,098.50                                                            בדיקה מלאהלשימוש ביתי-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1,360.401,591.70                                                            'נספח שלשימוש תעשיתי-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1,793.602,098.50                                                            בדיקה מלאהלשימוש תעשיתי-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1,360.401,591.70                                                            'נספח שלשימוש תעשיתי וטהור מים-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

2,188.802,560.90                                                            בדיקה מלאהלשימוש תעשיתי וטהור מים-(אקונומיקה)כלוריתי -תמיסת נתרן תת1002610000

1,668.201,951.80                                                            'נספח שבטיחות ומיון, דרישות ביצועים- גפרורים  1002820000

6,566.407,682.70                                                            בדיקה מלאהבטיחות ומיון, דרישות ביצועים- גפרורים  1002820000

ר"מ 1001-2000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000  -

2דגימה של 

                              983.801,151.00

ר"מ 1001-2000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000  -

2דגימה של 

                              750.90878.60

ר"מ 2001-8000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 - 

3דגימה של 

                              1,635.901,914.00

ר"מ 2001-8000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 - 

3דגימה של 

                              1,635.901,914.00

 20001-26000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

6דגימה של -ר"מ

                              6,822.707,982.60

 20001-26000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

6דגימה של -ר"מ

                              6,543.207,655.50

 26001-32000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

7דגימה של -ר"מ

                              8,458.409,896.30

 26001-32000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

7דגימה של -ר"מ

                              8,178.909,569.30
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 38001-44000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

9ר דגימה של "מ

                              11,729.9013,724.00

 38001-44000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

9ר דגימה של "מ

                              11,450.4013,397.00

 50001-56000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

11ר דגימה של "מ

                              15,001.4017,551.60

 50001-56000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

11ר דגימה של "מ

                              14,721.9017,224.60

 62001-68000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

13דגימה של -ר"מ

                              18,272.4021,378.70

 62001-68000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

13דגימה של -ר"מ

                              17,992.9021,051.70

 68001-74000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

14דגימה של -ר"מ

                              19,908.0023,292.40

 68001-74000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

14דגימה של -ר"מ

                              19,628.5022,965.30

 74001-80000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

15דגימה של -ר"מ

                              21,543.4025,205.80

 74001-80000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

15דגימה של -ר"מ

                              21,263.9024,878.80

 80001-86000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

16דגימה של -ר"מ

                              23,177.3027,117.40

 80001-86000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

16דגימה של -ר"מ

                              22,897.8026,790.40
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 86001-92000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

17דגימה של -ר"מ

                              24,815.1029,033.70

 86001-92000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

17דגימה של -ר"מ

                              24,535.6028,706.70

 8001-14000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

4דגימה של - ר "מ

                              3,271.703,827.90

 8001-14000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

4דגימה של - ר "מ

                              3,271.703,827.90

 14001-20000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

5דגימה של -ר "מ

                              5,186.906,068.70

 14001-20000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

5דגימה של -ר "מ

                              4,907.405,741.70

 32001-38000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

8דגימה של -ר "מ

                              10,094.2011,810.20

 32001-38000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

8דגימה של -ר "מ

                              9,814.7011,483.20

 44001-50000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

10דגימה של -ר "מ

                              13,365.7015,637.90

 44001-50000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

10דגימה של -ר "מ

                              13,086.2015,310.90

 56001-62000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

12דגימה של -ר "מ

                              16,637.1019,465.40
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 56001-62000'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

12דגימה של -ר "מ

                              16,357.6019,138.40

ר"מ 1000-250'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 -

1דגימה של   

אריחים

                              340.00397.80

ר"מ 1000-250'נספח ש12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 -

1דגימה של   

אריחים

                              340.00397.80

ר"מ 1001-2000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000  -

2דגימה של 

                              1,915.402,241.00

ר"מ 1001-2000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000  -

2דגימה של 

                              1,915.402,241.00

ר"מ 2001-8000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 - 

3דגימה של 

                              1,915.402,241.00

ר"מ 2001-8000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 - 

3דגימה של 

                              1,915.402,241.00

 20001-26000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

6דגימה של -ר"מ

                              6,822.707,982.60

 20001-26000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

6דגימה של -ר"מ

                              6,822.707,982.60

 26001-32000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

7דגימה של -ר"מ

                              8,458.409,896.30

 26001-32000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

7דגימה של -ר"מ

                              8,458.409,896.30

 38001-44000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

9ר דגימה של "מ

                              11,729.9013,724.00

 38001-44000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

9ר דגימה של "מ

                              11,729.9013,724.00

 50001-56000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

11ר דגימה של "מ

                              15,001.4017,551.60
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 50001-56000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

11ר דגימה של "מ

                              15,001.4017,551.60

 62001-68000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

13דגימה של -ר"מ

                              18,272.4021,378.70

 62001-68000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

13דגימה של -ר"מ

                              18,272.4021,378.70

 68001-74000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

14דגימה של -ר"מ

                              19,908.0023,292.40

 68001-74000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

14דגימה של -ר"מ

                              19,908.0023,292.40

 74001-80000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

15דגימה של -ר"מ

                              21,543.4025,205.80

 74001-80000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

15דגימה של -ר"מ

                              21,543.4025,205.80

 80001-86000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

16דגימה של -ר"מ

                              23,177.3027,117.40

 80001-86000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

16דגימה של -ר"מ

                              23,177.3027,117.40

 86001-92000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

17דגימה של -ר"מ

                              24,815.1029,033.70

 86001-92000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

17דגימה של -ר"מ

                              24,815.1029,033.70
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 8001-14000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

4דגימה של - ר "מ

                              3,551.204,154.90

 8001-14000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

4דגימה של - ר "מ

                              3,551.204,154.90

 14001-20000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

5דגימה של -ר "מ

                              5,186.906,068.70

 14001-20000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

5דגימה של -ר "מ

                              5,186.906,068.70

 32001-38000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

8דגימה של -ר "מ

                              10,094.2011,810.20

 32001-38000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

8דגימה של -ר "מ

                              10,094.2011,810.20

ר דגימה"מ 0-250בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000  

 אריחים10של 

                              1,247.801,459.90

ר דגימה"מ 0-250בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000  

 אריחים10של 

                              1,247.801,459.90

 44001-50000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

10דגימה של -ר "מ

                              13,365.7015,637.90

 44001-50000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

10דגימה של -ר "מ

                              13,365.7015,637.90

 56001-62000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

12דגימה של -ר "מ

                              16,637.1019,465.40
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 56001-62000בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000

12דגימה של -ר "מ

                              16,637.1019,465.40

ר"מ 1000-250בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 -

1דגימה של   

אריחים

                              340.00397.80

ר"מ 1000-250בדיקה מלאה12AMKR- אריחי קרמיקה מזוגג לריצוף 1003140000 -

1דגימה של   

אריחים

                              340.00397.80

 10מדגם של 'נספח שאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

אריחים

                              1,635.701,913.80

2,365.502,767.60                                                            בדיקה מלאהאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

 10מדגם של בדיקה מלאהאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

אריחים

                              1,915.402,241.00

 10מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

אריחים

                              1,915.402,241.00

 10מדגם של 'נספח שאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

אריחים

                              1,449.201,695.60

 10מדגם של בדיקה מלאהאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

אריחים

                              1,728.902,022.80

 10מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף- אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

אריחים

                              1,728.902,022.80

1,831.602,143.00                                                            'נספח שABC/Rאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

2,111.302,470.20                                                            בדיקה מלאהABC/Rאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

2,111.302,470.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציABC/Rאריחי קרמיקה מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1,645.101,924.80                                                            'נספח שABC/Rאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1,924.802,252.00                                                            בדיקה מלאהABC/Rאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

1,924.802,252.00                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציABC/Rאריחי קרמיקה לא מזוגגים לריצוף - אריחי קרמיקה לריצוף1003140000

 10מדגם של 'נספח שלק-אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

אריחים

                              882.501,032.50

 10מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי צילק-אריחי קרמיקה לא מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

אריחים

                              1,162.201,359.80
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 10מדגם של 'נספח שקירות-אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

אריחים

                              1,069.001,250.70

 10מדגם של בדיקה מלאהקירות-אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

אריחים

                              1,348.701,578.00

 10מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי ציקירות-אריחי קרמיקה מזוגגים לחיפוי(לקירות)אריחי קרמיקה לחיפוי1003140000

אריחים

                              1,348.701,578.00

1.702.00                                                            בדיקה מלאהתקן-תו- מטפה פחמן דו חמצני מיטלטלים 1003180000

2,014.802,357.30                              תנור אחד'נספח שתנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין1003370000

3,831.904,483.30                              שני תנורים'נספח שתנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין1003370000

5,649.106,609.40                              שלושה תנורים'נספח שתנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין1003370000

6,154.107,200.30                              תנור אחדבדיקה מלאהתנורים מיטלטלים המוסקים בקרוסין1003370000

741.00867.00                               יחידות2מדגם של 'נספח שמצמד לחץ:ציוד לכיבוי אש1003650100

2,880.403,370.10                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהמצמד לחץ:ציוד לכיבוי אש1003650100

1,373.301,606.80                               יחידות2מדגם של 'נספח שציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

1,620.301,895.80                               יחידות3מדגם של 'נספח שציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

1,867.302,184.70                               יחידות4מדגם של 'נספח שציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

2,114.302,473.70                               יחידות5מדגם של 'נספח שציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

2,361.302,762.70                               יחידות8מדגם של 'נספח שציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

מדגם של יחידה 'נספח שציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

אחת

                              1,126.301,317.80

4,890.605,722.00                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

5,137.606,011.00                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאהציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

5,384.606,300.00                               יחידות4מדגם של בדיקה מלאהציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

5,631.606,589.00                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100
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5,878.606,878.00                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאהציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

מדגם של יחידה בדיקה מלאהציוד לכיבוי אש זרנוקים אטומים שטוחים1003650100

אחת

                              4,643.605,433.00

מדגם של יחידה 'נספח שחיבור זרנוק ומצמד במכול לכיבוי אש:ציוד לכיבוי אש1003650100

אחת

                              691.60809.20

מדגם של יחידה בדיקה מלאהחיבור זרנוק ומצמד במכול לכיבוי אש:ציוד לכיבוי אש1003650100

אחת

                              1,037.401,213.80

741.00867.00                               יחידות2מדגם של 'נספח שמצמד לחץ:ציוד לכיבוי אש1003650200

2,880.403,370.10                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהמצמד לחץ:ציוד לכיבוי אש1003650200

מדגם של יחידה 'נספח שחיבור זרנוק ומצמד במכול לכיבוי אש:ציוד לכיבוי אש1003650300

אחת

                              691.60809.20

מדגם של יחידה בדיקה מלאהחיבור זרנוק ומצמד במכול לכיבוי אש:ציוד לכיבוי אש1003650300

אחת

                              1,037.401,213.80

2,620.103,065.50                                                            בדיקה מלאהדבש ומוצרי דבש1003730000

2,620.103,065.50                                                            בדיקה מלאהדבש ומוצרי דבש1003730000

662.00774.50                                                            'נספח שגוף חימום חליפי- גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי 1003830100

1,679.601,965.10                                                            בדיקה מלאהגוף חימום חליפי- גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי 1003830100

464.40543.30                                                            'נספח שגופי חימום בעלי מעטה מתכתי עם מעטפת צינורי לא טובלני1003830200

3,309.103,871.60                                                            בדיקה מלאהגופי חימום בעלי מעטה מתכתי עם מעטפת צינורי לא טובלני1003830200

513.80601.10                                                            'נספח שגוף חימום-גופי חימום בעלי מעטה מתכתי עם מעטפת צינורי טובלני1003830200

3,388.103,964.10                                                            בדיקה מלאהגוף חימום-גופי חימום בעלי מעטה מתכתי עם מעטפת צינורי טובלני1003830200

3,397.203,974.70                                                            'נספח שכובעונים1003860100

9,218.4010,785.50                                                            בדיקה מלאהכובעונים1003860100

3,397.203,974.70                                                            'נספח שרגיל- כובעונים 1003860100

5,820.606,810.10                                                            בדיקה מלאהרגיל- כובעונים 1003860100

3,397.203,974.70                                                            'נספח שחזק במיוחד- כובעונים 1003860100

8,328.609,744.50                                                            בדיקה מלאהחזק במיוחד- כובעונים 1003860100

3,042.003,559.10                                                            בדיקה מלאהנתרן כלורי- מלח בישול 1004110000

710.60831.40                                                            'נספח שכפפות גומי מעוקרות לשימוש כירוגי חד פעמי1004260100

1,699.401,988.30                                                            בדיקה מלאהכפפות גומי מעוקרות לשימוש כירוגי חד פעמי1004260100
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3,002.003,512.30                                                            'נספח שסירי לחץ עם התקן בטיחות סטנדרטי- סירי לחץ1004280000

10,084.2011,798.50                                                            בדיקה מלאהסירי לחץ עם התקן בטיחות סטנדרטי- סירי לחץ1004280000

6,460.007,558.20                                                            'נספח שסירי לחץ עם אטם המהווה גם התקן בטיחות יחיד- סירי לחץ1004280000

11,461.4013,409.80                                                            בדיקה מלאהסירי לחץ עם אטם המהווה גם התקן בטיחות יחיד- סירי לחץ1004280000

630.80738.00                                                            'נספח שאבקות ניקוי דרישות להבטחת איכות הסביבה אבקות כביסה1004380100

30,710.3035,931.10                                                            בדיקה מלאהאבקות ניקוי דרישות להבטחת איכות הסביבה אבקות כביסה1004380100

334.40391.20                                                            'נספח שהסביבה אבקות כביסה ידני.אבקות ניקוי דרישות להבטחת א1004380100

30,453.4035,630.50                                                            בדיקה מלאההסביבה אבקות כביסה ידני.אבקות ניקוי דרישות להבטחת א1004380100

957.601,120.40                               יחידות3מדגם של 'נספח ש2- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

5,417.306,338.20                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאה2- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

מדגם של יחידה בדיקה מלאה2- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

אחת

                              4,705.705,505.70

1,402.201,640.60                               יחידות3מדגם של 'נספח ש3- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

6,504.107,609.80                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאה3- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

מדגם של יחידה בדיקה מלאה3- "ברז כיבוי-הידרנט לכיבוי אש1004480100

אחת

                              5,357.806,268.60

978.101,144.40                                                            'נספח שצמיגים לאופניים1004640000

2,785.403,258.90                                                            בדיקה מלאהצמיגים לאופניים1004640000

1,007.001,178.20                                                            'נספח שאבובים לאופניים1004650000

2,587.803,027.70                                                            בדיקה מלאהאבובים לאופניים1004650000

164.60192.60                                                            'נספח שדרישות בטיחות בפעולה עקיפה: כלי לשיקוע פינים1004720100

3,799.004,444.80                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות בפעולה עקיפה: כלי לשיקוע פינים1004720100

182.80213.90                                                            'נספח שפינים: כלי לשיקוע פינים1004720300

1,973.002,308.40                                                            בדיקה מלאהפינים: כלי לשיקוע פינים1004720300

488.60571.70                                                            'נספח שANSI לפי 1סוג , קסדות בטיחות תעשיתיות1004840000

4,119.004,819.20                                                            בדיקה מלאהANSI לפי 1סוג , קסדות בטיחות תעשיתיות1004840000

489.30572.50                                                            'נספח ש בדיקות חובהEN 397לפי , קסדות בטיחות תעשיתיות1004840000

4,101.804,799.10                                                            בדיקה מלאה בדיקות חובהEN 397לפי , קסדות בטיחות תעשיתיות1004840000

758.00886.90                                                            'נספח ש סגרים2+ מסגרת - מכסים לפתחי ניקוז 1004890000

758.00886.90                                                            בדיקה מלאה סגרים2+ מסגרת - מכסים לפתחי ניקוז 1004890000

592.60693.30                                                            'נספח ש(סט)מסגרת +מכסה - מכסים לפתחי ניקוז 1004890000
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592.60693.30                                                            בדיקה מלאה(סט)מסגרת +מכסה - מכסים לפתחי ניקוז 1004890000

925.901,083.30                                                            'נספח ש יחידות או יותר3ממסגרת וסגר בעל - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים 1004890000

925.901,083.30                                                            בדיקה מלאה יחידות או יותר3ממסגרת וסגר בעל - מכסים לפתחי ניקוז ומכסים 1004890000

1,770.602,071.60                                                            'נספח ששפורפרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי1005200000

3,595.504,206.70                                                            בדיקה מלאהשפורפרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי1005200000

2,974.503,480.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צישפורפרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי1005200000

השלמה לתעודת בדיקה שפורפרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי1005200000

ל"מחו

                                                            1,968.202,302.80

1,935.802,264.90                                                            'נספח ש160עד קוטר - סי קשיח להובלת מים בלחץ.וי.צינורות מפי1005320000

5,838.406,830.90                                                            בדיקה מלאה160עד קוטר - סי קשיח להובלת מים בלחץ.וי.צינורות מפי1005320000

1,935.802,264.90                                                            'נספח ש ומעלה325קוטר - סי קשיח להובלת מים בלחץ.וי.צינורות מפי1005320000

7,478.508,749.80                                                            בדיקה מלאה ומעלה325קוטר - סי קשיח להובלת מים בלחץ.וי.צינורות מפי1005320000

1,935.802,264.90                                                            'נספח שמ" מ180-315קוטר - סי קשיח להובלת מים בלחץ.וי.צינורות מפי1005320000

6,727.607,871.30                                                            בדיקה מלאהמ" מ180-315קוטר - סי קשיח להובלת מים בלחץ.וי.צינורות מפי1005320000

692.30810.00                                                            'נספח שכבלים תת קרקעיים מבודדים בפולווניל כלורי1005470100

3,568.204,174.80                                                            בדיקה מלאהכבלים תת קרקעיים מבודדים בפולווניל כלורי1005470100

692.30810.00                                                            'נספח ש(ללא שריון)טבט - כבלים תת קרקעיים מבודדים בפולווניל כלורי 1005470100

3,235.103,785.10                                                            בדיקה מלאה(ללא שריון)טבט - כבלים תת קרקעיים מבודדים בפולווניל כלורי 1005470100

285.00333.50                                                            'נספח שגירים1005620100

1,446.101,691.90                                                            בדיקה מלאהגירים1005620100

1,248.501,460.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציגירים1005620100

285.00333.50                                                            'נספח שצבעי גואש1005620100

1,446.101,691.90                                                            בדיקה מלאהצבעי גואש1005620100

1,248.501,460.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצבעי גואש1005620100

285.00333.50                                                            'נספח שמשחקי חברה1005620100

1,039.901,216.70                                                            בדיקה מלאהמשחקי חברה1005620100

842.30985.50                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צימשחקי חברה1005620100

285.00333.50                                                            'נספח שצעצועי פנאי1005620100

1,446.101,691.90                                                            בדיקה מלאהצעצועי פנאי1005620100

1,248.501,460.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצעצועי פנאי1005620100
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140.20164.00                                                            'נספח ש6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

2,482.902,905.00                                                            בדיקה מלאה6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

2,247.102,629.10                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

השלמה לתעודת בדיקה 6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

ל"מחו

                                                            525.20614.50

140.20164.00                                                            'נספח ש6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

1,275.701,492.60                                                            בדיקה מלאה6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

842.30985.50                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

השלמה לתעודת בדיקה 6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

ל"מחו

                                                            520.60609.10

789.40923.60                                                            'נספח ש עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

5,218.706,105.90                                                            בדיקה מלאה עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

4,983.105,830.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

השלמה לתעודת בדיקה  עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

ל"מחו

                                                            3,261.403,815.80

789.40923.60                                                            'נספח ש עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

4,011.504,693.50                                                            בדיקה מלאה עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

3,578.304,186.60                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

השלמה לתעודת בדיקה  עם מטען6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

ל"מחו

                                                            3,256.603,810.20

140.20164.00                                                            'נספח ש עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

2,779.103,251.50                                                            בדיקה מלאה עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

2,543.302,975.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

השלמה לתעודת בדיקה  עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים עד גיל 1005620100

ל"מחו

                                                            722.80845.70

140.20164.00                                                            'נספח ש עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

1,572.101,839.40                                                            בדיקה מלאה עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

1,138.701,332.30                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100
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השלמה לתעודת בדיקה  עם סוללות6צעצועים המיועדים לילדים מעל גיל 1005620100

ל"מחו

                                                            718.20840.30

541.80633.90                                                            'נספח שצבעי אצבעות- בטיחות צעצועים 1005620700

6,983.408,170.60                                                            בדיקה מלאהצבעי אצבעות- בטיחות צעצועים 1005620700

6,983.008,170.10                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצבעי אצבעות- בטיחות צעצועים 1005620700

השלמה לתעודת בדיקה צבעי אצבעות- בטיחות צעצועים 1005620700

ל"מחו

                                                            669.60783.40

192.40225.10                                                            'נספח שצעצועי פעילות לשימוש ביתי עם סוללות1005620800

4,191.604,904.20                                                            בדיקה מלאהצעצועי פעילות לשימוש ביתי עם סוללות1005620800

4,191.404,903.90                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצעצועי פעילות לשימוש ביתי עם סוללות1005620800

השלמה לתעודת בדיקה צעצועי פעילות לשימוש ביתי עם סוללות1005620800

ל"מחו

                                                            914.901,070.40

192.40225.10                                                            'נספח שמגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי,נדנדות,צעצועים1005620800

3,895.404,557.60                                                            בדיקה מלאהמגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי,נדנדות,צעצועים1005620800

3,895.204,557.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צימגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי,נדנדות,צעצועים1005620800

השלמה לתעודת בדיקה מגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי,נדנדות,צעצועים1005620800

ל"מחו

                                                            717.30839.20

1,896.202,218.60                              מקטע אחד'נספח שמגולוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,489.002,912.10                              מקטעים 3'נספח שמגולוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,262.002,646.50                              מקטע אחדבדיקה מלאהמגולוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,854.803,340.10                              מקטעים 3בדיקה מלאהמגולוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

3,131.203,663.50                              מקטעים 2'נספח שמגולוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,262.002,646.50                              מקטע אחדבדיקה מלאהמגולוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

3,497.004,091.50                              מקטעים 2בדיקה מלאהמגולוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1,501.001,756.20                              מקטע אחד'נספח שללא גלוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,093.802,449.70                              מקטעים 3'נספח שללא גלוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1,866.802,184.20                              מקטע אחדבדיקה מלאהללא גלוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,459.602,877.70                              מקטעים 3בדיקה מלאהללא גלוון - 16עד קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,736.003,201.10                              מקטעים 2'נספח שללא גלוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1,866.802,184.20                              מקטע אחדבדיקה מלאהללא גלוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

3,101.803,629.10                              מקטעים 2בדיקה מלאהללא גלוון - 26מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1,896.202,218.60                              מקטע אחד'נספח שמגולוון - 26 ועד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100
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2,489.002,912.10                              מקטעים 3'נספח שמגולוון - 26 ועד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,262.002,646.50                              מקטע אחדבדיקה מלאהמגולוון - 26 ועד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,854.803,340.10                              מקטעים 3בדיקה מלאהמגולוון - 26 ועד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1,501.001,756.20                              מקטע אחד'נספח שללא גלוון - 26 ועוד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,093.802,449.70                              מקטעים 3'נספח שללא גלוון - 26 ועוד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

1,866.802,184.20                              מקטע אחדבדיקה מלאהללא גלוון - 26 ועוד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

2,459.602,877.70                              מקטעים 3בדיקה מלאהללא גלוון - 26 ועוד 16מעל קוטר - כבלים העשויים תילי פלדה 1005650100

6,842.708,006.00                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר -75,000-50,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

8,034.309,400.10                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר -75,000-50,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

1,885.702,206.30                                                            'נספח ש ללא גלוון16עד קוטר ' מ25000ועד ' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2,282.902,671.00                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16עד קוטר ' מ25000ועד ' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2,083.302,437.50                                                            'נספח ש ללא גלוון16 מעל קוטר 25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2,480.502,902.20                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16 מעל קוטר 25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

6,249.907,312.40                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר .75,000-50,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

7,441.508,706.60                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר .75,000-50,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

8,333.209,749.80                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר 100,000-75,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

9,922.0011,608.70                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר 100,000-75,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

14,583.1017,062.20                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר 175,000-150,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

17,363.5020,315.30                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר 175,000-150,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

16,666.4019,499.70                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר 200,000-175,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

19,844.0023,217.50                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר 200,000-175,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

18,749.7021,937.10                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר 225,000-200,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100
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22,324.5026,119.70                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר 225,000-200,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

20,833.0024,374.60                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר 250,000-225,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

24,805.0029,021.90                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר 250,000-225,000. מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

12,499.8014,624.80                                                            'נספח שלא גלוון16קוטר .150,000-125,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

14,883.0017,413.10                                                            בדיקה מלאהלא גלוון16קוטר .150,000-125,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2,280.902,668.70                                                            'נספח ש מגולוון16עד קוטר '  מ25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2,678.103,133.40                                                            בדיקה מלאה מגולוון16עד קוטר '  מ25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

4,561.805,337.30                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר  - 50,000-25,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

5,356.206,266.80                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר  - 50,000-25,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

9,123.6010,674.60                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר - 100,000-75,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

10,712.4012,533.50                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר - 100,000-75,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

20,528.1024,017.90                                                            'נספח ש מגולוון16 קוטר 225,000=200,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

24,102.9028,200.40                                                            בדיקה מלאה מגולוון16 קוטר 225,000=200,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

22,809.0026,686.50                                                            'נספח ש מגולוון16 קוטר 250,000-225,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

26,781.0031,333.80                                                            בדיקה מלאה מגולוון16 קוטר 250,000-225,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

11,404.5013,343.30                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר -125,000-100,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

13,390.5015,666.90                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר -125,000-100,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

13,685.4016,011.90                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר -150,000-125,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100
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16,068.6018,800.30                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר -150,000-125,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

15,966.3018,680.60                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר -175,000-150,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

18,746.7021,933.60                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר -175,000-150,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

18,247.2021,349.20                                                            'נספח ש מגולוון16קוטר -200,000-175,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

21,424.8025,067.00                                                            בדיקה מלאה מגולוון16קוטר -200,000-175,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

10,416.5012,187.30                                                            'נספח ש לא גלוון16קוטר .125,000-100,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

12,402.5014,510.90                                                            בדיקה מלאה לא גלוון16קוטר .125,000-100,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

4,166.604,874.90                                                            'נספח ש ללא גלוון16קוטר . 50,000-25,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

4,961.005,804.40                                                            בדיקה מלאה ללא גלוון16קוטר . 50,000-25,000.' מ3000תילי פלדה מעל -כבלים1005650100

2,478.502,899.80                                                            'נספח ש מגולוון16מעל קוטר ' מ25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים 1005650100

2,875.703,364.60                                                            בדיקה מלאה מגולוון16מעל קוטר ' מ25000ועד '  מ3000תילי פלדה מעל -כבלים 1005650100

996.501,165.90                                                            'נספח ש16עד קוטר '  מ3000דרישות מינימום  עד -מעליות:כבלים תילי פלדה1005650200

1,294.501,514.60                                                            בדיקה מלאה16עד קוטר '  מ3000דרישות מינימום  עד -מעליות:כבלים תילי פלדה1005650200

1,095.301,281.50                                                            'נספח ש16מעל קוטר ' מ3000דרישות מינימום  עד -מעליות:כבלים תילי פלדה1005650200

1,393.301,630.20                                                            בדיקה מלאה16מעל קוטר ' מ3000דרישות מינימום  עד -מעליות:כבלים תילי פלדה1005650200

1,095.301,281.50                                                            'נספח ש26מעל קוטר ' מ3000דרישות מינימום  עד -מעליות:כבלים תילי פלדה1005650200

2,578.903,017.30                                                            בדיקה מלאה26מעל קוטר ' מ3000דרישות מינימום  עד -מעליות:כבלים תילי פלדה1005650200

7,351.608,601.40                                                            'נספח שמטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100
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44,050.1051,538.60                                                            בדיקה מלאהמטפי אבקה מטפים בעלי ראש פלסטי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

7,351.608,601.40                                                            'נספח שמטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

43,753.7051,191.80                                                            בדיקה מלאהמטפי אבקה מטפים בעלי ראש מתכתי-מטפים מיטלטלים של אבקה1005700100

2,301.302,692.50                                                            'נספח שקולטים שטוחים: מחממי מים סולאריים1005790100

10,779.8012,612.40                                                            בדיקה מלאהקולטים שטוחים: מחממי מים סולאריים1005790100

10,902.7012,756.20                                                            בדיקה מלאהקולטים עם מובילי מים למערכות פתוחות1005790100

414.60485.10                                                            'נספח שר"עם רישום אמ- צמר גפן רפואי1005970000

1,498.401,753.10                                                            בדיקה מלאהר"עם רישום אמ- צמר גפן רפואי1005970000

414.60485.10                                                            'נספח שר"ללא אישור אמ- צמר גפן רפואי1005970000

1,498.401,753.10                                                            בדיקה מלאהר"ללא אישור אמ- צמר גפן רפואי1005970000

268.70314.40                                                            'נספח ששטיחים מיטלטלים- שטיחי טקסטיל 1006360000

8,133.509,516.20                                                            בדיקה מלאהשטיחים מיטלטלים- שטיחי טקסטיל 1006360000

268.70314.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צישטיחים מיטלטלים- שטיחי טקסטיל 1006360000

268.70314.40                                                            'נספח ששטיחים מקיר לקיר- שטיחי טקסטיל 1006360000

10,595.2012,396.40                                                            בדיקה מלאהשטיחים מקיר לקיר- שטיחי טקסטיל 1006360000

3,125.603,657.00                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צישטיחים מקיר לקיר- שטיחי טקסטיל 1006360000

1,086.801,271.60                               יחידות5מדגם של 'נספח ששסתום חמצן, שסתומים לגלילי גז1006370100

8,453.109,890.10                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהשסתום חמצן, שסתומים לגלילי גז1006370100

 12מדגם של בדיקה מלאהשסתום חמצן, שסתומים לגלילי גז1006370100

יחידות

                              8,453.109,890.10

1,086.801,271.60                               יחידות5מדגם של 'נספח ששסתומים לאציטלן, שסתומים לגלילי גז1006370100

6,872.508,040.80                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהשסתומים לאציטלן, שסתומים לגלילי גז1006370100

 12מדגם של בדיקה מלאהשסתומים לאציטלן, שסתומים לגלילי גז1006370100

יחידות

                              6,872.508,040.80

1,383.201,618.30                               יחידות5מדגם של 'נספח ששסתום עם אבזר בטיחות, שסתומים לגלילי גז1006370100
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7,662.708,965.40                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהשסתום עם אבזר בטיחות, שסתומים לגלילי גז1006370100

 12מדגם של בדיקה מלאהשסתום עם אבזר בטיחות, שסתומים לגלילי גז1006370100

יחידות

                              7,662.708,965.40

1,086.801,271.60                               יחידות5מדגם של 'נספח ששסתום ללא אבזר בטיחות, שסתומים לגלילי גז1006370100

6,773.507,925.00                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהשסתום ללא אבזר בטיחות, שסתומים לגלילי גז1006370100

6,773.507,925.00                               יחידות9מדגם של בדיקה מלאהשסתום ללא אבזר בטיחות, שסתומים לגלילי גז1006370100

2,781.603,254.50                               יחידות8מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

 13מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              3,176.803,716.90

 20מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              3,769.604,410.40

 32מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              4,164.804,872.80

11,059.9012,940.10                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

11,059.9012,940.10                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

 13מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              11,059.9012,940.10

 20מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              11,059.9012,940.10

 32מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום עם אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              11,059.9012,940.10

2,435.802,849.90                               יחידות8מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

 13מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              2,831.003,312.30

 20מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              3,325.003,890.30
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 32מדגם של 'נספח ששסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              4,164.804,872.80

9,973.1011,668.50                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

9,973.1011,668.50                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

 13מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              9,973.1011,668.50

 20מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              9,973.1011,668.50

 32מדגם של בדיקה מלאהשסתומים המופעלים ידנית- בדיקת דגם לשסתום ללא אבזר בטיחות1006370201

יחידות

                              9,973.1011,668.50

2,941.203,441.20                               יחידות5מדגם של 'נספח שנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

2,941.203,441.20                               יחידות8מדגם של 'נספח שנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

 13מדגם של 'נספח שנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

יחידות

                              2,941.203,441.20

 20מדגם של 'נספח שנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

יחידות

                              2,941.203,441.20

 32מדגם של 'נספח שנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

יחידות

                              2,941.203,441.20

6,696.007,834.30                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

6,696.007,834.30                               יחידות6מדגם של בדיקה מלאהנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

6,696.007,834.30                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאהנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

 13מדגם של בדיקה מלאהנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

יחידות

                              6,696.007,834.30

 20מדגם של בדיקה מלאהנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

יחידות

                              6,696.007,834.30

 32מדגם של בדיקה מלאהנסגרים אוטמטית-שסתום גז אוטמטי ללא אביזר בטיחות-מ"שסתום לגפ1006370202

יחידות

                              6,696.007,834.30
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נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

2,941.203,441.20                               יחידות5מדגם של 'נספח ש

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

2,941.203,441.20                               יחידות8מדגם של 'נספח ש

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

 13מדגם של 'נספח ש

יחידות

                              2,941.203,441.20

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

 20מדגם של 'נספח ש

יחידות

                              2,941.203,441.20

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

 32מדגם של 'נספח ש

יחידות

                              2,941.203,441.20

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

6,992.008,180.60                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאה

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

6,992.008,180.60                               יחידות6מדגם של בדיקה מלאה

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

6,992.008,180.60                               יחידות8מדגם של בדיקה מלאה

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

 13מדגם של בדיקה מלאה

יחידות

                              6,992.008,180.60

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

 20מדגם של בדיקה מלאה

יחידות

                              6,992.008,180.60

נסגרים -שסתום גז אוטמטי עם אביזר בטיחות-מ"שסתומים לגפ1006370202

אוטמטית

 32מדגם של בדיקה מלאה

יחידות

                              6,992.008,180.60

מדגם של יחידה 'נספח שעץ ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              2,634.103,081.90

מדגם של יחידה בדיקה מלאהעץ ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              7,303.208,544.70

מדגם של יחידה 'נספח שעץ ומזונית: לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              1,524.201,783.30

מדגם של יחידה בדיקה מלאהעץ ומזונית: לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              6,227.907,286.60

מדגם של יחידה 'נספח שפלסטיק ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              2,634.103,081.90

מדגם של יחידה בדיקה מלאהפלסטיק ולביד:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              8,268.509,674.10
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מדגם של יחידה 'נספח שסיבית/MDF-עץ ו:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              2,634.103,081.90

מדגם של יחידה בדיקה מלאהסיבית/MDF-עץ ו:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              6,506.307,612.40

מדגם של יחידה 'נספח שרשת ולביד,בד,מתכת:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              2,634.103,081.90

מדגם של יחידה בדיקה מלאהרשת ולביד,בד,מתכת:לולים לשימוש ביתי1006810100

אחת

                              15,336.2017,943.40

מדגם של יחידה 'נספח שמתכת ומזונית,עץ,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלולים1006810300

אחת

                              1,641.601,920.70

מדגם של יחידה בדיקה מלאהמתכת ומזונית,עץ,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלולים1006810300

אחת

                              6,140.107,183.90

מדגם של יחידה 'נספח שמתכת ולביד,עץ-תת מוצר,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלולים1006810300

אחת

                              2,751.503,219.30

מדגם של יחידה בדיקה מלאהמתכת ולביד,עץ-תת מוצר,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלולים1006810300

אחת

                              7,215.408,442.00

1,464.001,712.90                                                            'נספח שמכילה עץ: מיטה לתינוק 1006820100

3,956.204,628.80                                                            בדיקה מלאהמכילה עץ: מיטה לתינוק 1006820100

2,573.903,011.50                                                            'נספח שעץ ומוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

5,436.606,360.80                                                            בדיקה מלאהעץ ומוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

2,573.903,011.50                                                            'נספח שפלסטיק ומוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

7,109.308,317.90                                                            בדיקה מלאהפלסטיק ומוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

2,573.903,011.50                                                            'נספח שומוצרי עץ, בד,עץ: מיטה לתינוק 1006820100

9,080.9010,624.70                                                            בדיקה מלאהומוצרי עץ, בד,עץ: מיטה לתינוק 1006820100

1,464.001,712.90                                                            'נספח שעץ ובד ללא מוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

6,476.207,577.20                                                            בדיקה מלאהעץ ובד ללא מוצרי עץ: מיטה לתינוק 1006820100

2,573.903,011.50                                                            'נספח שבד ומוצרי עץ, פלסטיק: מיטה לתינוק 1006820100

9,630.9011,268.20                                                            בדיקה מלאהבד ומוצרי עץ, פלסטיק: מיטה לתינוק 1006820100

1,460.701,709.00                                                            'נספח שפלסטיק, מתכת, בד: מיטה מתקפלת לתינוק 1006820100

11,932.0013,960.40                                                            בדיקה מלאהפלסטיק, מתכת, בד: מיטה מתקפלת לתינוק 1006820100

2,572.203,009.50                                                            'נספח שפלסטיק ומוצרי עץ, מזרן, בד: מיטה מתקפלת לתינוק 1006820100

13,412.4015,692.50                                                            בדיקה מלאהפלסטיק ומוצרי עץ, מזרן, בד: מיטה מתקפלת לתינוק 1006820100

מדגם של יחידה 'נספח שקרטון- עריסות לתינוקות 1006820300

אחת

                              1,362.701,594.40
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מדגם של יחידה בדיקה מלאהקרטון- עריסות לתינוקות 1006820300

אחת

                              4,348.905,088.20

מדגם של יחידה 'נספח שעריסות לתינוקות בד ורשת1006820300

אחת

                              2,198.602,572.40

מדגם של יחידה בדיקה מלאהעריסות לתינוקות בד ורשת1006820300

אחת

                              13,895.4016,257.60

מדגם של יחידה 'נספח שעריסות לתינוקות עץ ולביד1006820300

אחת

                              2,218.402,595.50

מדגם של יחידה בדיקה מלאהעריסות לתינוקות עץ ולביד1006820300

אחת

                              5,783.406,766.60

מדגם של יחידה 'נספח שעריסות לתינוקות עץ ומזונית1006820300

אחת

                              1,108.501,296.90

מדגם של יחידה בדיקה מלאהעריסות לתינוקות עץ ומזונית1006820300

אחת

                              4,708.205,508.60

מדגם של יחידה 'נספח שעריסות לתינוקות פלסטיק ולביד1006820300

אחת

                              2,121.202,481.80

מדגם של יחידה בדיקה מלאהעריסות לתינוקות פלסטיק ולביד1006820300

אחת

                              6,747.507,894.60

מדגם של יחידה 'נספח שסיבית/MDF-עריסות לתינוקות עץ ו1006820300

אחת

                              2,218.402,595.50

מדגם של יחידה בדיקה מלאהסיבית/MDF-עריסות לתינוקות עץ ו1006820300

אחת

                              4,988.105,836.10

1,785.702,089.30                                                            בדיקה מלאה(ידית ריתוך)מחזיק אלקטרודות 1007170300

 6מדגם של 'נספח שמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              531.60622.00

 9מדגם של 'נספח שמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              531.60622.00

 12מדגם של 'נספח שמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              646.20756.10

 15מדגם של 'נספח שמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              646.20756.10

 20מדגם של 'נספח שמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              762.80892.50

 23מדגם של 'נספח שמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              762.80892.50
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 9מדגם של בדיקה מלאהמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              3,184.203,725.50

 15מדגם של בדיקה מלאהמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              3,298.803,859.60

 23מדגם של בדיקה מלאהמכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              3,415.403,996.00

 6מדגם של 'נספח שמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 12מדגם של 'נספח שמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              810.20947.90

 20מדגם של 'נספח שמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              909.001,063.50

 9מדגם של בדיקה מלאהמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,265.203,820.30

 15מדגם של בדיקה מלאהמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,462.804,051.50

 23מדגם של בדיקה מלאהמכלי זכוכית מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,561.604,167.10

 6מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 9מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 12מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              810.20947.90

 15מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              810.20947.90

 20מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              909.001,063.50

 23מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              909.001,063.50

 9מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2,793.803,268.70

 15מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              2,991.403,499.90
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 23מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק תמרוקים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,090.203,615.50

 6מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              513.80601.10

 12מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 20מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              662.00774.50

 9מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,166.403,704.70

 15מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,265.203,820.30

 23מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק המתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,314.603,878.10

 6מדגם של 'נספח שמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              513.80601.10

 12מדגם של 'נספח שמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 20מדגם של 'נספח שמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              662.00774.50

 9מדגם של בדיקה מלאהמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,166.403,704.70

 15מדגם של בדיקה מלאהמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,265.203,820.30

 23מדגם של בדיקה מלאהמכלי זכוכית לא מוגנים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,314.603,878.10

 6מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 9מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              612.60716.70

 12מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              810.20947.90

 15מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              810.20947.90
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 20מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              909.001,063.50

 23מדגם של 'נספח שמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              909.001,063.50

 9מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,265.203,820.30

 15מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,462.804,051.50

 23מדגם של בדיקה מלאהמכלי פלסטיק שלא מתבקעים-מנפקי אירוסול 1007420000

אירוסולים

                              3,561.404,166.80

 6מדגם של 'נספח שכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              531.60622.00

 9מדגם של 'נספח שכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              531.60622.00

 12מדגם של 'נספח שכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              646.20756.10

 15מדגם של 'נספח שכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              646.20756.10

 20מדגם של 'נספח שכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              762.80892.50

 23מדגם של 'נספח שכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              762.80892.50

 9מדגם של בדיקה מלאהכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2,712.803,174.00

 15מדגם של בדיקה מלאהכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2,827.403,308.10

 23מדגם של בדיקה מלאהכימיים/ תמרוקים - מכלי מתכת- מנפקי אירוסול1007420000

אירוסולים

                              2,944.003,444.50

2,226.802,605.40                                                            'נספח שצמר מינרלי לבידוד מוצרים מעוצבים1007510000

9,008.5010,539.90                                                            בדיקה מלאהצמר מינרלי לבידוד מוצרים מעוצבים1007510000

1,755.602,054.10                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצמר מינרלי לבידוד מוצרים מעוצבים1007510000

מחיר עבור מדגם 'נספח שעשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

אחד

                              2,124.202,485.30
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 2מחיר עבור 'נספח שעשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

מדגמים

                              2,672.503,126.80

 3מחיר עבור 'נספח שעשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

מדגמים

                              3,309.803,872.50

מחיר עבור מדגם בדיקה מלאהעשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

אחד

                              11,661.8013,644.30

 2מחיר עבור בדיקה מלאהעשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

מדגמים

                              11,963.1013,996.80

 3מחיר עבור בדיקה מלאהעשוי מחומר תרמופלסטי-בפזה גזית (מ"גפ)זרנוק לגז פחממני מעובה1007640000

מדגמים

                              12,649.8014,800.30

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

66.0077.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

66.0077.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

66.0077.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

66.0077.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

70.6082.60'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

70.6082.60'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

70.6082.60'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

70.6082.60'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

78.7092.10'אזור ג

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

78.7092.10'אזור ג

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

78.7092.10'אזור ג

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח64 - 11עבור 

78.7092.10'אזור ג
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מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

60.0070.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

60.0070.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

60.0070.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

60.0070.20'אזור א

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

65.7076.90'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

65.7076.90'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

65.7076.90'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

65.7076.90'אזור ב

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

71.7083.90'אזור ג

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

71.7083.90'אזור ג

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

71.7083.90'אזור ג
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מחיר ליחידה בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

' יח999 - 65עבור 

71.7083.90'אזור ג

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

659.40771.50'אזור א

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

659.40771.50'אזור א

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

659.40771.50'אזור א

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

659.40771.50'אזור א

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

722.20845.00'אזור ב

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

722.20845.00'אזור ב

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

722.20845.00'אזור ב

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

722.20845.00'אזור ב

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

785.00918.50'אזור ג

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

785.00918.50'אזור ג
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מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

785.00918.50'אזור ג

מחיר גלובלי עבור בדיקה מלאהמשותפות (מ"אק)בדיקת מערכות אנטנות 1007990000

 יחידות10 - 1

785.00918.50'אזור ג

1,122.401,313.20                                                            'נספח שעם מגביל- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים 1008080000

3,267.703,823.20                                                            בדיקה מלאהעם מגביל- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים 1008080000

2,717.103,179.00                                                            בדיקה מלאהללא מגביל- תרמוסטטים למחממי מים חשמליים 1008080000

346.00404.80                                                            'נספח שחיתולים לתינוקות1008180200

691.80809.40                                                            בדיקה מלאהחיתולים לתינוקות1008180200

345.80404.60                                                            'נספח שחיתול מכנס לתינוק1008180200

988.001,156.00                                                            בדיקה מלאהחיתול מכנס לתינוק1008180200

345.80404.60                                                            'נספח שחיתול חד פעמי לתינוק1008180200

1,086.801,271.60                                                            בדיקה מלאהחיתול חד פעמי לתינוק1008180200

345.80404.60                                                            'נספח שחיתול חד פעמי לתינוק שרק נולד1008180200

889.201,040.40                                                            בדיקה מלאהחיתול חד פעמי לתינוק שרק נולד1008180200

345.80404.60                                                            'נספח ש מידות5חיתולי מכנס חד פעמיים לתינוקות עבור 1008180200

1,185.601,387.20                                                            בדיקה מלאה מידות5חיתולי מכנס חד פעמיים לתינוקות עבור 1008180200

3,418.103,999.20                                                            בדיקה מלאהיריעה לא תרמית לא שקופה1008210200

524.70613.90                                                            'נספח שכללי- סרט לבידוד חשמלי1008400100

525.10614.40                                                            בדיקה מלאהכללי- סרט לבידוד חשמלי1008400100

998.801,168.60                                                            'נספח שPVCסרט לבידוד חשמלי עשוי 1008400200

4,706.005,506.00                                                            בדיקה מלאהPVCסרט לבידוד חשמלי עשוי 1008400200

1,402.201,640.60                                                            'נספח שDOT-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

2,390.202,796.50                                                            בדיקה מלאהDOT-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

1,410.201,649.90                                                            'נספח שמכלי ניקוב-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

2,710.403,171.20                                                            בדיקה מלאהמכלי ניקוב-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

1,756.002,054.50                                                            'נספח שמכלים בעלי שסתום הברגה-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

3,451.404,038.10                                                            בדיקה מלאהמכלים בעלי שסתום הברגה-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

1,657.201,938.90                                                            'נספח שמכלים בעלי שסתום ללא תבריג-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

3,155.003,691.40                                                            בדיקה מלאהמכלים בעלי שסתום ללא תבריג-  מ חד פעמיים "מכלי גפ1008440000

מדגם של יחידה 'נספח שדו כמותי גלוי, מיכל הדחה נמוך- מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא 1008510000

אחת

                              780.10912.70
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6,076.607,109.60                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאהדו כמותי גלוי, מיכל הדחה נמוך- מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא 1008510000

7,054.608,253.90                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאהדו כמותי גלוי, מיכל הדחה נמוך- מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא 1008510000

מדגם של יחידה בדיקה מלאהדו כמותי גלוי, מיכל הדחה נמוך- מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא 1008510000

אחת

                              5,424.506,346.70

מדגם של יחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צידו כמותי גלוי, מיכל הדחה נמוך- מיכלי הדחה לאסלה לבית כסא 1008510000

אחת

                              5,385.006,300.50

 80מדגם של 'נספח שתרמומטרים רפואיים עשויים כספית וזכוכית1008670000

יחידות

                              1,155.201,351.60

 80מדגם של בדיקה מלאהתרמומטרים רפואיים עשויים כספית וזכוכית1008670000

יחידות

                              5,517.806,455.80

1,664.801,947.80                                                            'נספח שילקוט לתלמיד עם מנגנון גרירה1008730000

5,119.405,989.70                                                            בדיקה מלאהילקוט לתלמיד עם מנגנון גרירה1008730000

1,664.801,947.80                                                            'נספח שילקוט לתלמיד ללא מנגנון גרירה1008730000

4,724.205,527.30                                                            בדיקה מלאהילקוט לתלמיד ללא מנגנון גרירה1008730000

1,699.101,987.90                                                            'נספח שצינורות-  לתיעול ולביוב תת קרקעית ללא לחץ PVCצנרת 1008840100

5,058.305,918.20                                                            בדיקה מלאהצינורות-  לתיעול ולביוב תת קרקעית ללא לחץ PVCצנרת 1008840100

1,699.101,987.90                                                            'נספח שאביזרים-  לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ PVCצנרת 1008840100

1,995.502,334.70                                                            בדיקה מלאהאביזרים-  לתיעול ולביוב תת קרקעיים ללא לחץ PVCצנרת 1008840100

מחיר ליחידה 'נספח שחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

עבור לוח אחד

                              10,144.3011,868.80

מחיר ליחידה בדיקה מלאהחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות2עבור 

                              20,150.5023,576.10
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מחיר ליחידה בדיקה מלאהחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות3עבור 

                              30,156.3035,282.90

מחיר ליחידה בדיקה מלאהחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות4עבור 

                              40,162.7046,990.40

מחיר ליחידה בדיקה מלאהחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות5עבור 

                              50,169.3058,698.10

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציחיפוי מלא או חלקי,דרישות כלליות ושיטות בדיקה:לוחות שבביים1008870000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

עבור לוח אחד

                              3,495.904,090.20

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות2עבור 

                              6,853.708,018.80

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות3עבור 

                              10,211.6011,947.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות4עבור 

                              13,569.5015,876.30

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות5עבור 

                              16,927.7019,805.40
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מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי לא מחופה- לוחות לא מחופים : לוחות שבבים1008870100

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

עבור לוח אחד

                              3,942.104,612.30

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות2עבור 

                              7,746.109,062.90

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות3עבור 

                              11,550.3013,513.90

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות4עבור 

                              15,354.5017,964.80

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות5עבור 

                              19,158.9022,415.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90
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מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילוח שבבי חיפוי בשכבת עץ-לוחות מחופים בשכבות עץ: לוחות שבבים1008870200

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה 'נספח שמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

עבור לוח אחד

                              10,122.9011,843.80

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות2עבור 

                              20,107.8023,526.10

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות3עבור 

                              30,092.4035,208.10

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות4עבור 

                              40,077.5046,890.70

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות5עבור 

                              47,931.3056,079.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60
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מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימלמין- לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים  :לוחות שבבים1008870300

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

635.40743.40                                                            'נספח שטיולון-עגלה. דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלות ילדים1008910000

6,676.107,811.00                                                            בדיקה מלאהטיולון-עגלה. דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלות ילדים1008910000

624.00730.10                                                            'נספח שרב שימושית/עגלה דו,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלות ילדים1008910000

8,297.609,708.20                                                            בדיקה מלאהרב שימושית/עגלה דו,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלות ילדים1008910000

633.20740.80                                                            'נספח שישיבה מגיל לידה-עגלה.דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלות ילדים1008910000

6,915.408,091.00                                                            בדיקה מלאהישיבה מגיל לידה-עגלה.דרישות בטיחות ושיטות בדיקה-עגלות ילדים1008910000

2,451.002,868.00                                                            'נספח שIEC60335-2-40- משאבות חום 1009000000

25,596.0029,947.00                                                            בדיקה מלאהIEC60335-2-40- משאבות חום 1009000000

השלמה לתעודת בדיקה IEC60335-2-40- משאבות חום 1009000000

ל"מחו

                                                            6,565.007,681.00

799.90935.90                                                            'נספח שבדיקת משאבות נוזלים עמידות באבק1009000000

4,177.804,888.00                                                            בדיקה מלאהבדיקת משאבות נוזלים עמידות באבק1009000000

2,451.002,868.00                                                            'נספח שIEC60335-2-40- משאבות חום אינוורטר 1009000000

25,595.0029,946.00                                                            בדיקה מלאהIEC60335-2-40- משאבות חום אינוורטר 1009000000

השלמה לתעודת בדיקה IEC60335-2-40- משאבות חום אינוורטר 1009000000

ל"מחו

                                                            6,565.007,681.00

660.50772.80                                                            'נספח שמטול\ מקרן 1009000100

2,866.503,353.80                                                            בדיקה מלאהמטול\ מקרן 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מטול\ מקרן 1009000100

ל"מחו

                                                            1,717.702,009.70

642.20751.40                                                            'נספח שמכשיר קוסמטי1009000100

2,828.803,309.70                                                            בדיקה מלאהמכשיר קוסמטי1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר קוסמטי1009000100

ל"מחו

                                                            889.201,040.40

790.40924.80                                                            'נספח שכורסת קימה חשמלית1009000100

4,287.205,016.00                                                            בדיקה מלאהכורסת קימה חשמלית1009000100

השלמה לתעודת בדיקה כורסת קימה חשמלית1009000100

ל"מחו

                                                            2,690.403,147.80

839.80982.60                                                            'נספח שIPLמכשיר קוסמטי  1009000100

4,494.005,258.00                                                            בדיקה מלאהIPLמכשיר קוסמטי  1009000100
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השלמה לתעודת בדיקה IPLמכשיר קוסמטי  1009000100

ל"מחו

                                                            1,626.401,902.90

642.20751.40                                                            'נספח שמכונות משחק אלקטרוניות1009000100

2,828.803,309.70                                                            בדיקה מלאהמכונות משחק אלקטרוניות1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מכונות משחק אלקטרוניות1009000100

ל"מחו

                                                            1,235.001,445.00

604.70707.50                                                            'נספח שגדול- מכשיר מטבח מסחרי 1009000100

1,314.201,537.60                                                            בדיקה מלאהגדול- מכשיר מטבח מסחרי 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה גדול- מכשיר מטבח מסחרי 1009000100

ל"מחו

                                                            1,456.201,703.80

1,965.502,299.60                                                            'נספח ש(IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

20,533.7024,024.40                                                            בדיקה מלאה(IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה (IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

ל"מחו

                                                            9,010.5010,542.30

592.90693.70                                                            'נספח שהליכון חשמלי-בטיחות כללית1009000100

5,643.606,603.00                                                            בדיקה מלאההליכון חשמלי-בטיחות כללית1009000100

השלמה לתעודת בדיקה הליכון חשמלי-בטיחות כללית1009000100

ל"מחו

                                                            1,162.801,360.50

685.70802.30                                                            'נספח שמכונה מסחרית להכנת פופקורן1009000100

3,926.604,594.10                                                            בדיקה מלאהמכונה מסחרית להכנת פופקורן1009000100

2,451.002,868.00                                                            'נספח שIEC60335-2-40- משאבות חום 1009000100

25,596.0029,947.00                                                            בדיקה מלאהIEC60335-2-40- משאבות חום 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה IEC60335-2-40- משאבות חום 1009000100

ל"מחו

                                                            6,565.007,681.00

1009000100                                  UVMAYMH2 :43 תת מוצרUVMAYM790.40924.80                                                            'נספח ש

1009000100                                  UVMAYMH2 :43 תת מוצרUVMAYM7,472.308,742.60                                                            בדיקה מלאה

1009000100                                  UVMAYMH2 :43 תת מוצרUVMAYM השלמה לתעודת בדיקה

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

741.00867.00                                                            'נספח שמכשיר קוסמטי עם מערכת לייזר1009000100

6,241.607,302.70                                                            בדיקה מלאהמכשיר קוסמטי עם מערכת לייזר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר קוסמטי עם מערכת לייזר1009000100

ל"מחו

                                                            2,568.803,005.50

790.40924.80                                                            'נספח ש(פנימי) לטיפול במים UVמערכת 1009000100
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6,648.207,778.40                                                            בדיקה מלאה(פנימי) לטיפול במים UVמערכת 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה (פנימי) לטיפול במים UVמערכת 1009000100

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

1009000100                                UVMAYMMP2 :43  תת מוצרUVMAYM790.40924.80                                                            'נספח ש

1009000100                                UVMAYMMP2 :43  תת מוצרUVMAYM8,533.009,983.60                                                            בדיקה מלאה

1009000100                                UVMAYMMP2 :43  תת מוצרUVMAYM השלמה לתעודת בדיקה

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

790.40924.80                                                            'נספח ש(חיצוני) לטיפול במים UVמערכת 1009000100

5,587.506,537.40                                                            בדיקה מלאה(חיצוני) לטיפול במים UVמערכת 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה (חיצוני) לטיפול במים UVמערכת 1009000100

ל"מחו

                                                            1,379.401,613.90

741.00867.00                                                            'נספח ש41TS:   תת מוצר41TSתנור סאונה 1009000100

3,873.204,531.60                                                            בדיקה מלאה41TS:   תת מוצר41TSתנור סאונה 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה 41TS:   תת מוצר41TSתנור סאונה 1009000100

ל"מחו

                                                            1,930.402,258.60

1,086.801,271.60                                                            'נספח שUV:    תת מוצר43BMבר מים : מוצר1009000100

6,352.607,432.50                                                            בדיקה מלאהUV:    תת מוצר43BMבר מים : מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה UV:    תת מוצר43BMבר מים : מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,900.102,223.10

790.40924.80                                                            'נספח שמכשיר חשמלי עם רכיבים אלקטרוניים1009000100

4,189.404,901.60                                                            בדיקה מלאהמכשיר חשמלי עם רכיבים אלקטרוניים1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר חשמלי עם רכיבים אלקטרוניים1009000100

ל"מחו

                                                            2,739.803,205.60

1,086.801,271.60                                                            'נספח ש43BM:    תת מוצר43BMבר מים : מוצר1009000100

5,522.706,461.60                                                            בדיקה מלאה43BM:    תת מוצר43BMבר מים : מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה 43BM:    תת מוצר43BMבר מים : מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,900.102,223.10

790.40924.80                                                            'נספח שUVMAYMNMH:   תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

8,472.409,912.70                                                            בדיקה מלאהUVMAYMNMH:   תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה UVMAYMNMH:   תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

790.40924.80                                                            'נספח שUVMAYMNMH2:  תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

10,357.2012,117.90                                                            בדיקה מלאהUVMAYMNMH2:  תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100
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השלמה לתעודת בדיקה UVMAYMNMH2:  תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

790.40924.80                                                            'נספח שUVMAYMNMP:   תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

9,562.8011,188.50                                                            בדיקה מלאהUVMAYMNMP:   תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה UVMAYMNMP:   תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,379.401,613.90

790.40924.80                                                            'נספח שUVMAYMNMP2:  תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

11,447.6013,393.70                                                            בדיקה מלאהUVMAYMNMP2:  תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה UVMAYMNMP2:  תת מוצר43UVMAYM: מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,949.502,280.90

2,451.002,868.00                                                            'נספח שIEC60335-2-40- משאבות חום אינוורטר 1009000100

25,595.0029,946.00                                                            בדיקה מלאהIEC60335-2-40- משאבות חום אינוורטר 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה IEC60335-2-40- משאבות חום אינוורטר 1009000100

ל"מחו

                                                            6,565.007,681.00

797.50933.10                                                            'נספח שKHחימום מיים \ עם קירור41MMמתקן שתייה 1009000100

3,736.904,372.20                                                            בדיקה מלאהKHחימום מיים \ עם קירור41MMמתקן שתייה 1009000100

604.70707.50                                                            'נספח שמכשיר מטבח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

2,827.203,307.80                                                            בדיקה מלאהמכשיר מטבח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר מטבח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

ל"מחו

                                                            1,456.601,704.20

1,965.502,299.60                                                            'נספח שמפוח נחשון כולל גופי חימום ופיקוד אלקטרוני1009000100

14,746.9017,253.90                                                            בדיקה מלאהמפוח נחשון כולל גופי חימום ופיקוד אלקטרוני1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מפוח נחשון כולל גופי חימום ופיקוד אלקטרוני1009000100

ל"מחו

                                                            9,010.5010,542.30

612.30716.40                                                            'נספח שבעל תקע משולב ללא רכיב אלקטרוני: מטען סוללות1009000100

3,132.403,664.90                                                            בדיקה מלאהבעל תקע משולב ללא רכיב אלקטרוני: מטען סוללות1009000100

השלמה לתעודת בדיקה בעל תקע משולב ללא רכיב אלקטרוני: מטען סוללות1009000100

ל"מחו

                                                            767.60898.10

1,965.502,299.60                                                            'נספח שמפוח נחשון ללא גופי חימום כולל פיקוד אלקטרוני1009000100

14,643.7017,133.10                                                            בדיקה מלאהמפוח נחשון ללא גופי חימום כולל פיקוד אלקטרוני1009000100

השלמה לתעודת בדיקה מפוח נחשון ללא גופי חימום כולל פיקוד אלקטרוני1009000100

ל"מחו

                                                            9,010.5010,542.30

612.30716.40                                                            'נספח שבעל תקע משולב ורכיבים אלקטרוניים: מטען סוללות1009000100

3,744.204,380.70                                                            בדיקה מלאהבעל תקע משולב ורכיבים אלקטרוניים: מטען סוללות1009000100
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השלמה לתעודת בדיקה בעל תקע משולב ורכיבים אלקטרוניים: מטען סוללות1009000100

ל"מחו

                                                            1,379.401,613.90

612.30716.40                                                            'נספח שבעל פתיל זינה ורכיבים אלקטרוניים: מטען סוללות1009000100

3,348.803,918.10                                                            בדיקה מלאהבעל פתיל זינה ורכיבים אלקטרוניים: מטען סוללות1009000100

השלמה לתעודת בדיקה בעל פתיל זינה ורכיבים אלקטרוניים: מטען סוללות1009000100

ל"מחו

                                                            1,379.401,613.90

642.20751.40                                                            'נספח ש41MR:     תת המוצר41MR: מקרצף רצפות  שם המוצר1009000100

4,258.604,982.60                                                            בדיקה מלאה41MR:     תת המוצר41MR: מקרצף רצפות  שם המוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה 41MR:     תת המוצר41MR: מקרצף רצפות  שם המוצר1009000100

ל"מחו

                                                            2,552.102,986.00

444.60520.20                                                            'נספח שללא רכיבים אלקטרוניים: מטענ לכלי עבודה  תת מוצר1009000100

3,375.403,949.20                                                            בדיקה מלאהללא רכיבים אלקטרוניים: מטענ לכלי עבודה  תת מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה ללא רכיבים אלקטרוניים: מטענ לכלי עבודה  תת מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

444.60520.20                                                            'נספח שבעל רכיבים אלקטרוניים: מטענ לכלי עבודה  תת מוצר1009000100

3,985.204,662.70                                                            בדיקה מלאהבעל רכיבים אלקטרוניים: מטענ לכלי עבודה  תת מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה בעל רכיבים אלקטרוניים: מטענ לכלי עבודה  תת מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            1,181.801,382.70

788.10922.10                                                            'נספח שמשאבות מים:בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000100

3,397.103,974.60                                                            בדיקה מלאהמשאבות מים:בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000100

519.00607.00                                                            'נספח שדוחה יתושים: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000100

519.00607.00                                                            'נספח שדוחה יתושים: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000100

2,377.002,781.00                                                            בדיקה מלאהדוחה יתושים: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000100

2,989.003,497.00                                                            בדיקה מלאהדוחה יתושים: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000100

1,965.502,299.60                                                            'נספח שכולל מתיישבות אלקטרומגנטית- (IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

21,244.3024,855.80                                                            בדיקה מלאהכולל מתיישבות אלקטרומגנטית- (IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה כולל מתיישבות אלקטרומגנטית- (IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

ל"מחו

                                                            9,721.1011,373.70

721.00844.00                                                            'נספח שמייבש מגבות: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

2,729.003,193.00                                                            בדיקה מלאהמייבש מגבות: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

642.20751.40                                                            'נספח שMNA1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים תת מוצר1009000100

6,491.007,594.50                                                            בדיקה מלאהMNA1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים תת מוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה MNA1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים תת מוצר1009000100

ל"מחו

                                                            2,086.202,440.90

875.401,024.20                                                            'נספח ש43KIT: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר1009000100
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4,388.205,134.20                                                            בדיקה מלאה43KIT: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה 43KIT: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר1009000100

ל"מחו

                                                            2,759.603,228.70

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר1009000100

3,504.004,099.70                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר1009000100

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר1009000100

ל"מחו

                                                            2,068.802,420.50

605.00708.00                                                            'נספח שדרישות כלליות: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

3,340.003,908.00                                                            בדיקה מלאהדרישות כלליות: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

640.80749.70                                                            'נספח ששואב לגינה\מפוח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

3,573.704,181.20                                                            בדיקה מלאהשואב לגינה\מפוח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

השלמה לתעודת בדיקה שואב לגינה\מפוח: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000100

ל"מחו

                                                            2,842.903,326.20

מתיישבות + כולל חסינות-(IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

אלקטרומגנטית

1,965.502,299.60                                                            'נספח ש

מתיישבות + כולל חסינות-(IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

אלקטרומגנטית

21,856.1025,571.60                                                            בדיקה מלאה

מתיישבות + כולל חסינות-(IEC-335-2-40)מפחית לחות 1009000100

אלקטרומגנטית

השלמה לתעודת בדיקה 

ל"מחו

                                                            10,332.9012,089.50

 תת 43MMTMמכשיר מטבח : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

H2: מוצר

604.70707.50                                                            'נספח ש

 תת 43MMTMמכשיר מטבח : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

H2: מוצר

5,570.406,517.40                                                            בדיקה מלאה

 תת 43MMTMמכשיר מטבח : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים  שם1009000100

H2: מוצר

השלמה לתעודת בדיקה 

ל"מחו

                                                            2,167.002,535.40

689.80807.10                                                            'נספח ש רכיבים אלקטרוניים41MKVמייבש כביסה 1009000202

8,502.609,948.00                                                            בדיקה מלאה רכיבים אלקטרוניים41MKVמייבש כביסה 1009000202

השלמה לתעודת בדיקה  רכיבים אלקטרוניים41MKVמייבש כביסה 1009000202

ל"מחו

                                                            6,707.807,848.10

689.80807.10                                                            'נספח שMKV2 הפעלה אלקטרונית 41MKVמייבש כביסה 1009000202

10,387.4012,153.30                                                            בדיקה מלאהMKV2 הפעלה אלקטרונית 41MKVמייבש כביסה 1009000202

השלמה לתעודת בדיקה MKV2 הפעלה אלקטרונית 41MKVמייבש כביסה 1009000202

ל"מחו

                                                            6,707.807,848.10

604.70707.50                                                            'נספח שMNTR1עם רכיבים אלקטרוניים  - 43MNTRמערכת גלילה 1009000202

3,617.804,232.80                                                            בדיקה מלאהMNTR1עם רכיבים אלקטרוניים  - 43MNTRמערכת גלילה 1009000202
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השלמה לתעודת בדיקה MNTR1עם רכיבים אלקטרוניים  - 43MNTRמערכת גלילה 1009000202

ל"מחו

                                                            2,512.602,939.70

731.30855.60                                                            'נספח שEשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

5,503.306,438.90                                                            בדיקה מלאהEשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

השלמה לתעודת בדיקה Eשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

ל"מחו

                                                            2,364.602,766.60

731.30855.60                                                            'נספח ש41SAשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

3,421.104,002.70                                                            בדיקה מלאה41SAשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

השלמה לתעודת בדיקה 41SAשואבי אבק : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009000202

ל"מחו

                                                            2,364.602,766.60

604.70707.50                                                            'נספח ש43MNTR: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים שם המוצר1009000202

5,502.606,438.00                                                            בדיקה מלאה43MNTR: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים שם המוצר1009000202

השלמה לתעודת בדיקה 43MNTR: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים שם המוצר1009000202

ל"מחו

                                                            2,512.602,939.70

602.70705.20                                                            'נספח שAD1 ,41MGמגהץ אדים חשמלי עם רכיבים אלקטרוניים 1009000203

4,139.404,843.10                                                            בדיקה מלאהAD1 ,41MGמגהץ אדים חשמלי עם רכיבים אלקטרוניים 1009000203

השלמה לתעודת בדיקה AD1 ,41MGמגהץ אדים חשמלי עם רכיבים אלקטרוניים 1009000203

ל"מחו

                                                            2,423.702,835.70

602.70705.20                                                            'נספח ש41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

602.70705.20                                                            'נספח ש41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

602.70705.20                                                            'נספח ש41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

3,951.704,623.50                                                            בדיקה מלאה41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

3,122.803,653.70                                                            בדיקה מלאה41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

3,300.603,861.70                                                            בדיקה מלאה41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

השלמה לתעודת בדיקה 41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

ל"מחו

                                                            2,423.702,835.70

השלמה לתעודת בדיקה 41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

ל"מחו

                                                            1,732.902,027.50

השלמה לתעודת בדיקה 41MG: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000203

ל"מחו

                                                            1,732.902,027.50

544.10636.60                                                            'נספח ש43MKמגהץ קיטור : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000203
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4,203.904,918.60                                                            בדיקה מלאה43MKמגהץ קיטור : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000203

השלמה לתעודת בדיקה 43MKמגהץ קיטור : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים 1009000203

ל"מחו

                                                            1,622.901,898.80

790.40924.801                                                            'נספח ש  המוצר41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

6,055.107,084.501                                                            בדיקה מלאה  המוצר41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

השלמה לתעודת בדיקה   המוצר41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

ל"מחו

                                                            3,529.504,129.50

1

790.40924.801                                                            'נספח שER  המוצר 41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

18,915.0022,130.601                                                            בדיקה מלאהER  המוצר 41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

השלמה לתעודת בדיקה ER  המוצר 41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

ל"מחו

                                                            14,504.6016,970.40

1

6,647.907,778.001                                                            בדיקה מלאהTT  המוצר 41MC: דרישות מיוחדות למדיחי כלים המוצר1009000205

2,223.002,600.90                                                            'נספח שפירוליטי- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

19,325.7022,611.10                                                            בדיקה מלאהפירוליטי- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

השלמה לתעודת בדיקה פירוליטי- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

ל"מחו

                                                            3,754.404,392.60

1,109.001,297.50                                                            'נספח שIND השראיים 43KRMכיריים חשמליות 1009000206

4,584.405,363.70                                                            בדיקה מלאהIND השראיים 43KRMכיריים חשמליות 1009000206

השלמה לתעודת בדיקה IND השראיים 43KRMכיריים חשמליות 1009000206

ל"מחו

                                                            1,417.601,658.60

2,223.002,600.90                                                            'נספח שמולטיסיסטם- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

18,831.9022,033.30                                                            בדיקה מלאהמולטיסיסטם- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

השלמה לתעודת בדיקה מולטיסיסטם- תנור אפיה לשימוש ביתי 1009000206

ל"מחו

                                                            3,754.404,392.60

1,109.001,297.50                                                            'נספח ש2.6 חלק 900תקן  - CHK קרמיות 41CHכיריים חשמליות 1009000206

4,272.804,999.20                                                            בדיקה מלאה2.6 חלק 900תקן  - CHK קרמיות 41CHכיריים חשמליות 1009000206

השלמה לתעודת בדיקה 2.6 חלק 900תקן  - CHK קרמיות 41CHכיריים חשמליות 1009000206

ל"מחו

                                                            1,730.702,024.90

1,109.001,297.50                                                            'נספח שמנגל- תנורי אפייה ,משפתים,בטיחות מכשירי חשמל ביתיים לכיריים1009000206

3,894.304,556.30                                                            בדיקה מלאהמנגל- תנורי אפייה ,משפתים,בטיחות מכשירי חשמל ביתיים לכיריים1009000206

השלמה לתעודת בדיקה מנגל- תנורי אפייה ,משפתים,בטיחות מכשירי חשמל ביתיים לכיריים1009000206

ל"מחו

                                                            1,041.401,218.40
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1,109.001,297.50                                                            'נספח שNAYHתנורי אפייה ומכשירים דומים נייחים לבישול ,משפתים,כיריים1009000206

4,272.804,999.20                                                            בדיקה מלאהNAYHתנורי אפייה ומכשירים דומים נייחים לבישול ,משפתים,כיריים1009000206

השלמה לתעודת בדיקה NAYHתנורי אפייה ומכשירים דומים נייחים לבישול ,משפתים,כיריים1009000206

ל"מחו

                                                            1,653.201,934.20

923.001,079.90                                                            'נספח שMמסחרית :   תת מוצר41MCH: מכונת כביסה חשמלית1009000207

1,363.501,595.30                                                            בדיקה מלאהMמסחרית :   תת מוצר41MCH: מכונת כביסה חשמלית1009000207

השלמה לתעודת בדיקה Mמסחרית :   תת מוצר41MCH: מכונת כביסה חשמלית1009000207

ל"מחו

                                                            1,301.201,522.40

923.001,079.90                                                            'נספח שדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

923.001,079.90                                                            'נספח שדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

923.001,079.90                                                            'נספח שדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

923.001,079.90                                                            'נספח שדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

923.001,079.90                                                            'נספח שדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

11,553.6013,517.70                                                            בדיקה מלאהדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

8,261.609,666.10                                                            בדיקה מלאהדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

9,668.8011,312.50                                                            בדיקה מלאהדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

6,268.907,334.60                                                            בדיקה מלאהדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

4,861.705,688.20                                                            בדיקה מלאהדרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

השלמה לתעודת בדיקה דרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

ל"מחו

                                                            6,514.507,622.00

השלמה לתעודת בדיקה דרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

ל"מחו

                                                            5,304.706,206.50
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השלמה לתעודת בדיקה דרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

ל"מחו

                                                            6,514.507,622.00

השלמה לתעודת בדיקה דרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

ל"מחו

                                                            3,114.603,644.10

השלמה לתעודת בדיקה דרישות למכונות כביסה:בטיחות מכשירי חשמל ביתים ומכשירים דומים1009000207

ל"מחו

                                                            1,904.802,228.60

899.101,051.90                                                            'נספח ש43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

899.101,051.90                                                            'נספח ש43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

899.101,051.90                                                            'נספח ש43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

6,114.907,154.40                                                            בדיקה מלאה43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

4,230.104,949.20                                                            בדיקה מלאה43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

3,391.303,967.80                                                            בדיקה מלאה43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

השלמה לתעודת בדיקה 43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

ל"מחו

                                                            2,710.203,170.90

השלמה לתעודת בדיקה 43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

ל"מחו

                                                            2,710.203,170.90

השלמה לתעודת בדיקה 43MZA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר1009000209

ל"מחו

                                                            2,019.402,362.70

1,037.401,213.80                                                            'נספח שMIX&COOK:    תת המוצר43MMH: שם המוצר10090002014

5,197.206,080.70                                                            בדיקה מלאהMIX&COOK:    תת המוצר43MMH: שם המוצר10090002014

השלמה לתעודת בדיקה MIX&COOK:    תת המוצר43MMH: שם המוצר10090002014

ל"מחו

                                                            1,873.402,191.90

705.60825.60                                                            'נספח ש43MMH: מכונת מטבח ביתית שם המוצר-בטיחות מכשירי חשמל10090002014

2,931.503,429.90                                                            בדיקה מלאה43MMH: מכונת מטבח ביתית שם המוצר-בטיחות מכשירי חשמל10090002014

השלמה לתעודת בדיקה 43MMH: מכונת מטבח ביתית שם המוצר-בטיחות מכשירי חשמל10090002014

ל"מחו

                                                            1,786.202,089.90

840.00982.80                                                            'נספח ש43MMH: מכונת מטבח ביתית שם המוצר- בטיחות מכשירי חשמל10090002014

4,221.304,938.90                                                            בדיקה מלאה43MMH: מכונת מטבח ביתית שם המוצר- בטיחות מכשירי חשמל10090002014

השלמה לתעודת בדיקה 43MMH: מכונת מטבח ביתית שם המוצר- בטיחות מכשירי חשמל10090002014

ל"מחו

                                                            2,611.403,055.30

897.101,049.60                                                            'נספח שקומקום ללא בדיקת רעילות: מכשירים לחימום נוזלים 10090002015

3,038.203,554.70                                                            בדיקה מלאהקומקום ללא בדיקת רעילות: מכשירים לחימום נוזלים 10090002015

899.101,051.90                                                            'נספח ש43ME2:  תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

6,383.707,468.90                                                            בדיקה מלאה43ME2:  תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015
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השלמה לתעודת בדיקה 43ME2:  תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            2,866.303,353.60

899.101,051.90                                                            'נספח ש43ME1:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

3,906.104,570.10                                                            בדיקה מלאה43ME1:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43ME1:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            2,866.303,353.60

899.101,051.90                                                            'נספח ש43MLN1:  תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

3,878.404,537.70                                                            בדיקה מלאה43MLN1:  תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43MLN1:  תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            2,866.303,353.60

997.901,167.50                                                            'נספח ש43KBB:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

21,189.0024,791.10                                                            בדיקה מלאה43KBB:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43KBB:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            20,443.5023,918.90

997.901,167.50                                                            'נספח ש43KLR:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

5,937.706,947.10                                                            בדיקה מלאה43KLR:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43KLR:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            5,326.206,231.70

899.101,051.90                                                            'נספח ש43MLN:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

3,039.603,556.30                                                            בדיקה מלאה43MLN:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43MLN:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            2,175.502,545.30

899.101,051.90                                                            'נספח ש43MLN2:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

5,763.206,742.90                                                            בדיקה מלאה43MLN2:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43MLN2:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            2,866.303,353.60

997.901,167.50                                                            'נספח שKBB1:      תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

22,027.8025,772.50                                                            בדיקה מלאהKBB1:      תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה KBB1:      תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            21,134.3024,727.10

997.901,167.50                                                            'נספח שKBB2:      תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

23,912.6027,977.70                                                            בדיקה מלאהKBB2:      תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה KBB2:      תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            21,134.3024,727.10

997.901,167.50                                                            'נספח ש43KLRB:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015
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6,036.307,062.50                                                            בדיקה מלאה43KLRB:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43KLRB:    תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            5,041.205,898.20

997.901,167.50                                                            'נספח ש43KLRB1:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

6,895.308,067.50                                                            בדיקה מלאה43KLRB1:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43KLRB1:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            5,900.006,903.00

997.901,167.50                                                            'נספח ש43KLRB2:     תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

8,779.9010,272.50                                                            בדיקה מלאה43KLRB2:     תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

השלמה לתעודת בדיקה 43KLRB2:     תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

ל"מחו

                                                            5,900.006,903.00

 מכונת 43ME:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

אספרסו

899.101,051.90                                                            'נספח ש

 מכונת 43ME:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

אספרסו

3,660.104,282.30                                                            בדיקה מלאה

 מכונת 43ME:   תת מוצר43MLN: מכשיר לחימום נוזלים המוצר10090002015

אספרסו

השלמה לתעודת בדיקה 

ל"מחו

                                                            2,175.502,545.30

1,343.701,572.10                                                            'נספח שK1 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

9,457.0011,064.70                                                            בדיקה מלאהK1 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

השלמה לתעודת בדיקה K1 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

ל"מחו

                                                            3,559.904,165.10

1,343.701,572.10                                                            'נספח שK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

11,341.8013,269.90                                                            בדיקה מלאהK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

השלמה לתעודת בדיקה K2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

ל"מחו

                                                            3,559.904,165.10

1,343.701,572.10                                                            'נספח שLK  41SDH:המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

8,470.009,909.90                                                            בדיקה מלאהLK  41SDH:המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

השלמה לתעודת בדיקה LK  41SDH:המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

ל"מחו

                                                            2,750.503,218.10
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1,343.701,572.10                                                            'נספח שLK1 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

9,358.2010,949.10                                                            בדיקה מלאהLK1 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

השלמה לתעודת בדיקה LK1 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

ל"מחו

                                                            3,461.104,049.50

1,343.701,572.10                                                            'נספח שLK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

1,343.701,572.10                                                            'נספח שLK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

11,243.0013,154.30                                                            בדיקה מלאהLK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

11,243.0013,154.30                                                            בדיקה מלאהLK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

השלמה לתעודת בדיקה LK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

ל"מחו

                                                            3,461.104,049.50

השלמה לתעודת בדיקה LK2 41SDH: המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

ל"מחו

                                                            3,461.104,049.50

 כביס 41SDH:המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

K

1,343.701,572.10                                                            'נספח ש

 כביס 41SDH:המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

K

8,568.8010,025.50                                                            בדיקה מלאה

 כביס 41SDH:המוצר: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים10090002017

K

השלמה לתעודת בדיקה 

ל"מחו

                                                            2,869.103,356.80

914.901,070.40                                                            'נספח שE המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

5,927.306,934.90                                                            בדיקה מלאהE המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

השלמה לתעודת בדיקה E המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

ל"מחו

                                                            2,686.703,143.40

914.901,070.40                                                            'נספח שDRYER מוצר 23NAIL: מייבש ציפורניים            קוד המוצר10090002023

3,845.104,498.80                                                            בדיקה מלאהDRYER מוצר 23NAIL: מייבש ציפורניים            קוד המוצר10090002023

השלמה לתעודת בדיקה DRYER מוצר 23NAIL: מייבש ציפורניים            קוד המוצר10090002023

ל"מחו

                                                            2,686.703,143.40

914.901,070.40                                                            'נספח שLMK המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023
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914.901,070.40                                                            'נספח שLMK המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

3,845.104,498.80                                                            בדיקה מלאהLMK המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

3,845.104,498.80                                                            בדיקה מלאהLMK המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

השלמה לתעודת בדיקה LMK המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

ל"מחו

                                                            2,686.703,143.40

השלמה לתעודת בדיקה LMK המוצר 41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

ל"מחו

                                                            2,686.703,143.40

914.901,070.40                                                            'נספח שMK:  המוצר41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

3,154.303,690.50                                                            בדיקה מלאהMK:  המוצר41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

השלמה לתעודת בדיקה MK:  המוצר41MYD: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער המוצר10090002023

ל"מחו

                                                            1,995.902,335.20

 עם נטל MZPNM:   תת מוצר43MZP UVמייבש ציפורניים :המוצר10090002023

מובנה

839.80982.60                                                            'נספח ש

 עם נטל MZPNM:   תת מוצר43MZP UVמייבש ציפורניים :המוצר10090002023

מובנה

9,341.9010,930.00                                                            בדיקה מלאה

 עם נטל MZPNM:   תת מוצר43MZP UVמייבש ציפורניים :המוצר10090002023

מובנה

השלמה לתעודת בדיקה 

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

 מייבש 43MZP: תת מוצר43MZP UVמייבש ציפורניים :המוצר10090002023

ציפורניים

839.80982.60                                                            'נספח ש

 מייבש 43MZP: תת מוצר43MZP UVמייבש ציפורניים :המוצר10090002023

ציפורניים

6,249.707,312.10                                                            בדיקה מלאה

 מייבש 43MZP: תת מוצר43MZP UVמייבש ציפורניים :המוצר10090002023

ציפורניים

השלמה לתעודת בדיקה 

ל"מחו

                                                            1,850.702,165.30

988.001,156.00                                                            'נספח שמקרר10090002024

988.001,156.00                                                            'נספח שמקרר10090002024

19,959.5023,352.60                                                            בדיקה מלאהמקרר10090002024

19,959.9023,353.10                                                            בדיקה מלאהמקרר10090002024

16,592.1019,412.80                                                            ארץ/ל"תעוד מחומקרר10090002024

השלמה לתעודת בדיקה מקרר10090002024

ל"מחו

                                                            17,086.9019,991.70
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513.80601.10                                                            'נספח שמקרר לרכב10090002024

5,124.905,996.10                                                            בדיקה מלאהמקרר לרכב10090002024

השלמה לתעודת בדיקה מקרר לרכב10090002024

ל"מחו

                                                            2,738.703,204.30

988.001,156.00                                                            'נספח שמקרר ליין10090002024

21,164.9024,762.90                                                            בדיקה מלאהמקרר ליין10090002024

השלמה לתעודת בדיקה מקרר ליין10090002024

ל"מחו

                                                            17,698.7020,707.50

988.001,156.00                                                            'נספח שמקפיא/מקרר10090002024

22,424.5026,236.70                                                            בדיקה מלאהמקפיא/מקרר10090002024

19,086.5022,331.20                                                            ארץ/ל"תעוד מחומקפיא/מקרר10090002024

988.001,156.00                                                            'נספח ש41MKP- מקפיא 10090002024

17,366.1020,318.30                                                            בדיקה מלאה41MKP- מקפיא 10090002024

14,067.5016,459.00                                                            ארץ/ל"תעוד מחו41MKP- מקפיא 10090002024

889.201,040.40                                                            'נספח ש ליטר70מקרר עד 10090002024

6,905.808,079.80                                                            בדיקה מלאה ליטר70מקרר עד 10090002024

השלמה לתעודת בדיקה  ליטר70מקרר עד 10090002024

ל"מחו

                                                            2,788.103,262.10

691.60809.20                                                            'נספח שמכשיר לייצור קרח10090002024

5,987.407,005.30                                                            בדיקה מלאהמכשיר לייצור קרח10090002024

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר לייצור קרח10090002024

ל"מחו

                                                            2,738.703,204.30

988.001,156.00                                                            'נספח שSTDלבדיקה - מקרר 10090002024

19,959.5023,352.60                                                            בדיקה מלאהSTDלבדיקה - מקרר 10090002024

השלמה לתעודת בדיקה STDלבדיקה - מקרר 10090002024

ל"מחו

                                                            17,086.9019,991.70

691.60809.20                                                            'נספח שמכשיר לייצור גלידה10090002024

5,888.206,889.20                                                            בדיקה מלאהמכשיר לייצור גלידה10090002024

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר לייצור גלידה10090002024

ל"מחו

                                                            2,738.703,204.30

1,254.001,467.20                                                            'נספח ש42MG: תנור אפיה מיקרוגל       קוד מוצר10090002025

8,455.209,892.60                                                            בדיקה מלאה42MG: תנור אפיה מיקרוגל       קוד מוצר10090002025

השלמה לתעודת בדיקה 42MG: תנור אפיה מיקרוגל       קוד מוצר10090002025

ל"מחו

                                                            1,418.401,659.50

1,770.902,072.00                                                            'נספח שTMMG: תנור אפיה מיקרוגל משולבים תת מוצר10090002025
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11,968.1014,002.70                                                            בדיקה מלאהTMMG: תנור אפיה מיקרוגל משולבים תת מוצר10090002025

השלמה לתעודת בדיקה TMMG: תנור אפיה מיקרוגל משולבים תת מוצר10090002025

ל"מחו

                                                            1,361.301,592.70

1,693.001,980.80                                                            'נספח שTSMG:  תנור אפיה מיקרוגל משולבים תת מוצר10090002025

11,424.1013,366.20                                                            בדיקה מלאהTSMG:  תנור אפיה מיקרוגל משולבים תת מוצר10090002025

השלמה לתעודת בדיקה TSMG:  תנור אפיה מיקרוגל משולבים תת מוצר10090002025

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

622.50728.30                                                            'נספח שMH  המוצר 43MTPהמוצר : דרישות מיוחדות למכונת תפירה10090002028

3,924.104,591.20                                                            בדיקה מלאהMH  המוצר 43MTPהמוצר : דרישות מיוחדות למכונת תפירה10090002028

השלמה לתעודת בדיקה MH  המוצר 43MTPהמוצר : דרישות מיוחדות למכונת תפירה10090002028

ל"מחו

                                                            2,542.502,974.70

953.501,115.60                                                            'נספח שKH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

2,921.203,417.80                                                            בדיקה מלאהKH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה KH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,061.202,411.60

953.501,115.60                                                            'נספח שMH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

3,154.303,690.50                                                            בדיקה מלאהMH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה MH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,061.202,411.60

953.501,115.60                                                            'נספח שRA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

3,465.104,054.20                                                            בדיקה מלאהRA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה RA: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,061.202,411.60

953.501,115.60                                                            'נספח שKH1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

3,750.404,388.00                                                            בדיקה מלאהKH1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה KH1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,735.203,200.20

953.501,115.60                                                            'נספח שKH2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

5,635.206,593.20                                                            בדיקה מלאהKH2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה KH2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,735.203,200.20

953.501,115.60                                                            'נספח שMH1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

3,983.504,660.70                                                            בדיקה מלאהMH1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה MH1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,735.203,200.20
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953.501,115.60                                                            'נספח שMH2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

5,868.306,865.90                                                            בדיקה מלאהMH2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה MH2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,735.203,200.20

953.501,115.60                                                            'נספח שRA1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

4,294.305,024.30                                                            בדיקה מלאהRA1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה RA1: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,735.203,200.20

953.501,115.60                                                            'נספח שRA2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

6,179.107,229.50                                                            בדיקה מלאהRA2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

השלמה לתעודת בדיקה RA2: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר10090002030

ל"מחו

                                                            2,735.203,200.20

875.301,024.10                                                            'נספח שE1 המוצר 41MMM: המוצר: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים10090002035

8,899.0010,411.80                                                            בדיקה מלאהE1 המוצר 41MMM: המוצר: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים10090002035

השלמה לתעודת בדיקה E1 המוצר 41MMM: המוצר: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים10090002035

ל"מחו

                                                            2,755.603,224.10

875.301,024.10                                                            'נספח ש1:  תת מוצר41MMM: המוצר: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים10090002035

6,185.307,236.80                                                            בדיקה מלאה1:  תת מוצר41MMM: המוצר: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים10090002035

השלמה לתעודת בדיקה 1:  תת מוצר41MMM: המוצר: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים10090002035

ל"מחו

                                                            2,064.802,415.80

681.70797.60                                                            'נספח שכלי עבודה מיטלטל לחימום בעל רכיבים אלקטרוניים10090002045

3,445.604,031.40                                                            בדיקה מלאהכלי עבודה מיטלטל לחימום בעל רכיבים אלקטרוניים10090002045

השלמה לתעודת בדיקה כלי עבודה מיטלטל לחימום בעל רכיבים אלקטרוניים10090002045

ל"מחו

                                                            1,132.401,324.90

602.70705.20                                                            'נספח שללא רכיבים אלקטרוניים: כלי עבודה מיטלטל לחימום תת מוצר10090002045

2,458.402,876.30                                                            בדיקה מלאהללא רכיבים אלקטרוניים: כלי עבודה מיטלטל לחימום תת מוצר10090002045

השלמה לתעודת בדיקה ללא רכיבים אלקטרוניים: כלי עבודה מיטלטל לחימום תת מוצר10090002045

ל"מחו

                                                            520.60609.10

800.30936.40                                                            'נספח ש41CHSבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר 10090002074

2,386.002,791.60                                                            בדיקה מלאה41CHSבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר 10090002074
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השלמה לתעודת בדיקה 41CHSבטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים המוצר 10090002074

ל"מחו

                                                            1,861.702,178.20

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

875.401,024.20                                                            'נספח ש43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

6,273.007,339.40                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

4,388.205,134.20                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

5,482.006,413.90                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

8,251.009,653.70                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

6,366.207,448.50                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

3,505.004,100.90                                                            בדיקה מלאה43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

ל"מחו

                                                            2,759.603,228.70

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

ל"מחו

                                                            2,759.603,228.70

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

ל"מחו

                                                            2,068.802,420.50

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

ל"מחו

                                                            2,759.603,228.70

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

ל"מחו

                                                            2,759.603,228.70

השלמה לתעודת בדיקה 43MAH: בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  המוצר10090002080

ל"מחו

                                                            2,068.802,420.50

651.00762.00                                                            'נספח שדרישות בטיחות מיוחד:בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009002103

3,368.003,941.00                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות מיוחד:בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים1009002103

2,386.002,792.00                                                            'נספח שכיריים ללא הצתה1009070000

12,307.0014,399.00                                                            בדיקה מלאהכיריים ללא הצתה1009070000

12,307.0014,399.00                                                            בדיקה מלאהכיריים ללא הצתה1009070000

4,806.605,623.70                                                            'נספח שחשמלית' תנור גז ללא מע1009070000

20,350.7023,810.30                                                            בדיקה מלאהחשמלית' תנור גז ללא מע1009070000
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3,759.004,398.00                                                            'נספח שעם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

13,681.0016,007.00                                                            בדיקה מלאהעם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

13,681.0016,007.00                                                            בדיקה מלאהעם הצתה- כיריים מובנים 1009070000

5,979.006,995.00                                                            'נספח שלאפייה ולצלייה: תנורי גז לשימוש ביתי 1009070000

22,180.0025,951.00                                                            בדיקה מלאהלאפייה ולצלייה: תנורי גז לשימוש ביתי 1009070000

3,556.804,161.50                                                            'נספח שכיריים- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

15,035.5017,591.50                                                            בדיקה מלאהכיריים- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

4,248.404,970.60                                                            'נספח שCBתנור משולב עם - בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

19,958.7023,351.70                                                            בדיקה מלאהCBתנור משולב עם - בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

4,841.205,664.20                                                            'נספח שתנור גז גז- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

25,769.1030,149.80                                                            בדיקה מלאהתנור גז גז- בטיחות -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

5,236.406,126.60                                                            'נספח שתנור גז גז אויר מאולץ-בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

28,634.1033,501.90                                                            בדיקה מלאהתנור גז גז אויר מאולץ-בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

30,727.9035,951.60                                                            בדיקה מלאהCBתנורים משולבים ללא -בישול ולצליה ,מכשירי גז ביתיים לאפיה1009070100

1,493.401,747.30                                                            בדיקה מלאהר"גזה רפואית עם אישור אמ1009150000

277.10324.20                                                            'נספח שר"גזה רפואית ללא אישור אמ1009150000

1,493.401,747.30                                                            בדיקה מלאהר"גזה רפואית ללא אישור אמ1009150000

3,108.403,636.80                                                            בדיקה מלאהשמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון1009290000

314.70368.20                                                            'נספח שזכוכית שקופה, לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380200

472.80553.20                                                            בדיקה מלאהזכוכית שקופה, לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380200

373.90437.50                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציזכוכית שקופה, לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380200

2,656.203,107.80                                                            'נספח שמ עם ציפוי" מ12-זכוכית מחוסמת בעובי קטן מ1009380300

4,189.604,901.80                                                            בדיקה מלאהמ עם ציפוי" מ12-זכוכית מחוסמת בעובי קטן מ1009380300

2,656.203,107.80                                                            'נספח שמ ללא ציפוי" מ12-זכוכית מחוסמת בעובי קטן מ1009380300

3,012.003,524.00                                                            בדיקה מלאהמ ללא ציפוי" מ12-זכוכית מחוסמת בעובי קטן מ1009380300

581.40680.20                                                            'נספח שמ ומעלה עם ציפוי" מ12זכוכית מחוסמת בעובי של 1009380300

4,189.604,901.80                                                            בדיקה מלאהמ ומעלה עם ציפוי" מ12זכוכית מחוסמת בעובי של 1009380300

581.40680.20                                                            'נספח שמ ומעלה ללא ציפוי" מ12זכוכית מחוסמת בעובי של 1009380300

3,012.003,524.00                                                            בדיקה מלאהמ ומעלה ללא ציפוי" מ12זכוכית מחוסמת בעובי של 1009380300

484.60567.00                                                            'נספח שמ ומעלה עם ציפוי" מ10+10זכוכית רבודה בעוביים של 1009380300

4,490.005,253.30                                                            בדיקה מלאהמ ומעלה עם ציפוי" מ10+10זכוכית רבודה בעוביים של 1009380300

2,559.402,994.50                                                            'נספח שמ עם ציפוי" מ10+10- זכוכית רבודה בעוביים קטנים מ1009380300

4,490.005,253.30                                                            בדיקה מלאהמ עם ציפוי" מ10+10- זכוכית רבודה בעוביים קטנים מ1009380300

484.60567.00                                                            'נספח שמ ומעלה ללא ציפוי" מ10+10זכוכית רבודה בעוביים של 1009380300
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3,312.403,875.50                                                            בדיקה מלאהמ ומעלה ללא ציפוי" מ10+10זכוכית רבודה בעוביים של 1009380300

2,559.402,994.50                                                            'נספח שמ ללא ציפוי" מ10+10- זכוכית רבודה בעוביים קטנים מ1009380300

3,312.403,875.50                                                            בדיקה מלאהמ ללא ציפוי" מ10+10- זכוכית רבודה בעוביים קטנים מ1009380300

581.40680.20                                                            'נספח שמ ומעלה עם ציפוי" מ8+8זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים של 1009380300

4,780.405,593.10                                                            בדיקה מלאהמ ומעלה עם ציפוי" מ8+8זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים של 1009380300

2,656.203,107.80                                                            'נספח שמ עם ציפוי" מ8+8- זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים קטנים מ1009380300

4,780.405,593.10                                                            בדיקה מלאהמ עם ציפוי" מ8+8- זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים קטנים מ1009380300

334.40391.20                                                            'נספח שרבודה-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

4,780.405,593.10                                                            בדיקה מלאהרבודה-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

49.4057.80                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צירבודה-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

581.40680.20                                                            'נספח שמ ומעלה ללא ציפוי" מ8+8זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים של 1009380300

3,012.003,524.00                                                            בדיקה מלאהמ ומעלה ללא ציפוי" מ8+8זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים של 1009380300

2,656.203,107.80                                                            'נספח שמ ללא ציפוי" מ8+8- זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים קטנים מ1009380300

3,012.003,524.00                                                            בדיקה מלאהמ ללא ציפוי" מ8+8- זכוכית רבודה מחוסמת בעוביים קטנים מ1009380300

334.40391.20                                                            'נספח שמחוסמת-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

4,780.405,593.10                                                            בדיקה מלאהמחוסמת-זכוכית בטיחות:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים1009380300

493.40577.30                                                            'נספח שמנגנון גלילי למנעול-פרזול בניין1009500000

869.601,017.40                                                            בדיקה מלאהמנגנון גלילי למנעול-פרזול בניין1009500000

398.20465.90                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צימנגנון גלילי למנעול-פרזול בניין1009500000

1,382.401,617.40                                                            'נספח שאביזרים: מערכות פוליפרופילן 1009580100

4,109.304,807.90                                                            בדיקה מלאהאביזרים: מערכות פוליפרופילן 1009580100

1,777.602,079.80                                                            'נספח שצינורות: מערכות פוליפרופילן 1009580100

4,504.705,270.50                                                            בדיקה מלאהצינורות: מערכות פוליפרופילן 1009580100

1,383.401,618.60                                                            'נספח שכירה למחנאות- מ בלחץ ישיר "מכשירים מיטלטלים הצורכים גפ1009680100

5,039.205,895.90                                                            בדיקה מלאהכירה למחנאות- מ בלחץ ישיר "מכשירים מיטלטלים הצורכים גפ1009680100

השלמה לתעודת בדיקה כירה למחנאות- מ בלחץ ישיר "מכשירים מיטלטלים הצורכים גפ1009680100

ל"מחו

                                                            2,371.202,774.30

1,383.201,618.30                                                            'נספח שמחממי פטריה-מ לשימוש מחוץ לבניינים"מכשירים מטלטלים צורכים גפ1009680200

9,880.2011,559.80                                                            בדיקה מלאהמחממי פטריה-מ לשימוש מחוץ לבניינים"מכשירים מטלטלים צורכים גפ1009680200

השלמה לתעודת בדיקה מחממי פטריה-מ לשימוש מחוץ לבניינים"מכשירים מטלטלים צורכים גפ1009680200

ל"מחו

                                                            2,371.202,774.30
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1,383.201,618.30                                                            'נספח שכירות עצמאיות- מ "מכשירים מטלטלים הצורכים גפ1009680300

8,497.009,941.50                                                            בדיקה מלאהכירות עצמאיות- מ "מכשירים מטלטלים הצורכים גפ1009680300

השלמה לתעודת בדיקה כירות עצמאיות- מ "מכשירים מטלטלים הצורכים גפ1009680300

ל"מחו

                                                            2,371.202,774.30

1,383.201,618.30                                                            'נספח שגריל גז- מכשירי ברביקיו ,מ "מכשירים מטלטלים הצורכים גפ1009680400

11,461.0013,409.40                                                            בדיקה מלאהגריל גז- מכשירי ברביקיו ,מ "מכשירים מטלטלים הצורכים גפ1009680400

השלמה לתעודת בדיקה גריל גז- מכשירי ברביקיו ,מ "מכשירים מטלטלים הצורכים גפ1009680400

ל"מחו

                                                            2,371.202,774.30

1,938.102,267.60                                                            בדיקה מלאהיריעות מפוליאתילן ליצור שקיות חלב ומוצרי חלב נגרים1009770000

7,612.408,906.50                                                            בדיקה מלאהללא חלקים מפלסטיק-מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 1009870000

16,765.8019,616.00                                                            בדיקה מלאהעם חלקים מפלסטיק- מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר 1009870000

3,290.503,849.90                                                            'נספח שסוללות ראשוניות1009900100

6,223.307,281.30                                                            בדיקה מלאהסוללות ראשוניות1009900100

השלמה לתעודת בדיקה סוללות ראשוניות1009900100

ל"מחו

                                                            1,185.601,387.20

2,000.002,340.00                                                            'נספח שדרישות בטיחות: מזגני אויר מיני מרכזים1009940100

7,473.008,743.00                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות: מזגני אויר מיני מרכזים1009940100

2,000.302,340.40                                                            'נספח שדרישות בטיחות: מיני מרכזים , מזגני אויר1009940100

7,473.208,743.60                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות: מיני מרכזים , מזגני אויר1009940100

2,428.002,841.00                                                            'נספח שT-מזגנים מפוצלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

54,074.0063,267.00                                                            בדיקה מלאהT-מזגנים מפוצלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

השלמה לתעודת בדיקה T-מזגנים מפוצלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

ל"מחו

                                                            21,411.0025,051.00

2,428.002,840.80                                                            'נספח שT- מזגנים מתועלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

58,329.0068,244.90                                                            בדיקה מלאהT- מזגנים מתועלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

השלמה לתעודת בדיקה T- מזגנים מתועלים - דרישות בטיחות ופעולה : מזגני אוויר1009940100

ל"מחו

                                                            26,615.9031,140.60

2,428.002,841.00                                                            'נספח שT- מזגנים מתועלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

69,517.0081,335.00                                                            בדיקה מלאהT- מזגנים מתועלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

השלמה לתעודת בדיקה T- מזגנים מתועלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

ל"מחו

                                                            26,617.0031,142.00

2,428.002,841.00                                                            'נספח שT- מזגנים מפוצלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

64,905.0075,939.00                                                            בדיקה מלאהT- מזגנים מפוצלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

השלמה לתעודת בדיקה T- מזגנים מפוצלים אינוורטר-דרישות בטיחות ופעולה:מזגני אוויר1009940100

ל"מחו

                                                            22,401.0026,209.00
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4,534.105,304.90                              תנור אחד'נספח שתנורי חימום ביתיים עם ארובה ומערכת חשמלית1009950000

16,904.0019,777.70                              תנור אחדבדיקה מלאהתנורי חימום ביתיים עם ארובה ומערכת חשמלית1009950000

3,546.104,148.90                              תנור אחד'נספח שתנורי חימום ביתיים עם ארובה ללא מערכת חשמל1009950000

13,604.1015,916.80                              תנור אחדבדיקה מלאהתנורי חימום ביתיים עם ארובה ללא מערכת חשמל1009950000

2,903.903,397.60                              תנור אחד'נספח שתנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה1009950000

3,111.403,640.30                              תנור אחד'נספח שתנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה1009950000

6,799.007,954.80                              תנור אחדבדיקה מלאהתנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה1009950000

13,543.3015,845.70                              תנור אחדבדיקה מלאהתנורי חימום ביתיים עם מערכת חשמל וללא ארובה1009950000

2,123.402,484.40                              תנור אחד'נספח שתנורי חימום ביתיים ללא ארובה וללא מערכת חשמלית1009950000

10,233.5011,973.20                              תנור אחדבדיקה מלאהתנורי חימום ביתיים ללא ארובה וללא מערכת חשמלית1009950000

2,074.802,427.50                                                            'נספח שתנורים מטלטלים-מ או בגז טבעי"תנורי חימום דירתיים המוסקים בגפ1009950100

10,512.6012,299.70                                                            בדיקה מלאהתנורים מטלטלים-מ או בגז טבעי"תנורי חימום דירתיים המוסקים בגפ1009950100

2,371.202,774.30                                                            'נספח שמכשירי גז דקורטיביים- תנורי חימום דירתיים 1009950200

13,160.4015,397.70                                                            בדיקה מלאהמכשירי גז דקורטיביים- תנורי חימום דירתיים 1009950200

2,371.202,774.30                                                            'נספח שקמינים- תנורי הסעה עצמאיים - תנורי חימום דירתיים 1009950300

14,543.6017,016.00                                                            בדיקה מלאהקמינים- תנורי הסעה עצמאיים - תנורי חימום דירתיים 1009950300

2,371.202,774.30                                                            'נספח שללא מפוח, תנורים עם הסעת אויר מאולצת- תנורי חימום דירתיים 1009950400

15,828.0018,518.80                                                            בדיקה מלאהללא מפוח, תנורים עם הסעת אויר מאולצת- תנורי חימום דירתיים 1009950400

2,766.403,236.70                                                            'נספח שהכוללים מפוח, תנורי הסעה עצמאיים- תנורי חימום דירתיים 1009950500

17,507.6020,483.90                                                            בדיקה מלאההכוללים מפוח, תנורי הסעה עצמאיים- תנורי חימום דירתיים 1009950500

2,766.403,236.70                                                            'נספח שתמורי חימום עם הסעת אויר מאולצת לחימום חלל עם מבערי מפוח1009950600

18,100.4021,177.50                                                            בדיקה מלאהתמורי חימום עם הסעת אויר מאולצת לחימום חלל עם מבערי מפוח1009950600

474.20554.80                                                            'נספח שר"אגד גזה מכותנה לשימוש רפואי עם אישור אמ1009970000

2,112.602,471.70                                                            בדיקה מלאהר"אגד גזה מכותנה לשימוש רפואי עם אישור אמ1009970000

553.20647.20                                                            'נספח שר"אגד גזה מכותנה לשימוש רפואי ללא אישור אמ1009970000

2,112.602,471.70                                                            בדיקה מלאהר"אגד גזה מכותנה לשימוש רפואי ללא אישור אמ1009970000

16,445.2019,240.90                                                            בדיקה מלאהמדפי אש- בטיחות אש בבינינים 1010010300

592.80693.60                                                            'נספח שכלים קרמיים לבנים ללא עיטורים1010030000

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים לבנים ללא עיטורים1010030000

790.40924.80                                                            'נספח שכלים קרמיים צבעוניים או מעוטרים1010030000

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים צבעוניים או מעוטרים1010030000

790.40924.80                                                            'נספח שכלי הגשה מזכוכית שקופים עם גוון1010030000

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי הגשה מזכוכית שקופים עם גוון1010030000
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790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי זכוכית עמוקים שקופים עם גוון1010030000

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלי זכוכית עמוקים שקופים ללא גוון1010030000

790.40924.80                                                            'נספח שכלי הגשה מזכוכית צבועים או מעוטרים1010030000

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי הגשה מזכוכית צבועים או מעוטרים1010030000

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי זכוכית עמוקים צבועים או מעוטרים1010030000

592.80693.60                                                            'נספח שכלים קרמיים זכוכיתיים לבנים ללא עיטורים1010030000

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים זכוכיתיים לבנים ללא עיטורים1010030000

790.40924.80                                                            'נספח שכלים קרמיים זכוכיתיים צבעוניים או מעוטרים1010030000

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים זכוכיתיים צבעוניים או מעוטרים1010030000

592.80693.60                                                            'נספח שכלי הגשה מזכוכית שקופים ללא גוון או עיטור1010030000

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלי הגשה מזכוכית שקופים ללא גוון או עיטור1010030000

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי מתכת מצופים באמייל זגוגי או אמייל פורצלן1010030000

592.80693.60                                                            'נספח שכלים קרמיים לבנים ללא עיטורים1010030101

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים לבנים ללא עיטורים1010030101

השלמה לתעודת בדיקה כלים קרמיים לבנים ללא עיטורים1010030101

ל"מחו

                                                            98.80115.60

790.40924.80                                                            'נספח שכלים קרמיים צבעוניים או מעוטרים1010030101

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים צבעוניים או מעוטרים1010030101

השלמה לתעודת בדיקה כלים קרמיים צבעוניים או מעוטרים1010030101

ל"מחו

                                                            395.20462.40

790.40924.80                                                            'נספח שכלי הגשה מזכוכית שקופים עם גוון1010030101

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי הגשה מזכוכית שקופים עם גוון1010030101

השלמה לתעודת בדיקה כלי הגשה מזכוכית שקופים עם גוון1010030101

ל"מחו

                                                            395.20462.40

790.40924.80                                                            'נספח שכלי הגשה מזכוכית צבועים או מעוטרים1010030101

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלי הגשה מזכוכית צבועים או מעוטרים1010030101

השלמה לתעודת בדיקה כלי הגשה מזכוכית צבועים או מעוטרים1010030101

ל"מחו

                                                            395.20462.40

592.80693.60                                                            'נספח שכלים קרמיים זכוכיתיים לבנים ללא עיטורים1010030101

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים זכוכיתיים לבנים ללא עיטורים1010030101

השלמה לתעודת בדיקה כלים קרמיים זכוכיתיים לבנים ללא עיטורים1010030101

ל"מחו

                                                            395.20462.40

790.40924.80                                                            'נספח שכלים קרמיים זכוכיתיים צבעוניים או מעוטרים1010030101

790.40924.80                                                            בדיקה מלאהכלים קרמיים זכוכיתיים צבעוניים או מעוטרים1010030101
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השלמה לתעודת בדיקה כלים קרמיים זכוכיתיים צבעוניים או מעוטרים1010030101

ל"מחו

                                                            395.20462.40

592.80693.60                                                            'נספח שכלי הגשה מזכוכית שקופים ללא גוון או עיטור1010030101

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהכלי הגשה מזכוכית שקופים ללא גוון או עיטור1010030101

השלמה לתעודת בדיקה כלי הגשה מזכוכית שקופים ללא גוון או עיטור1010030101

ל"מחו

                                                            395.20462.40

790.60925.00                                                            'נספח שכסא דנטלי1010110100

5,057.805,917.60                                                            בדיקה מלאהכסא דנטלי1010110100

השלמה לתעודת בדיקה כסא דנטלי1010110100

ל"מחו

                                                            2,192.602,565.30

741.20867.20                                                            'נספח שמכשור רפואי1010110100

4,069.804,761.70                                                            בדיקה מלאהמכשור רפואי1010110100

השלמה לתעודת בדיקה מכשור רפואי1010110100

ל"מחו

                                                            2,192.602,565.30

790.60925.00                                                            'נספח שמיטות לבית חולים1010110100

5,057.805,917.60                                                            בדיקה מלאהמיטות לבית חולים1010110100

השלמה לתעודת בדיקה מיטות לבית חולים1010110100

ל"מחו

                                                            2,192.602,565.30

495.00579.20                                                            'נספח שמכשיר רפואי עם סולולת1010110100

1,900.802,223.90                                                            בדיקה מלאהמכשיר רפואי עם סולולת1010110100

השלמה לתעודת בדיקה מכשיר רפואי עם סולולת1010110100

ל"מחו

                                                            1,599.801,871.80

4,840.105,662.90                                                            'נספח שסטטי/מאולץ- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

22,055.5025,804.90                                                            בדיקה מלאהסטטי/מאולץ- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

4,840.005,663.00                                                            'נספח שמולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

23,794.0027,839.00                                                            בדיקה מלאהמולטיסיסטם- תנורים משולבים גז וחשמל 1010490000

3,458.104,046.00                                                            בדיקה מלאהסי המיועדים למים.וי.זרנוקי לחץ מחוזקים מפ1010760000

1,383.301,618.50                                                            'נספח שסי המיועדים לאויר ומים.וי.זרנוקי לחץ מחוזקים מפ1010760000

6,619.707,745.00                                                            בדיקה מלאהסי המיועדים לאויר ומים.וי.זרנוקי לחץ מחוזקים מפ1010760000

2,964.103,468.00                                                            בדיקה מלאהסי המיועדים לאויר ומים.וי.זרנוקי לחץ מחוזקים מפ1010760000

237.80278.20                                                            'נספח שר"מרפד גזה עם אישור אמ1010780000

1,434.701,678.60                                                            בדיקה מלאהר"מרפד גזה עם אישור אמ1010780000

237.80278.20                                                            'נספח שר"מרפד גזה ללא אישור אמ1010780000

1,434.701,678.60                                                            בדיקה מלאהר"מרפד גזה ללא אישור אמ1010780000
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889.201,040.40                                                            'נספח שר"עם אמ (פלסטר)אגד לשימוש רפואי מדבק מאליו המכיל אבץ חמצני 1010840000

1,618.801,894.00                                                            בדיקה מלאהר"עם אמ (פלסטר)אגד לשימוש רפואי מדבק מאליו המכיל אבץ חמצני 1010840000

889.201,040.40                                                            'נספח שר"ללא אמ (פלסטר)אגד לשימוש רפואי מדבק מאליו המכיל אבץ חמצני 1010840000

1,618.801,894.00                                                            בדיקה מלאהר"ללא אמ (פלסטר)אגד לשימוש רפואי מדבק מאליו המכיל אבץ חמצני 1010840000

543.90636.40                                                            'נספח שהתקני ריסון לילדים ברכב מנועי1011070000

532.60623.10                                                            'נספח שS1קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

7,082.208,286.20                                                            בדיקה מלאהS1קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה S1קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

532.60623.10                                                            'נספח שS2קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

7,279.208,516.70                                                            בדיקה מלאהS2קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה S2קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

730.20854.30                                                            'נספח שS3קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

7,476.808,747.90                                                            בדיקה מלאהS3קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה S3קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

532.60623.10                                                            'נספח שS4קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

4,849.205,673.60                                                            בדיקה מלאהS4קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה S4קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

730.20854.30                                                            'נספח שS5קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

4,868.205,695.80                                                            בדיקה מלאהS5קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה S5קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

532.60623.10                                                            'נספח ש עורSBקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

6,276.007,342.90                                                            בדיקה מלאה עורSBקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה  עורSBקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

532.60623.10                                                            'נספח ש יצוקSBקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

3,784.804,428.20                                                            בדיקה מלאה יצוקSBקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200
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השלמה לתעודת בדיקה  יצוקSBקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

730.20854.30                                                            'נספח ש עורSBPקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

6,473.607,574.10                                                            בדיקה מלאה עורSBPקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה  עורSBPקטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

730.20854.30                                                            'נספח שעור - S1קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

7,279.208,516.70                                                            בדיקה מלאהעור - S1קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

השלמה לתעודת בדיקה עור - S1קטגוריה - נעלי בטיחות : ציוד מגן אישי1011120200

ל"מחו

                                                            806.20943.30

1,981.102,317.90                                                            'נספח שלשימוש פנימי- כבל משותף ציר 1011130200

2,464.202,883.10                                                            בדיקה מלאהלשימוש פנימי- כבל משותף ציר 1011130200

2,644.103,093.60                                                            'נספח שמתאים לשימוש חיצוני- כבל משותף ציר 1011130400

3,195.103,738.30                                                            בדיקה מלאהמתאים לשימוש חיצוני- כבל משותף ציר 1011130400

19,087.4022,332.30                                                            'נספח שמוני גז נפחיים1011160000

47,076.8055,079.90                                                            בדיקה מלאהמוני גז נפחיים1011160000

197.80231.40                                                            'נספח שמזלג- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

889.601,040.80                                                            בדיקה מלאהמזלג- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח ששלדה- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

988.401,156.40                                                            בדיקה מלאהשלדה- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שכבלים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

1,087.201,272.00                                                            בדיקה מלאהכבלים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שבלמים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

988.401,156.40                                                            בדיקה מלאהבלמים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שגלגלים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

790.80925.20                                                            בדיקה מלאהגלגלים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שדוושות- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

692.00809.60                                                            בדיקה מלאהדוושות- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שמזלג ושלדה- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

1,383.601,618.80                                                            בדיקה מלאהמזלג ושלדה- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שמגן חישורים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

543.80636.20                                                            בדיקה מלאהמגן חישורים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.60231.20                                                            'נספח שמורכבים ללא דיסק בלם- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה1011170000

4,218.604,935.80                                                            בדיקה מלאהמורכבים ללא דיסק בלם- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה1011170000
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השלמה לתעודת בדיקה מורכבים ללא דיסק בלם- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה1011170000

ל"מחו

                                                            2,006.402,347.50

197.80231.40                                                            'נספח שצירים לגלגלים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

1,235.401,445.40                                                            בדיקה מלאהצירים לגלגלים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.60231.20                                                            'נספח שמורכבים כולל דיסק בלם- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה1011170000

4,752.105,560.00                                                            בדיקה מלאהמורכבים כולל דיסק בלם- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה1011170000

השלמה לתעודת בדיקה מורכבים כולל דיסק בלם- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה1011170000

ל"מחו

                                                            2,539.902,971.70

197.60231.20                                                            'נספח שדרישות בטיחות ובדיקה-אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

4,169.204,878.00                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות ובדיקה-אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

197.80231.40                                                            'נספח שארכובה וגלגל שיניים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

692.00809.60                                                            בדיקה מלאהארכובה וגלגל שיניים- אופני עיר ואופניים לשבילי רכיבה:אופניים1011170000

0.400.50                                                            'נספח ש זוגות עם בטנה צבעונית300לילדים מעל -בדיקות מעבדה:מנעלים1011290000

1,654.201,935.40                                                            בדיקה מלאה זוגות עם בטנה צבעונית300לילדים מעל -בדיקות מעבדה:מנעלים1011290000

237.10277.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי זוגות עם בטנה צבעונית300לילדים מעל -בדיקות מעבדה:מנעלים1011290000

0.400.50                                                            'נספח ש זוגות31-300לילדים -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

1,654.201,935.40                                                            בדיקה מלאה זוגות31-300לילדים -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

0.400.50                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי זוגות31-300לילדים -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

0.400.50                                                            'נספח ש זוגות300לילדים מעל -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

1,654.201,935.40                                                            בדיקה מלאה זוגות300לילדים מעל -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

237.10277.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי זוגות300לילדים מעל -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

0.400.50                                                            'נספח ש זוגות עם בטנה צבעונית300למבוגרים מעל -בדיקות מעבדה:מנעלים1011290000

1,654.201,935.40                                                            בדיקה מלאה זוגות עם בטנה צבעונית300למבוגרים מעל -בדיקות מעבדה:מנעלים1011290000

237.10277.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי זוגות עם בטנה צבעונית300למבוגרים מעל -בדיקות מעבדה:מנעלים1011290000

0.400.50                                                            'נספח ש זוגות31-300למבוגרים -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

1,654.201,935.40                                                            בדיקה מלאה זוגות31-300למבוגרים -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000
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0.400.50                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי זוגות31-300למבוגרים -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

0.400.50                                                            'נספח ש זוגות300למבוגרים מעל -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

1,654.201,935.40                                                            בדיקה מלאה זוגות300למבוגרים מעל -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

237.10277.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי זוגות300למבוגרים מעל -בדיקות מעבדה-דרישות טיב כלליות:מנעלים1011290000

2,657.503,109.30                               יחידות5מדגם של 'נספח ש(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

3,286.403,845.10                               יחידות3מדגם של בדיקה מלאה(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

3,946.304,617.20                               יחידות5מדגם של בדיקה מלאה(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

מדגם של יחידה בדיקה מלאה(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

אחת

                              3,009.903,521.60

2,232.002,611.40                               יחידות3מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי צי(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

2,901.803,395.10                               יחידות5מדגם של ח"סעיפי רשמיות לפי צי(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

מדגם של יחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צי(2"עד ½ ")שסתומים כדוריים עשויים מתכת 1011440000

אחת

                              2,129.402,491.40

424.20496.30                                                            'נספח שאגד מתמתח אלסטי רב פעמי1011470000

946.601,107.50                                                            בדיקה מלאהאגד מתמתח אלסטי רב פעמי1011470000

364.90426.90                                                            'נספח שאגד מתמתח אלסטי חד פעמי1011470000

631.20738.50                                                            בדיקה מלאהאגד מתמתח אלסטי חד פעמי1011470000

592.70693.50                                                            'נספח שאחר- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

8,418.709,849.90                                                            בדיקה מלאהאחר- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

השלמה לתעודת בדיקה אחר- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

ל"מחו

                                                            630.80738.00

592.70693.50                                                            'נספח שגומי קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

8,183.109,574.20                                                            בדיקה מלאהגומי קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

השלמה לתעודת בדיקה גומי קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

ל"מחו

                                                            630.80738.00

592.70693.50                                                            'נספח שגומי גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000
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7,476.308,747.30                                                            בדיקה מלאהגומי גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

השלמה לתעודת בדיקה גומי גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

ל"מחו

                                                            630.80738.00

592.70693.50                                                            'נספח שסיליקון קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

7,240.708,471.60                                                            בדיקה מלאהסיליקון קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

השלמה לתעודת בדיקה סיליקון קשיח- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

ל"מחו

                                                            630.80738.00

592.70693.50                                                            'נספח שסיליקון גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

6,533.907,644.70                                                            בדיקה מלאהסיליקון גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

השלמה לתעודת בדיקה סיליקון גמיש- מוצצים לשימוש ילדים 1011570000

ל"מחו

                                                            630.80738.00

1,392.401,629.10                                                            'נספח שגומי-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

6,427.807,520.50                                                            בדיקה מלאהגומי-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

השלמה לתעודת בדיקה גומי-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

1,590.001,860.30                                                            'נספח שסיליקון-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

5,683.006,649.10                                                            בדיקה מלאהסיליקון-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

השלמה לתעודת בדיקה סיליקון-יצוק-מוצצים -מוצרים לתינוקות1011570100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

1,787.602,091.50                                                            'נספח שפטמת סיליקון עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

5,386.606,302.30                                                            בדיקה מלאהפטמת סיליקון עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

השלמה לתעודת בדיקה פטמת סיליקון עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

1,787.602,091.50                                                            'נספח שמוצצים פטמת גומי מוצצים מיוחדים-מוצרים לתינוקות1011570100

6,894.808,066.90                                                            בדיקה מלאהמוצצים פטמת גומי מוצצים מיוחדים-מוצרים לתינוקות1011570100

1,787.602,091.50                                                            'נספח שמוצצים פטמת גומי עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

7,092.408,298.10                                                            בדיקה מלאהמוצצים פטמת גומי עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

1,787.602,091.50                                                            'נספח שמוצצים פטמת גומי עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

6,674.807,809.50                                                            בדיקה מלאהמוצצים פטמת גומי עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

השלמה לתעודת בדיקה מוצצים פטמת גומי עם רכיבים קשים-מוצרים לתינוקות1011570100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

1,787.602,091.50                                                            'נספח שמוצצים מיוחדים-מוצצים פטמת סיליקון-מוצרים לתינוקות1011570100

5,952.406,964.30                                                            בדיקה מלאהמוצצים מיוחדים-מוצצים פטמת סיליקון-מוצרים לתינוקות1011570100

1,787.602,091.50                                                            'נספח שמוצצים פטמת סיליקון עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

5,683.006,649.10                                                            בדיקה מלאהמוצצים פטמת סיליקון עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

82



מספר תקן

חלק 

מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מע2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירוןעשרוני

השלמה לתעודת בדיקה מוצצים פטמת סיליקון עם רכיבים רכים-מוצרים לתינוקות1011570100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

1,991.202,329.70                                                            בדיקה מלאהחומץ טבעי1011600000

8,752.0010,239.80                                                            בדיקה מלאהעמידות אש: דלתות אש1012120000

22,538.0026,369.50                                                            בדיקה מלאהגלאי עשן למערכת גילוי אש1012200100

22,348.3026,147.50                                                            בדיקה מלאהיחידות בקרה:רכזת לגילוי אש1012200200

20,135.8023,558.90                                                            בדיקה מלאהגלאי חום1012200400

14,287.8016,716.70                                                            בדיקה מלאהגלאי עשן עצמאי1012200500

7,183.008,404.10                                                            בדיקה מלאהלחצנים למערכת גילוי אש1012200600

8,121.609,502.30                                                            בדיקה מלאהצופרים למערכות גילוי אש1012201000

1,086.801,271.60                                                            'נספח שאגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני1012280000

1,580.701,849.40                                                            בדיקה מלאהאגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני1012280000

928.801,086.70                                                            'נספח שאגד גבס1012400000

1,580.601,849.30                                                            בדיקה מלאהאגד גבס1012400000

2,399.702,807.60                                                            בדיקה מלאהתה1012460000

1,223.801,431.80                                                            'נספח שCOAT- ביגוד מגן ואזהרה בעל נראות גבוהה תקן אירופאי 1012580400

10,950.6012,812.20                                                            בדיקה מלאהCOAT- ביגוד מגן ואזהרה בעל נראות גבוהה תקן אירופאי 1012580400

1,223.801,431.80                                                            'נספח שVEST- ביגוד מגן ואזהרה בעל נראות גבוהה תקן אירופאי 1012580400

7,208.608,434.10                                                            בדיקה מלאהVEST- ביגוד מגן ואזהרה בעל נראות גבוהה תקן אירופאי 1012580400

1,223.601,431.60                                                            'נספח שCOAT- ביגוד מגן בגוד אזהרה בעל נראות גבוהה תקן אמריקאי 1012580400

11,838.4013,850.90                                                            בדיקה מלאהCOAT- ביגוד מגן בגוד אזהרה בעל נראות גבוהה תקן אמריקאי 1012580400

1,223.601,431.60                                                            'נספח שVEST- ביגוד מגן בגוד אזהרה בעל נראות גבוהה תקן אמריקאי 1012580400

7,208.708,434.20                                                            בדיקה מלאהVEST- ביגוד מגן בגוד אזהרה בעל נראות גבוהה תקן אמריקאי 1012580400

1,519.901,778.30                                                            בדיקה מלאהמזרקים לשימוש חוזר מידות:מזרקים ומחטים1012680100

3,199.603,743.50                                                            בדיקה מלאהמזרקים לשימוש חוזר תכן:מזרקים ומחטים1012680200

963.301,127.10                                                            'נספח שמזרק סטרילי ידני1012680300

4,969.305,814.10                                                            בדיקה מלאהמזרק סטרילי ידני1012680300

1,322.401,547.20                                                            'נספח שמזרק סטרילי ידני חד פעמי לאינסולין1012680500

8,608.2010,071.60                                                            בדיקה מלאהמזרק סטרילי ידני חד פעמי לאינסולין1012680500

1,254.001,467.20                                                            'נספח שמצמדת קונית- מחטים היפודרמיות סטריליות:מזרקים ומחטים1012680700

6,353.607,433.70                                                            בדיקה מלאהמצמדת קונית- מחטים היפודרמיות סטריליות:מזרקים ומחטים1012680700

מדגם של יחידה 'נספח שהליכון לתינוקות1012730000

אחת

                              966.801,131.20

מדגם של יחידה בדיקה מלאההליכון לתינוקות1012730000

אחת

                              6,609.407,733.00
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595.40696.60                                                            'נספח שכיסאות מונעים ידנית:כיסאות גלגלים1012790100

8,638.1010,106.60                                                            בדיקה מלאהכיסאות מונעים ידנית:כיסאות גלגלים1012790100

581.40680.20                                                            'נספח שכפפות מגן תרמיות עשויות בד1012840200

9,027.7010,562.40                                                            בדיקה מלאהכפפות מגן תרמיות עשויות בד1012840200

581.40680.20                                                            'נספח שכפפות מגן תרמיות עשויות עור1012840200

10,015.7011,718.40                                                            בדיקה מלאהכפפות מגן תרמיות עשויות עור1012840200

581.40680.20                                                            'נספח שכפפות מגן עשויות בד1012840300

1,870.902,189.00                                                            בדיקה מלאהכפפות מגן עשויות בד1012840300

581.40680.20                                                            'נספח שכפפות מגן עשויות עור1012840300

2,858.903,344.90                                                            בדיקה מלאהכפפות מגן עשויות עור1012840300

2,411.202,821.10                                                            'נספח שחשמל' מחמם מיידי עם מע1012960000

11,816.0013,824.70                                                            בדיקה מלאהחשמל' מחמם מיידי עם מע1012960000

2,411.002,820.90                                                            'נספח שחשמל' מחמם אגירה ללא מע1012960000

12,013.6014,055.90                                                            בדיקה מלאהחשמל' מחמם אגירה ללא מע1012960000

2,411.002,820.90                                                            'נספח שחשמל' מחמם מיידי ללא מע1012960000

8,654.2010,125.40                                                            בדיקה מלאהחשמל' מחמם מיידי ללא מע1012960000

2,411.202,821.10                                                            'נספח שחשמל' הסקה עם מע+ מחמם משולב מיידי 1012960000

13,989.8016,368.10                                                            בדיקה מלאהחשמל' הסקה עם מע+ מחמם משולב מיידי 1012960000

2,371.202,774.30                                                            'נספח שמחממי אגירה- מחממי מים ביתיים מוסקים בגז 1012960100

12,152.4014,218.30                                                            בדיקה מלאהמחממי אגירה- מחממי מים ביתיים מוסקים בגז 1012960100

2,568.803,005.50                                                            'נספח שמצויידים במבערים אטמוספריים- מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960200

12,053.6014,102.70                                                            בדיקה מלאהמצויידים במבערים אטמוספריים- מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960200

2,371.202,774.30                                                            'נספח שB11BS- וB11דודי הסקה מטיפוס -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960300

13,041.6015,258.70                                                            בדיקה מלאהB11BS- וB11דודי הסקה מטיפוס -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960300

2,568.803,005.50                                                            'נספח שCדודי הסקה מרכזית מטיפוס -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

14,424.8016,877.00                                                            בדיקה מלאהCדודי הסקה מרכזית מטיפוס -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

3,161.603,699.10                                                            'נספח שדודי עיבוי+ דודים מושלבים -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

19,167.2022,425.60                                                            בדיקה מלאהדודי עיבוי+ דודים מושלבים -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

2,766.403,236.70                                                            'נספח שדודי עיבוי- דודי הסקה מרכזית-מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

16,796.0019,651.30                                                            בדיקה מלאהדודי עיבוי- דודי הסקה מרכזית-מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

2,964.003,467.90                                                            'נספח ש משולביםCדוד הסקה מרכזית מטיפוס -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400
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16,598.4019,420.10                                                            בדיקה מלאה משולביםCדוד הסקה מרכזית מטיפוס -מחממי מים ביתיים מוסקים בגז1012960400

454.60531.90                                                            'נספח שטמפונים: אביזרים להיגינה של האשה1013130000

671.00785.10                                                            בדיקה מלאהטמפונים: אביזרים להיגינה של האשה1013130000

7,669.708,973.50                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהראש ברז- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

מדגם של יחידה בדיקה מלאהראש ברז- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

אחת

                              6,356.907,437.60

7,610.508,904.30                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהראש ברז- סוללת ברזים לכיור 1013170000

מדגם של יחידה בדיקה מלאהראש ברז- סוללת ברזים לכיור 1013170000

אחת

                              6,376.707,460.70

4,332.105,068.60                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהראש ברז קרמי- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

מדגם של יחידה בדיקה מלאהראש ברז קרמי- סוללת ברזים לאמבט 1013170000

אחת

                              3,897.504,560.10

4,272.904,999.30                               יחידות2מדגם של בדיקה מלאהראש ברז קרמי- סוללת ברזים לכיור 1013170000

מדגם של יחידה בדיקה מלאהראש ברז קרמי- סוללת ברזים לכיור 1013170000

אחת

                              3,917.304,583.20

69.2081.00                                                            'נספח שיבוא ישיר/יין1013180100

1,470.901,721.00                                                            בדיקה מלאהיבוא ישיר/יין1013180100

435.20509.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צייבוא ישיר/יין1013180100

935.201,094.20                                                            'נספח שיבוא מקביל/יין1013180100

1,470.401,720.40                                                            בדיקה מלאהיבוא מקביל/יין1013180100

935.201,094.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צייבוא מקביל/יין1013180100

2,371.202,774.30                                                            בדיקה מלאהיוזמת לקוח- יין 1013180100

1.702.00                                                            בדיקה מלאהתו תקן- אלקטרודות מצופות לרתוך בקשת של פלדות דלות סגסוגת 1013380000

296.60347.00                                                            'נספח שעם הולם- אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך 1013380000

4,691.705,489.30                                                            בדיקה מלאהעם הולם- אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך 1013380000

296.60347.00                                                            'נספח שללא הולם- אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך 1013380000

85



מספר תקן

חלק 

מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מע2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירוןעשרוני

3,506.104,102.10                                                            בדיקה מלאהללא הולם- אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך 1013380000

1.702.00                                                            בדיקה מלאהתו תקן- אלקטרודות מצופות לרתוך בקשת של פלדות פחמן 1013390000

247.20289.20                                                            'נספח שמ לריתוך בקשת מתכת מוגנת נירוסטה"אלקטרודות מצופות עשויות פלב1013390000

1,816.602,125.40                                                            בדיקה מלאהמ לריתוך בקשת מתכת מוגנת נירוסטה"אלקטרודות מצופות עשויות פלב1013390000

98.80115.60                                                            'נספח שצבעים ולכות1013430000

1,559.501,824.60                                                            בדיקה מלאהצבעים ולכות1013430000

828.40969.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצבעים ולכות1013430000

1,284.401,502.70                                                            בדיקה מלאהבדיקת חוזק הדבקות הפסיפס באתר1013530000

 18מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית עד 1013530000

לוחות

                              2,683.003,139.10

 32מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית עד 1013530000

לוחות

                              3,611.004,224.90

 50מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית עד 1013530000

לוחות

                              4,539.005,310.60

 18מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית מעל 1013530000

לוחות

                              2,838.403,320.90

 32מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית מעל 1013530000

לוחות

                              3,844.104,497.60

 50מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5אריחי פסיפס מזכוכית מעל 1013530000

לוחות

                              4,849.805,674.30

 25מדגם של 'נספח שר" סמ12.5עד - אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              2,993.803,502.70

 25מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5עד - אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              2,993.803,502.70

 25מדגם של 'נספח שר" סמ12.5מעל - אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              3,149.203,684.60

 25מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5מעל - אריחי פסיפס מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              3,149.203,684.60

 25מדגם של 'נספח שר" סמ12.5עד - אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              2,869.503,357.30
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 25מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5עד - אריחי פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              2,869.503,357.30

 25מדגם של 'נספח שר" סמ12.5מעל -לוחות פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              3,024.903,539.10

 25מדגם של בדיקה מלאהר" סמ12.5מעל -לוחות פסיפס לא מזוגגים מקרמיקה 1013530000

לוחות

                              3,024.903,539.10

1,105.801,293.80                                                            'נספח שמרסס חומר מדמיע להגנה אישית1013660000

5,525.206,464.50                                                            בדיקה מלאהמרסס חומר מדמיע להגנה אישית1013660000

197.60231.20                                                            'נספח שפליטת חומר חלקיקי- תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק1013680300

3,971.204,646.30                                                            בדיקה מלאהפליטת חומר חלקיקי- תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק1013680300

987.301,155.10                                                            'נספח שמערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל1013810100

1,580.101,848.70                                                            בדיקה מלאהמערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל1013810100

1,244.501,456.10                                                            'נספח שאסלות ישיבה לבתי כסא מחומר קרמי בעלות מיכל הדחה צמוד1013850000

9,637.1011,275.40                                                            בדיקה מלאהאסלות ישיבה לבתי כסא מחומר קרמי בעלות מיכל הדחה צמוד1013850000

1,060.801,241.10                                                            'נספח שאבקות לניקוי כלים למדיח כלים1014170000

30,314.8035,468.30                                                            בדיקה מלאהאבקות לניקוי כלים למדיח כלים1014170000

11,766.7013,767.00                                                            בדיקה מלאהPVCיריעות : יריעות לאיטום גגות1014300100

2,741.803,207.90                                                            'נספח ש1- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2,741.803,207.90                                                            'נספח ש1- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

3,982.704,659.80                                                            בדיקה מלאה1- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

3,982.704,659.80                                                            בדיקה מלאה1- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2,741.803,207.90                                                            'נספח ש2- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

3,982.704,659.80                                                            בדיקה מלאה2- פרופילים מעובדים בקר : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2,741.803,207.90                                                            'נספח שJ2/K2>6MM-1. פרופיל מעובד בקר: פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2,741.803,207.90                                                            'נספח שJ2/K2>6MM-1. פרופיל מעובד בקר: פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

6,132.207,174.70                                                            בדיקה מלאהJ2/K2>6MM-1. פרופיל מעובד בקר: פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

6,132.207,174.70                                                            בדיקה מלאהJ2/K2>6MM-1. פרופיל מעובד בקר: פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

2,741.803,207.90                                                            'נספח שJ2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בקר  : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102

6,132.207,174.70                                                            בדיקה מלאהJ2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בקר  : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580102
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2,741.803,207.90                                                            'נספח ש1- פרופילים מעובדים בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

3,982.704,659.80                                                            בדיקה מלאה1- פרופילים מעובדים בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2,741.803,207.90                                                            'נספח ש2- פרופילים מעובדים בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

3,982.704,659.80                                                            בדיקה מלאה2- פרופילים מעובדים בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2,741.803,207.90                                                            'נספח שJ2/K2>6MM-1פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

6,132.207,174.70                                                            בדיקה מלאהJ2/K2>6MM-1פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2,741.803,207.90                                                            'נספח שJ2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

2,741.803,207.90                                                            'נספח שJ2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

6,132.207,174.70                                                            בדיקה מלאהJ2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

6,132.207,174.70                                                            בדיקה מלאהJ2/K2>6MM-2פרופיל מעובד בחום : פרופילי פלדה מבניים חלולים1014580202

מחיר ליחידה 'נספח שלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              4,896.305,728.70

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              9,654.5011,295.80

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              14,412.8016,863.00

מחיר ליחידה בדיקה מלאהלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              19,171.1022,430.20
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מחיר ליחידה בדיקה מלאהלא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              23,929.7027,997.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צילא מחופה - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה 'נספח שHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              10,352.0012,111.80

מחיר ליחידה בדיקה מלאהHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              20,566.0024,062.20

מחיר ליחידה בדיקה מלאהHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              30,779.9036,012.50

מחיר ליחידה בדיקה מלאהHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              39,798.6046,564.40

מחיר ליחידה בדיקה מלאהHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              51,208.3059,913.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00
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מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציHPDLמחופה  - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              10,955.0012,817.40

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              21,772.0025,473.20

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              32,589.1038,129.20

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              43,406.2050,785.30

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              54,223.5063,441.50

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70
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מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה מלמין - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה 'נספח שמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              5,079.605,943.10

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              10,021.3011,724.90

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              14,962.9017,506.60

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              19,904.7023,288.50

מחיר ליחידה בדיקה מלאהמחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              24,846.6029,070.50

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              1,251.301,464.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              2,364.902,766.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              3,478.404,069.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              4,592.005,372.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי צימחופה שכבות עץ - MDF/HDFלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              5,705.606,675.60
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מחיר ליחידה 'נספח שפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              3,712.904,344.10

מחיר ליחידה 'נספח שפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              7,288.108,527.10

מחיר ליחידה 'נספח שפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              10,863.2012,709.90

מחיר ליחידה 'נספח שפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              14,438.4016,892.90

מחיר ליחידה 'נספח שפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              18,013.6021,075.90

מחיר ליחידה בדיקה מלאהפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              7,356.308,606.90

מחיר ליחידה בדיקה מלאהפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              14,574.6017,052.30

מחיר ליחידה בדיקה מלאהפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              21,792.9025,497.70

מחיר ליחידה בדיקה מלאהפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              27,876.5032,615.50

מחיר ליחידה בדיקה מלאהפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              36,229.9042,389.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

עבור לוח אחד

                              3,712.904,344.10

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות2עבור 

                              7,288.108,527.10

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות3עבור 

                              10,863.2012,709.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות4עבור 

                              14,438.4016,892.90

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציפנימי בבניינים-MDF.I/HDF.Iלוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש 1014810000

 לוחות5עבור 

                              18,013.6021,075.90

8,002.109,362.50                                                            'נספח שלוח עמיד מים: מחיצות וחיפוי גבס1014900100

8,002.109,362.50                                                            בדיקה מלאהלוח עמיד מים: מחיצות וחיפוי גבס1014900100

7,409.308,668.90                                                            'נספח שלוחות רגילים: מחיצות וחיפוי גבס 1014900100

7,409.308,668.90                                                            בדיקה מלאהלוחות רגילים: מחיצות וחיפוי גבס 1014900100

13,766.2016,106.50                                                            'נספח ש(104.4מין )בעל עמידות מיוחדת באש : מחיצות וחיפוי גבס 1014900100
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13,766.2016,106.50                                                            בדיקה מלאה(104.4מין )בעל עמידות מיוחדת באש : מחיצות וחיפוי גבס 1014900100

325.10380.40                                                            בדיקה מלאהחצץ1014980100

1,413.601,653.90                                                            בדיקה מלאההחלקה1014980100

1,413.601,653.90                                                            בדיקה מלאהחומרים1014980100

563.10658.80                                                            בדיקה מלאהנטילת תשתית1014980100

567.80664.30                                                            'נספח ש1משולב רמה 1014980100

947.101,108.10                                                            בדיקה מלאה1משולב רמה 1014980100

603.10705.60                                                            'נספח ש2משולב רמה 1014980100

1,006.001,177.00                                                            בדיקה מלאה2משולב רמה 1014980100

1,034.301,210.10                                                            'נספח שגומי מלאכותי1014980100

10,331.1012,087.40                                                            בדיקה מלאהגומי מלאכותי1014980100

1,081.401,265.20                                                            'נספח שפרוייקט מיוחד1014980100

1,081.401,265.20                                                            'נספח שפרוייקט מיוחד1014980100

2,356.002,756.50                                                            בדיקה מלאהפרוייקט מיוחד1014980100

2,356.002,756.50                                                            בדיקה מלאהפרוייקט מיוחד1014980100

532.50623.00                                                            'נספח שפסל משחקים בסיסי1014980100

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהפסל משחקים בסיסי1014980100

532.50623.00                                                            'נספח שמתקן משחקים לילדים1014980100

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמתקן משחקים לילדים1014980100

1,034.301,210.10                                                            'נספח שדשא או גומי מלאכותי1014980100

10,331.1012,087.40                                                            בדיקה מלאהדשא או גומי מלאכותי1014980100

942.401,102.60                                                            בדיקה מלאהאתר משחקים מיוחד בהתקנה1014980100

353.40413.50                                                            בדיקה מלאה1בדיקת תיק תכן מוצר קבוצה 1014980100

475.90556.80                                                            בדיקה מלאהאתר משחקים בחצר נוספת בהתקנה1014980100

1,413.601,653.90                                                            בדיקה מלאהחומרים או החלקה, בדיקת תשתית1014980100

525.40614.70                                                            בדיקה מלאהאתר משחקים בשטח ציבורי בהתקנה1014980100

1,034.301,210.10                                                            בדיקה מלאהבחינת תשתית מלאכותית עקב בלייה1014980100

407.10476.30                                                            בדיקה מלאהבדיקת רעילות עבור מתקני משחקים1014980100

249.70292.10                                                            בדיקה מלאה(לא כולל נטילה)בחינת תשתית חול 1014980100

325.10380.40                                                            בדיקה מלאה(לא כולל נטילה)בחינת תשתית חצץ 1014980100

1,856.502,172.10                                                            בדיקה מלאהHICבחינת התקנה לתשתית מלאכותית 1014980100

10,331.1012,087.40                                                            בדיקה מלאה( דוגמאות5עד ) HICבחינת תשתית מלאכותית 1014980100

706.80827.00                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT:קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר משולב1014980100

1,178.001,378.30                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר מורכב1014980100

249.70292.10                                                            בדיקה מלאהחול המיועד לשימוש במקום בו מוצבים מתקני משחקים1014980100
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1,413.601,653.90                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר פסל משחק1014980100

1,413.601,653.90                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר פסל משחק1014980100

1,413.601,653.90                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר פסל משחק1014980100

1,005.001,175.90                                                            בדיקה מלאה4.1.6, 4.1.2למעט סעיפים )בחינת אב טיפוס מתקן מורכב 1014980100

567.70664.20                                                            'נספח ש4.1.6, 4.1.2למעט סעיפים )בחינת אב טיפוס מתקן משולב 1014980100

946.101,106.90                                                            בדיקה מלאה4.1.6, 4.1.2למעט סעיפים )בחינת אב טיפוס מתקן משולב 1014980100

887.201,038.00                                                            בדיקה מלאה4.1.6, 4.1.2: למעט סעיפים)בחינת אב טיפוס מתקן בסיסי 1014980100

2,120.402,480.90                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר מורכב רב מפלסי1014980100

2,120.402,480.90                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר מורכב רב מפלסי1014980100

2,120.402,480.90                                                            בדיקה מלאה11HATKMIT: קוד מוצר. בחינת תיק תכן מוצר מורכב רב מפלסי1014980100

2,356.002,756.50                                                            בדיקה מלאה,4.1.2: למעט סעיפים)בחינת אב טיפוס מתקן מורכב רב מפלסי 1014980100

1,178.201,378.50                                                            בדיקה מלאה4.1.6, 4.1.2: למעט סעיפים)בחינת אב טיפוס מתקן פסל משחק 1014980100

1,082.501,266.50                                                            בדיקה מלאה4.1.6, 4.1.2: למעט סעיפים)מתקן מורכב רב מפלסי " ש"בחינת 1014980100

706.90827.10                                                            בדיקה מלאה(4.2.8.4-  ו4.1.6, 4.1.2: למעט סעיפים)פסל משחק " ש"בחינת 1014980100

532.30622.80                                                            בדיקה מלאה.(4.2.8.4-  ו4.1.6, 4.1.2למעט סעיפים )מתקן בסיסי " ש"בחינת 1014980100

3,929.204,597.20                                                            בדיקה מלאה(4 סעיף BS 7188התאמה לתקן בריטי ) 4 טבלה 4.2.8.4בלייה סעיף 1014980100

603.00705.50                                                            בדיקה מלאה(4.2.8.4-  ו4.1.6, 4.1.2: למעט סעיפים)מתקן מורכב " ש"בחינת 1014980100

567.70664.20                                                            בדיקה מלאה(4.2.8.4-  ו4.1.6, 4.1.2: למעט סעיפים)מתקן משולב " ש"בחינת 1014980100

630.80738.00                                                            בדיקה מלאה(6 סעיף BS 7188התאמה לתקן בריטי ) 4 טבלה 4.2.8.4חריצה סעיף 1014980100

532.50623.00                                                            'נספח שמושב נדנדה1014980200

2,250.002,632.50                                                            בדיקה מלאהמושב נדנדה1014980200

532.50623.00                                                            'נספח שמתקן נדנדה1014980200

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמתקן נדנדה1014980200

1,081.401,265.20                                                            'נספח שפסל משחקים משולב1014980200

1,178.001,378.30                                                            בדיקה מלאהפסל משחקים משולב1014980200

532.50623.00                                                            'נספח שמגלשה1014980300

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמגלשה1014980300

532.50623.00                                                            'נספח שמתקן מגלשה1014980300

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמתקן מגלשה1014980300

1,081.401,265.20                                                            'נספח שפסל משחקים מורכב1014980300

2,356.002,756.50                                                            בדיקה מלאהפסל משחקים מורכב1014980300

532.50623.00                                                            'נספח שמושב אומגה1014980400

2,250.002,632.50                                                            בדיקה מלאהמושב אומגה1014980400
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532.50623.00                                                            'נספח שמתקן אומגה1014980400

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמתקן אומגה1014980400

532.50623.00                                                            'נספח שמושב קרוסלה1014980500

2,250.002,632.50                                                            בדיקה מלאהמושב קרוסלה1014980500

532.50623.00                                                            'נספח שמתקן קרוסלה1014980500

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמתקן קרוסלה1014980500

532.50623.00                                                            'נספח שמתקן נענוע1014980600

888.201,039.20                                                            בדיקה מלאהמתקן נענוע1014980600

292.10341.80                                                            בדיקה מלאהאתר משחקים בחצר נוספת1014980700

475.90556.80                                                            בדיקה מלאהאתר משחקים בשטח ציבורי1014980700

417.00487.90                                                            בדיקה מלאהאתר משחקים במוסד חינוך1014980700

417.00487.90                                                            בדיקה מלאה(ללא תשתית)בחינת תחזוקה לאתר משחקים במוסד חינוכי 1014980700

476.30557.30                                                            בדיקה מלאה.31MTMS: קוד מוצר. (ללא תשתית)בחינת תחזוקה לאתר משחקים 1014980700

942.401,102.60                                                            בדיקה מלאהפסל/מורכב- דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה : מתקני משחקים1014980700

292.30342.00                                                            בדיקה מלאה,(מוסדות חינוך)בחינת תחזוקה לכל חצר משחקים נוספת באותו מבנה 1014980700

513.00600.20                                                            'נספח שאו טיהור מים/מערכות לסינון ו-מערכות לטיפול במי שתייה1015050100

70,294.6082,244.70                                                            בדיקה מלאהאו טיהור מים/מערכות לסינון ו-מערכות לטיפול במי שתייה1015050100

1,995.702,335.00                                                            'נספח שEPR-SE: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

4,870.005,697.90                                                            בדיקה מלאהEPR-SE: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1,946.302,277.20                                                            'נספח שPVC-ST: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

4,810.605,628.40                                                            בדיקה מלאהPVC-ST: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1,995.702,335.00                                                            'נספח שXLPE-ST: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

4,879.805,709.40                                                            בדיקה מלאהXLPE-ST: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1,995.702,335.00                                                            'נספח שEPR-SE-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

5,423.306,345.30                                                            בדיקה מלאהEPR-SE-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1,946.302,277.20                                                            'נספח שPVC-ST-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

5,363.906,275.80                                                            בדיקה מלאהPVC-ST-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

1,995.702,335.00                                                            'נספח שXLPE-ST-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

5,433.106,356.70                                                            בדיקה מלאהXLPE-ST-M: כבל כוח בעל בידוד משוחל תת מוצר1015160100

2,267.002,652.00                                                            'נספח ש משורייניםXLPE- כבלי כח מבודדים בדיאלקטרן מקשי מושחל 1015160100

5,174.006,054.00                                                            בדיקה מלאה משורייניםXLPE- כבלי כח מבודדים בדיאלקטרן מקשי מושחל 1015160100

710.60831.40                                                            'נספח שמצתים1015460000
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3,886.304,547.00                                                            בדיקה מלאהמצתים1015460000

769.30900.10                                                            'נספח שPVCמזרן לבן עם 1015480000

3,801.804,448.10                                                            בדיקה מלאהPVCמזרן לבן עם 1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמזרן לבן עם 1015480000

ל"מחו

                                                            1,991.302,329.80

769.30900.10                                                            'נספח שPVCמזרן לבן ללא 1015480000

2,973.403,478.90                                                            בדיקה מלאהPVCמזרן לבן ללא 1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמזרן לבן ללא 1015480000

ל"מחו

                                                            1,162.901,360.60

769.30900.10                                                            'נספח שPVCמזרן צבעוני עם 1015480000

4,117.504,817.50                                                            בדיקה מלאהPVCמזרן צבעוני עם 1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמזרן צבעוני עם 1015480000

ל"מחו

                                                            1,991.302,329.80

769.30900.10                                                            'נספח שPVCמזרן צבעוני ללא 1015480000

3,289.103,848.20                                                            בדיקה מלאהPVCמזרן צבעוני ללא 1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמזרן צבעוני ללא 1015480000

ל"מחו

                                                            1,162.901,360.60

295.70346.00                                                            'נספח שPVCמשטח החתלה לבן עם /מגן ראש1015480000

1,914.902,240.40                                                            בדיקה מלאהPVCמשטח החתלה לבן עם /מגן ראש1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמשטח החתלה לבן עם /מגן ראש1015480000

ל"מחו

                                                            1,754.302,052.50

295.70346.00                                                            'נספח שPVCמשטח החתלה לבן ללא /מגן ראש1015480000

1,086.501,271.20                                                            בדיקה מלאהPVCמשטח החתלה לבן ללא /מגן ראש1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמשטח החתלה לבן ללא /מגן ראש1015480000

ל"מחו

                                                            925.901,083.30

295.70346.00                                                            'נספח שPVCמשטח החתלה צבעוני עם /מגן ראש1015480000

2,230.602,609.80                                                            בדיקה מלאהPVCמשטח החתלה צבעוני עם /מגן ראש1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמשטח החתלה צבעוני עם /מגן ראש1015480000

ל"מחו

                                                            1,754.302,052.50

295.70346.00                                                            'נספח שPVCמשטח החתלה צבעוני ללא /מגן ראש1015480000

1,402.201,640.60                                                            בדיקה מלאהPVCמשטח החתלה צבעוני ללא /מגן ראש1015480000

השלמה לתעודת בדיקה PVCמשטח החתלה צבעוני ללא /מגן ראש1015480000

ל"מחו

                                                            925.901,083.30

1,361.101,592.50                                                            'נספח שלוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן1015540100

1,361.101,592.50                                                            'נספח שלוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן1015540100
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1,361.101,592.50                                                            בדיקה מלאהלוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן1015540100

1,361.101,592.50                                                            בדיקה מלאהלוחות מטארצו או לוחות מבטון בציפוי טראצו או בציפוי פלחי אבן1015540100

889.201,040.40                                                            בדיקה מלאהבדיקות של הממונה על התקינה- משקאות משכרים 1015720200

1,827.802,138.50                                                            'נספח שמחבר ניתוק מהיר,לגז טבעי (מ"גפ)ברז גז ידני לגז פחממני מעובה 1016070000

5,730.406,704.60                                                            בדיקה מלאהמחבר ניתוק מהיר,לגז טבעי (מ"גפ)ברז גז ידני לגז פחממני מעובה 1016070000

141.30165.30                                                            'נספח שEN-1078בדיקה לפי תקן אירופאי - קסדות מגן לרוכבי אופניים1016130000

706.50826.60                                                            בדיקה מלאהEN-1078בדיקה לפי תקן אירופאי - קסדות מגן לרוכבי אופניים1016130000

141.30165.30                                                            'נספח שCFR 16 1203בדיקה לפי התקן האמריקאי -קסדות מגן לרוכבי אופניים1016130000

706.60826.70                                                            בדיקה מלאהCFR 16 1203בדיקה לפי התקן האמריקאי -קסדות מגן לרוכבי אופניים1016130000

1,258.001,471.90                              גדילים 3'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

2,516.002,943.70                              גדילים 6'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

3,774.004,415.60                              גדילים 9'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

5,032.005,887.40                              גדילים 12'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

6,290.007,359.30                              גדילים 15'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

7,548.008,831.20                              גדילים 18'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

8,806.0010,303.00                              גדילים 21'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

10,064.0011,774.90                              גדילים 24'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

11,322.0013,246.70                              גדילים 27'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

12,580.0014,718.60                              גדילים 30'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

13,838.0016,190.50                              גדילים 33'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

15,096.0017,662.30                              גדילים 36'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

16,354.0019,134.20                              גדילים 39'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

17,612.0020,606.00                              גדילים 42'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

18,870.0022,077.90                              גדילים 45'נספח שגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

6,794.807,949.90                              גדילים 3בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

13,589.6015,899.80                              גדילים 6בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

20,384.4023,849.70                              גדילים 9בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

27,179.2031,799.70                              גדילים 12בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

33,974.0039,749.60                              גדילים 15בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

40,768.8047,699.50                              גדילים 18בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

47,563.6055,649.40                              גדילים 21בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400
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54,358.4063,599.30                              גדילים 24בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

61,153.2071,549.20                              גדילים 27בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

67,948.0079,499.20                              גדילים 30בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

74,742.8087,449.10                              גדילים 33בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

81,537.6095,399.00                              גדילים 36בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

88,332.40103,348.90                              גדילים 39בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

95,127.20111,298.80                              גדילים 42בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

101,922.00119,248.70                              גדילים 45בדיקה מלאהגדילים עם התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

1,258.001,471.90                              גדילים 3'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

2,516.002,943.70                              גדילים 6'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

3,774.004,415.60                              גדילים 9'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

5,032.005,887.40                              גדילים 12'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

6,290.007,359.30                              גדילים 15'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

7,548.008,831.20                              גדילים 18'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

8,806.0010,303.00                              גדילים 21'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

10,064.0011,774.90                              גדילים 24'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

11,322.0013,246.70                              גדילים 27'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

12,580.0014,718.60                              גדילים 30'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

13,838.0016,190.50                              גדילים 33'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

15,096.0017,662.30                              גדילים 36'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

16,354.0019,134.20                              גדילים 39'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

17,612.0020,606.00                              גדילים 42'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

18,870.0022,077.90                              גדילים 45'נספח שגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

1,262.001,476.50                              גדילים 3בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

2,524.002,953.10                              גדילים 6בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

3,786.004,429.60                              גדילים 9בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

5,048.005,906.20                              גדילים 12בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

6,310.007,382.70                              גדילים 15בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

7,572.008,859.20                              גדילים 18בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

8,834.0010,335.80                              גדילים 21בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

10,096.0011,812.30                              גדילים 24בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

11,358.0013,288.90                              גדילים 27בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

12,620.0014,765.40                              גדילים 30בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

13,882.0016,241.90                              גדילים 33בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

15,144.0017,718.50                              גדילים 36בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400
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16,406.0019,195.00                              גדילים 39בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

17,668.0020,671.60                              גדילים 42בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

18,930.0022,148.10                              גדילים 45בדיקה מלאהגדילים ללא התעייפות- פלדה לדריכת בטון 1017350400

1,058.401,238.30                                                            'נספח ש.אופנים קרמיים. דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים1018360000

1,647.401,927.50                                                            בדיקה מלאה.אופנים קרמיים. דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים1018360000

1,058.401,238.30                                                            'נספח שמ" מ300< =אופנים בקוטר :FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

2,226.402,604.90                                                            בדיקה מלאהמ" מ300< =אופנים בקוטר :FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

1,007.001,178.20                                                            'נספח שמ" מ115= >אופנים בקוטר : FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה 1018360000

1,777.802,080.00                                                            בדיקה מלאהמ" מ115= >אופנים בקוטר : FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה 1018360000

1,058.401,238.30                                                            'נספח שלמכונות לא ידניות:פלקס,דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים1018360000

1,631.601,909.00                                                            בדיקה מלאהלמכונות לא ידניות:פלקס,דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים1018360000

 150>מ " מ115<אופנים בקוטר :FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

מ"מ

1,058.401,238.30                                                            'נספח ש

 150>מ " מ115<אופנים בקוטר :FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

מ"מ

1,831.202,142.50                                                            בדיקה מלאה

 300>מ " מ150<=אופנים בקוטר:FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

מ"מ

1,058.401,238.30                                                            'נספח ש

 300>מ " מ150<=אופנים בקוטר:FLEXאופני -אופני חיתוך והשחזה1018360000

מ"מ

2,028.802,373.70                                                            בדיקה מלאה

1,618.801,894.00                                                            'נספח שנשען יחיד- סולם עץ - סולמות 1018470100

4,211.004,926.90                                                            בדיקה מלאהנשען יחיד- סולם עץ - סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח ששחיל, נשען- סולם עץ -סולמות 1018470100

4,665.005,458.10                                                            בדיקה מלאהשחיל, נשען- סולם עץ -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שנשען יחיד- סולם פלסטיק - סולמות 1018470100

3,454.804,042.10                                                            בדיקה מלאהנשען יחיד- סולם פלסטיק - סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח ששחיל, נשען- סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

3,908.604,573.10                                                            בדיקה מלאהשחיל, נשען- סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שAאו ' ג, שחיל , ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470100

4,980.405,827.10                                                            בדיקה מלאהAאו ' ג, שחיל , ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, A, ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470100

4,986.105,833.70                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, A, ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

4,224.004,942.10                                                            בדיקה מלאהAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, Aניצב -סולם אלומיניום -סולמות 1018470100

3,507.804,104.10                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, Aניצב -סולם אלומיניום -סולמות 1018470100
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1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

4,214.404,930.80                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שללא משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

3,967.604,642.10                                                            בדיקה מלאהללא משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470100

1,618.801,894.00                                                            'נספח שנשען יחיד- סולם עץ - סולמות 1018470200

4,211.004,926.90                                                            בדיקה מלאהנשען יחיד- סולם עץ - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח ששחיל, נשען- סולם עץ -סולמות 1018470200

4,665.005,458.10                                                            בדיקה מלאהשחיל, נשען- סולם עץ -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שנשען יחיד- סולם פלדה -סולמות 1018470200

2,838.003,320.50                                                            בדיקה מלאהנשען יחיד- סולם פלדה -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח ששחיל,נשען- סולם פלדה - סולמות 1018470200

3,291.803,851.40                                                            בדיקה מלאהשחיל,נשען- סולם פלדה - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שנשען יחיד- סולם פלסטיק - סולמות 1018470200

3,454.804,042.10                                                            בדיקה מלאהנשען יחיד- סולם פלסטיק - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח ששחיל, נשען- סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

3,908.604,573.10                                                            בדיקה מלאהשחיל, נשען- סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שיחיד, נשען-סולם אלומיניום -סולמות 1018470200

2,748.203,215.40                                                            בדיקה מלאהיחיד, נשען-סולם אלומיניום -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח ששחיל, נשען - סולם אלומיניום - סולמות 1018470200

3,202.003,746.30                                                            בדיקה מלאהשחיל, נשען - סולם אלומיניום - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שAאו ' ג, שחיל , ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470200

4,980.405,827.10                                                            בדיקה מלאהAאו ' ג, שחיל , ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, A, ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470200

4,986.105,833.70                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, A, ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם פלדה - סולמות 1018470200

3,607.204,220.40                                                            בדיקה מלאהAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם פלדה - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שללא משטח עמידה, A, ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470200

4,526.605,296.10                                                            בדיקה מלאהללא משטח עמידה, A, ניצב- סולם עץ -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

4,224.004,942.10                                                            בדיקה מלאהAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, A, ניצב- סולם פלדה - סולמות 1018470200

3,612.904,227.10                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, A, ניצב- סולם פלדה - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שללא משטח עמידה, A, ניצב- סולם פלדה - סולמות 1018470200

3,153.603,689.70                                                            בדיקה מלאהללא משטח עמידה, A, ניצב- סולם פלדה - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, Aניצב -סולם אלומיניום -סולמות 1018470200
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3,507.804,104.10                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, Aניצב -סולם אלומיניום -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעם משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

4,214.404,930.80                                                            בדיקה מלאהעם משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם אלומיניום - סולמות 1018470200

3,517.404,115.40                                                            בדיקה מלאהAאו ' ג, שחיל, ניצב- סולם אלומיניום - סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שללא משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

3,967.604,642.10                                                            בדיקה מלאהללא משטח עמידה, A, ניצב : סולם פלסטיק -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שללא משטח עמידה, Aניצב דגם - סולם אלומיניום -סולמות 1018470200

3,063.803,584.60                                                            בדיקה מלאהללא משטח עמידה, Aניצב דגם - סולם אלומיניום -סולמות 1018470200

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעשוי עץ- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

5,410.706,330.50                                                            בדיקה מלאהעשוי עץ- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעשוי פלדה- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

4,037.504,723.90                                                            בדיקה מלאהעשוי פלדה- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

1,381.701,616.60                                                            'נספח שעשוי פלסטיק- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

4,417.205,168.10                                                            בדיקה מלאהעשוי פלסטיק- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

1,618.801,894.00                                                            'נספח שעשוי אלומיניום- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

3,947.704,618.80                                                            בדיקה מלאהעשוי אלומיניום- סולם מפרקי - סולמות מפרקיים 1018470400

502.60588.00                                                            'נספח ששכיבה- עגלת ילדים 1018880000

8,388.509,814.50                                                            בדיקה מלאהשכיבה- עגלת ילדים 1018880000

611.90715.90                                                            'נספח שישיבה- עגלת ילדים 1018880000

7,935.809,284.90                                                            בדיקה מלאהישיבה- עגלת ילדים 1018880000

611.90715.90                                                            'נספח שמשולבת- עגלת ילדים 1018880000

9,279.2010,856.70                                                            בדיקה מלאהמשולבת- עגלת ילדים 1018880000

433.20506.80                                                            בדיקה מלאהאפודת הצלה1019050000

904.401,058.10                                                            'נספח שאפודות הצלה1019050000

18,883.2022,093.30                                                            בדיקה מלאהאפודות הצלה1019050000

מחיר ליחידה 'נספח שOSB 1-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              1,271.001,487.10

מחיר ליחידה בדיקה מלאהOSB 1-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              6,610.807,734.60

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציOSB 1-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              1,271.001,487.10

מחיר ליחידה 'נספח שOSB 2-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              3,732.604,367.10
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מחיר ליחידה בדיקה מלאהOSB 2-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              9,072.4010,614.70

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציOSB 2-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              3,732.604,367.10

מחיר ליחידה 'נספח שOSB 3-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              3,732.604,367.10

מחיר ליחידה בדיקה מלאהOSB 3-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              10,942.7012,803.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציOSB 3-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              3,732.604,367.10

מחיר ליחידה 'נספח שOSB 4-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              3,732.604,367.10

מחיר ליחידה בדיקה מלאהOSB 4-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              10,942.7012,803.00

מחיר ליחידה ח"סעיפי רשמיות לפי ציOSB 4-(OSB)לוחות כפיסי עץ מכוונים 1019130000

עבור לוח אחד

                              3,732.604,367.10

3,929.404,597.40                                                            'נספח שוסתים מחליפים אוטומטיים1019210000

11,232.8013,142.40                                                            בדיקה מלאהוסתים מחליפים אוטומטיים1019210000

3,929.404,597.40                                                            'נספח שמלחץ ראשוני ללחץ ביניים, וסתים ללחץ גבוה1019210000

12,646.4014,796.30                                                            בדיקה מלאהמלחץ ראשוני ללחץ ביניים, וסתים ללחץ גבוה1019210000

3,929.404,597.40                                                            'נספח שמלחץ ביניים ללחץ השימוש, וסתים ללחץ נמוך1019210000

12,646.4014,796.30                                                            בדיקה מלאהמלחץ ביניים ללחץ השימוש, וסתים ללחץ נמוך1019210000

3,929.404,597.40                                                            'נספח שמלחץ ראשוני ללחץ השימוש, וסתים חד שלביים ללחץ נמוך1019210000

12,646.4014,796.30                                                            בדיקה מלאהמלחץ ראשוני ללחץ השימוש, וסתים חד שלביים ללחץ נמוך1019210000

5,589.806,540.10                                                            'נספח שס" מגפ1100עד , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410100

6,743.207,889.50                                                            בדיקה מלאהס" מגפ1100עד , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410100

השלמה לתעודת בדיקה ס" מגפ1100עד , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410100

ל"מחו

                                                            729.60853.60

5,589.806,540.10                                                            'נספח שס" מגפ1100מעל , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410200

6,743.207,889.50                                                            בדיקה מלאהס" מגפ1100מעל , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410200

השלמה לתעודת בדיקה ס" מגפ1100מעל , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410200

ל"מחו

                                                            729.60853.60

5,589.806,540.10                                                            'נספח שמנורמלים, מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410300
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6,743.207,889.50                                                            בדיקה מלאהמנורמלים, מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410300

השלמה לתעודת בדיקה מנורמלים, מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1019410300

ל"מחו

                                                            729.60853.60

928.001,086.00                                                            'נספח ששסתום בטחון1019640000

2,377.002,781.00                                                            בדיקה מלאהשסתום בטחון1019640000

928.001,086.00                                                            'נספח ששסתום כולל חד כיווני1019640000

3,266.003,821.00                                                            בדיקה מלאהשסתום כולל חד כיווני1019640000

4,824.105,644.20                                                            בדיקה מלאהCHAמעלון משופע - מעלונים משופעים 1022520200

589.20689.40                                                            'נספח ש2019אפריל - חומרים ותערובות מסוכנים 1023020100

1,178.001,378.30                                                            בדיקה מלאה2019אפריל - חומרים ותערובות מסוכנים 1023020100

471.00551.10                                                            'נספח שללא אירוסו)תיווי וסימון ,אריזה,סיווג:חומרים ותכשירים מסוכנים1023020100

1,178.101,378.40                                                            בדיקה מלאהללא אירוסו)תיווי וסימון ,אריזה,סיווג:חומרים ותכשירים מסוכנים1023020100

7,563.908,849.80                                                            בדיקה מלאהHS3בדיקת מעלית חשמלית 1024810100

7,364.008,615.90                                                            בדיקה מלאהבדיקת מעלית חשמלית מחירון אחיד1024810100

7,563.908,849.80                                                            בדיקה מלאהHD3בדיקת מעלית הידראולית 1024810200

7,364.008,615.90                                                            בדיקה מלאהבדיקת מעלית הידראולית מחירון אחיד1024810200

8,711.5010,192.50                                                            בדיקה מלאהמעלון בפיקוד ידני ללא דלת תא-מעלונים אנכיים1024814100

9,653.9011,295.10                                                            בדיקה מלאהמעלון בפיקוד אוטומטי עם דלת תא-מעלונים אנכיים1024814100

6,944.508,125.10                                                            בדיקה מלאהמשטח הרמה בפיקוד ידני עם פיר סגור- מעלונים אנכיים 1024814100

6,422.007,513.70                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי רגיל, C1: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6,422.007,513.70                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי מיוחד,C 2: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6,916.008,091.70                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי מיוחד,C2T: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6,916.008,091.70                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי רגיל, C1T: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

7,014.808,207.30                                                            בדיקה מלאהדבק מהיר התקשות,C1F: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

7,014.808,207.30                                                            בדיקה מלאהדבק מהיר התקשות,C2F: תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

7,508.808,785.30                                                            בדיקה מלאהדבק מהיר התקשות,C2FT:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6,916.008,091.70                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי מיוחד, C2TE:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

6,916.008,091.70                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי מיוחד,C2T E:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

7,508.808,785.30                                                            בדיקה מלאהדבק מהיר התקשות, C1F T:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100
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דבק מהיר , C2F S1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

התקשות

8,200.409,594.50                                                            בדיקה מלאה

דבק מהיר , C2F S2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

התקשות

6,718.407,860.50                                                            בדיקה מלאה

דבק מהיר ,C2FT S1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

התקשות

8,694.4010,172.40                                                            בדיקה מלאה

8,101.609,478.90                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי מיוחד, C2T S 1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

8,101.609,478.90                                                            בדיקה מלאהדבק צמנטי מיוחד, C2T S 2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

דבק צמנטי ,C2TE S 1:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

מיוחד

8,101.609,478.90                                                            בדיקה מלאה

דבק צמנטי ,C2TE S 2:תת מוצר,"C"דבק צמנטי -דבקים לאריחים1040040100

מיוחד

8,101.609,478.90                                                            בדיקה מלאה

מדגם של יחידה 'נספח שסיבית/MDF/עשוייה לביד,מיטה גבוהה,מיטות קומותיים1040070100

אחת

                              3,122.103,652.90

מדגם של יחידה בדיקה מלאהסיבית/MDF/עשוייה לביד,מיטה גבוהה,מיטות קומותיים1040070100

אחת

                              5,651.306,612.00

מדגם של יחידה 'נספח שללא מוצרי עץ.  מיטות גבוהה.מיטות קומותיים ומיטות גבוהות1040070100

אחת

                              1,655.601,937.10

מדגם של יחידה בדיקה מלאהללא מוצרי עץ.  מיטות גבוהה.מיטות קומותיים ומיטות גבוהות1040070100

אחת

                              3,935.404,604.40

מדגם של יחידה 'נספח שללא מוצרי עץ.מיטות קומותיים.מיטות קומותיים ומיטות גבוהות1040070100

אחת

                              1,699.401,988.30

מדגם של יחידה בדיקה מלאהללא מוצרי עץ.מיטות קומותיים.מיטות קומותיים ומיטות גבוהות1040070100

אחת

                              4,228.604,947.50

מדגם של יחידה 'נספח שסיבית/MDF/לביד.מיטות קומותיים.מיטות קומותיים ומיטות גבוהות1040070100

אחת

                              3,179.803,720.40

מדגם של יחידה בדיקה מלאהסיבית/MDF/לביד.מיטות קומותיים.מיטות קומותיים ומיטות גבוהות1040070100

אחת

                              5,709.006,679.50

356.80417.50                                                            'נספח שתכשיר לניקוי תנורים והסרת שומנים1042720100

1,178.401,378.70                                                            בדיקה מלאהתכשיר לניקוי תנורים והסרת שומנים1042720100

1,896.402,218.80                                                            'נספח שר" מ50 מהלכים בעל שטח הסקה עד 2-דוודים בעלי צינורות אש1042800100

3,781.204,424.00                                                            בדיקה מלאהר" מ50 מהלכים בעל שטח הסקה עד 2-דוודים בעלי צינורות אש1042800100

2,527.202,956.80                                                            'נספח שר" מ200 מהלכים בעל שטח הסקה עד 3-דוודים בעלי צינורות אש1042800100
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4,883.205,713.30                                                            בדיקה מלאהר" מ200 מהלכים בעל שטח הסקה עד 3-דוודים בעלי צינורות אש1042800100

2,527.202,956.80                                                            'נספח שר" מ200 מהלכים בעל שטח הסקה מעל 3-דוודים בעלי צינורות אש1042800100

5,118.805,989.00                                                            בדיקה מלאהר" מ200 מהלכים בעל שטח הסקה מעל 3-דוודים בעלי צינורות אש1042800100

4,100.404,797.50                                                            'נספח שמיכל קריאוגני-נייד-מכלי לחץ1042950000

6,931.608,110.00                                                            בדיקה מלאהמיכל קריאוגני-נייד-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה מיכל קריאוגני-נייד-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            2,519.602,947.90

4,100.404,797.50                                                            'נספח שמיכל קריאוגני-נייח-מכלי לחץ1042950000

5,989.207,007.40                                                            בדיקה מלאהמיכל קריאוגני-נייח-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה מיכל קריאוגני-נייח-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            2,519.602,947.90

4,100.404,797.50                                                            'נספח שמיכל מחליף חום-נייח-מכלי לחץ1042950000

6,224.807,283.00                                                            בדיקה מלאהמיכל מחליף חום-נייח-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה מיכל מחליף חום-נייח-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            2,519.602,947.90

1,698.801,987.60                                                            'נספח שק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -נייד-מכלי לחץ1042950000

3,352.003,921.80                                                            בדיקה מלאהק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -נייד-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -נייד-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            1,106.001,294.00

2,800.803,276.90                                                            'נספח שק" מ5מיכל פשוט בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

4,925.205,762.50                                                            בדיקה מלאהק" מ5מיכל פשוט בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ5מיכל פשוט בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            1,812.802,121.00

1,698.801,987.60                                                            'נספח שק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

1,698.801,987.60                                                            'נספח שק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

2,409.602,819.20                                                            בדיקה מלאהק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

2,409.602,819.20                                                            בדיקה מלאהק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ1מיכל פשוט בנפח עד -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            1,106.001,294.00

2,800.803,276.90                                                            'נספח שק" מ5מיכל פשוט בנפח שמעל -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

3,982.804,659.90                                                            בדיקה מלאהק" מ5מיכל פשוט בנפח שמעל -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ5מיכל פשוט בנפח שמעל -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            1,812.802,121.00
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2,329.602,725.60                                                            'נספח שק" מ5ק עד " מ1מיכל פשוט בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

4,218.404,935.50                                                            בדיקה מלאהק" מ5ק עד " מ1מיכל פשוט בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

5,681.206,647.00                                                            'נספח שק" מ70מיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

9,454.8011,062.10                                                            בדיקה מלאהק" מ70מיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ70מיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל -נייד-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            2,519.602,947.90

5,681.206,647.00                                                            'נספח שק" מ70מיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל -נייח-מכלי לחץ1042950000

8,512.409,959.50                                                            בדיקה מלאהק" מ70מיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל -נייח-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ70מיכל מיוחד או מיכל בנפח שמעל -נייח-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            2,519.602,947.90

2,329.602,725.60                                                            'נספח שק" מ5ק עד " מ1מיכל פשוט בנפח שמעל -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

3,276.003,832.90                                                            בדיקה מלאהק" מ5ק עד " מ1מיכל פשוט בנפח שמעל -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

השלמה לתעודת בדיקה ק" מ5ק עד " מ1מיכל פשוט בנפח שמעל -מיכל נייח-מכלי לחץ1042950000

ל"מחו

                                                            1,341.601,569.70

1,096.301,282.70                                                            'נספח שSCH 10עובי - צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר1043140000

2,430.102,843.20                                                            בדיקה מלאהSCH 10עובי - צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר1043140000

1,096.301,282.70                                                            'נספח שSCH 40עובי - צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר1043140000

2,430.102,843.20                                                            בדיקה מלאהSCH 40עובי - צינורות פלדה שחורים ומגלוונים עם תפר וללא תפר1043140000

3,735.604,370.70                                                            בדיקה מלאהפרופילי אלומיניום עם קשיות1044020101

644.20753.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציפרופילי אלומיניום עם קשיות1044020101

1,176.201,376.20                                                            'נספח ש פרופילים5- פרופילי אלומיניום עם בדיקות מכאניות1044020101

5,217.606,104.60                                                            בדיקה מלאה פרופילים5- פרופילי אלומיניום עם בדיקות מכאניות1044020101

2,956.603,459.20                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צי פרופילים5- פרופילי אלומיניום עם בדיקות מכאניות1044020101

0.200.20                                                            'נספח שמוטות מצולעים עם התעייפות1044660300

7,627.808,924.50                                                            בדיקה מלאהמוטות מצולעים עם התעייפות1044660300

0.200.20                                                            ארץ/ל"תעוד מחומוטות מצולעים עם התעייפות1044660300

0.200.20                                                            'נספח שמוטות מצולעים ללא התעייפות1044660300

7,131.808,344.20                                                            בדיקה מלאהמוטות מצולעים ללא התעייפות1044660300

0.200.20                                                            ארץ/ל"תעוד מחומוטות מצולעים ללא התעייפות1044660300

1,448.301,694.50                                                            בדיקה מלאהפלדה לזיון בטון רשתות מרותכות1044660400

3,299.603,860.50                                                            בדיקה מלאהאביזרים- צנורות ואביזרים מפוליאתילן מערכות לסילוק שפכים 1044760100

1,284.001,502.30                                                            'נספח שאביזרים- דרישות- מערכות לסילוק שפכים קרים וחמים בבניינים1044760100

3,892.704,554.50                                                            בדיקה מלאהאביזרים- דרישות- מערכות לסילוק שפכים קרים וחמים בבניינים1044760100
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987.601,155.50                                                            'נספח שצינורות- דרישות- מערכות לסילוק שפכים קרים וחמים בבניינים1044760100

3,201.103,745.30                                                            בדיקה מלאהצינורות- דרישות- מערכות לסילוק שפכים קרים וחמים בבניינים1044760100

730.00854.10                                                            'נספח ש מידות2- מיכלים חד פעמיים 1045010000

2,029.602,374.60                                                            בדיקה מלאה מידות2- מיכלים חד פעמיים 1045010000

878.201,027.50                                                            'נספח ש מידות3- מיכלים חד פעמיים 1045010000

2,552.102,986.00                                                            בדיקה מלאה מידות3- מיכלים חד פעמיים 1045010000

1,026.401,200.90                                                            'נספח ש מידות4- מיכלים חד פעמיים 1045010000

3,074.603,597.30                                                            בדיקה מלאה מידות4- מיכלים חד פעמיים 1045010000

581.80680.70                                                            'נספח שמידה אחת- מיכלים חד פעמיים 1045010000

1,507.101,763.30                                                            בדיקה מלאהמידה אחת- מיכלים חד פעמיים 1045010000

1,857.402,173.20                                                            'נספח שמערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן התאמת ה1051110100

1,857.402,173.20                                                            בדיקה מלאהמערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן התאמת ה1051110100

1,857.402,173.20                                                            'נספח שמערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן התאמת ה1051110500

1,857.402,173.20                                                            בדיקה מלאהמערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים פוליפרופילן התאמת ה1051110500

452.20529.10                                                            'נספח שMS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהMS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה MS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהPA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהPC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,927.003,424.60                                                            בדיקה מלאהPE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000
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2,927.003,424.60                                                            בדיקה מלאהPP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

452.20529.10                                                            'נספח שPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

השלמה לתעודת בדיקה PS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שABS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהABS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה ABS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שEPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהEPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה EPS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שEVA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהEVA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה EVA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPBT- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPBT- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PBT- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPET- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPET- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PET- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00
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452.20529.10                                                            'נספח שPMP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPMP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PMP- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPVC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהPVC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PVC- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שTPU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהTPU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה TPU- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPMMA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPMMA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PMMA- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שמלמין- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהמלמין- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה מלמין- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שאקרילי- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהאקרילי- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה אקרילי- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שSAN/AS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהSAN/AS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה SAN/AS- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שTEFLON- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהTEFLON- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה TEFLON- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שTRITAN- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהTRITAN- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000
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השלמה לתעודת בדיקה TRITAN- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שסיליקון- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהסיליקון- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה סיליקון- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שLACQUER- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהLACQUER- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה LACQUER- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שTPR/TPE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

3,280.203,837.80                                                            בדיקה מלאהTPR/TPE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה TPR/TPE- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שRECYCLED- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהRECYCLED- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה RECYCLED- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שחומר גלם אחר- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהחומר גלם אחר- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה חומר גלם אחר- חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

452.20529.10                                                            'נספח שPEנייר מצופה - חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

2,926.803,424.40                                                            בדיקה מלאהPEנייר מצופה - חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

השלמה לתעודת בדיקה PEנייר מצופה - חומרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות 1051130000

ל"מחו

                                                            1,159.001,356.00

מדגם של יחידה 'נספח ששידת החתלה-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

אחת

                              2,080.502,434.20

מדגם של יחידה בדיקה מלאהשידת החתלה-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

אחת

                              5,335.306,242.30

מדגם של יחידה 'נספח שיחידה מתקפלת עם מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

אחת

                              2,080.502,434.20

מדגם של יחידה בדיקה מלאהיחידה מתקפלת עם מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

אחת

                              4,563.305,339.10
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מדגם של יחידה 'נספח שיחידה מתקפלת ללא מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

אחת

                              600.10702.10

מדגם של יחידה בדיקה מלאהיחידה מתקפלת ללא מוצרי עץ/אמבט-יחידות החתלה לשימוש ביתי1051150100

אחת

                              3,036.303,552.50

433.20506.80                                                            'נספח שיחידות החתלה לשימוש ציבורי עשוייה פלסטיק1051150300

3,180.003,720.60                                                            בדיקה מלאהיחידות החתלה לשימוש ציבורי עשוייה פלסטיק1051150300

707.40827.70                                                            'נספח של'ג- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

3,359.103,930.10                                                            בדיקה מלאהל'ג- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

943.401,103.80                                                            'נספח שנוזל- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

2,358.202,759.10                                                            בדיקה מלאהנוזל- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

943.201,103.50                                                            'נספח שמוצק- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

1,827.502,138.20                                                            בדיקה מלאהמוצק- חומרים להצתת פחמים או עץ לשימוש במכשירי צלייה וקלייה 1052010000

614.90719.40                                                            'נספח שדרישות בטיחות ושיטות בדיקה1053780000

2,271.202,657.30                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות ושיטות בדיקה1053780000

1,349.701,579.10                                                            בדיקה מלאהבדיקות עבור מתקני משחקים מתנפחים1053780000

868.701,016.40                                                            'נספח שספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054180000

5,121.905,992.60                                                            בדיקה מלאהספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054180000

868.701,016.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054180000

868.701,016.40                                                            'נספח שספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054181600

5,121.905,992.60                                                            בדיקה מלאהספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054181600

868.701,016.40                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציספות ובסיסי ספות,רפידות מזרונים,עמידות בהידלקות של מזרונים1054181600

6,186.807,238.60                                                            בדיקה מלאהחומצה הידרוכלורית:כימיקלים לטיפול במים לשתיה1054380100

2,924.003,421.10                                                            בדיקה מלאהכלור:כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380200

7,690.008,997.30                                                            בדיקה מלאהכלוריתי-נתרן תת:כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380300

5,920.406,926.90                                                            בדיקה מלאהחומצה פלואורוסיליצית: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380400

5,525.206,464.50                                                            בדיקה מלאהתמיסת אמוניה: כמיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380500

6,318.007,392.10                                                            בדיקה מלאהנתרן הידרוקסידי: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380600

8,480.409,922.10                                                            בדיקה מלאהכלוריתי-סידן תת: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054380700

4,820.805,640.30                                                            בדיקה מלאהנתרן כלוריטי:כימיקלים לטיפול במים לשתיה1054380800

3,298.603,859.40                                                            בדיקה מלאהאלומיניום גופרתי: שתייה -כימיקלים לטיפול במיי1054380900

6,315.607,389.30                                                            בדיקה מלאהחומצה גופרתית: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה1054381000
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6,601.607,723.90                                                            בדיקה מלאהברזל תלת כלורי: כימיקלים לטיפול במים לשתיה1054381100

4,818.405,637.50                                                            בדיקה מלאהסידן פחמתי: כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה1054381200

433.20506.80                                                            'נספח שמוצרים אלסטומריים1054420000

14,282.8016,710.90                                                            בדיקה מלאהמוצרים אלסטומריים1054420000

2,903.203,396.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צימוצרים אלסטומריים1054420000

2,947.503,448.60                                                            'נספח ששנאי חלוקה1054840000

2,947.503,448.60                                                            בדיקה מלאהשנאי חלוקה1054840000

1,573.201,840.60                                                            'נספח שמבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

6,731.407,875.70                                                            בדיקה מלאהמבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

4,534.205,305.00                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צימבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

1,573.201,840.60                                                            'נספח שלא מבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

3,770.404,411.40                                                            בדיקה מלאהלא מבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

1,573.201,840.60                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צילא מבודד מסלול אירופאי-מובילים גמישים1056780000

3,102.303,629.70                                                            'נספח שמחסומים ואביקי גליש,אביקי מוצא:אבזרי ניקוז לקבועות תברואתיות1056940000

3,102.303,629.70                                                            בדיקה מלאהמחסומים ואביקי גליש,אביקי מוצא:אבזרי ניקוז לקבועות תברואתיות1056940000

761.40890.80                                                            'נספח שגומי-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

5,348.006,257.20                                                            בדיקה מלאהגומי-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה גומי-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

761.40890.80                                                            'נספח שקשיות שתייה-אביזרי שתייה1058170100

2,046.002,393.80                                                            בדיקה מלאהקשיות שתייה-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה קשיות שתייה-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח שבקבוק זכוכית-אביזרי שתייה1058170100

2,775.603,247.50                                                            בדיקה מלאהבקבוק זכוכית-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה בקבוק זכוכית-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

761.40890.80                                                            'נספח שסיליקון-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

4,288.405,017.40                                                            בדיקה מלאהסיליקון-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה סיליקון-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

761.40890.80                                                            'נספח שחומר אחד-פטמות-אביזרי שתייה1058170100
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3,148.403,683.60                                                            בדיקה מלאהחומר אחד-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה חומר אחד-פטמות-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח שבקבוק פוליקרבונט עם פטמת סיליקון1058170100

6,629.207,756.20                                                            בדיקה מלאהבקבוק פוליקרבונט עם פטמת סיליקון1058170100

השלמה לתעודת בדיקה בקבוק פוליקרבונט עם פטמת סיליקון1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח שבקבוק תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

2,775.603,247.50                                                            בדיקה מלאהבקבוק תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה בקבוק תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח שכוס שתייה תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

2,578.003,016.30                                                            בדיקה מלאהכוס שתייה תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה כוס שתייה תרמופלסטי אחר-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח ש עם פטמת סיליקוןPPבקבוק - אביזרי שתייה1058170100

5,215.606,102.30                                                            בדיקה מלאה עם פטמת סיליקוןPPבקבוק - אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה  עם פטמת סיליקוןPPבקבוק - אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח שבקבוק זכוכית עם פטמת סיליקון-אביזרי שתייה1058170100

5,018.005,871.10                                                            בדיקה מלאהבקבוק זכוכית עם פטמת סיליקון-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה בקבוק זכוכית עם פטמת סיליקון-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח שבקבוק עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

4,189.204,901.40                                                            בדיקה מלאהבקבוק עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

860.201,006.40                                                            'נספח שכוס שתייה עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

3,991.604,670.20                                                            בדיקה מלאהכוס שתייה עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה כוס שתייה עשוי פוליקרבונט או פוליסולפון-אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

860.201,006.40                                                            'נספח ש עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

860.201,006.40                                                            'נספח ש עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

5,018.005,871.10                                                            בדיקה מלאה עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

6,318.007,392.10                                                            בדיקה מלאה עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

השלמה לתעודת בדיקה  עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30
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השלמה לתעודת בדיקה  עם מרכיבים אלסטומריים וסיליקוןPPכוס שתייה -אביזרי שתייה1058170100

ל"מחו

                                                            415.60486.30

719.80842.20                                                            'נספח ששרפרפי שלבים מטיפוס כיפה1058400000

1,253.401,466.50                                                            בדיקה מלאהשרפרפי שלבים מטיפוס כיפה1058400000

719.80842.20                                                            'נספח ששרפרפי שלבים מטיפוס מדרגות1058400000

1,451.001,697.70                                                            בדיקה מלאהשרפרפי שלבים מטיפוס מדרגות1058400000

5,589.806,540.10                                                            'נספח שס" מגפ1100עד , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090100

6,743.207,889.50                                                            בדיקה מלאהס" מגפ1100עד , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090100

השלמה לתעודת בדיקה ס" מגפ1100עד , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090100

ל"מחו

                                                            729.60853.60

5,589.806,540.10                                                            'נספח שס" מגפ1100מעל , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090200

6,743.207,889.50                                                            בדיקה מלאהס" מגפ1100מעל , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090200

השלמה לתעודת בדיקה ס" מגפ1100מעל , מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090200

ל"מחו

                                                            729.60853.60

5,589.806,540.10                                                            'נספח שמנורמלים, מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090300

6,743.207,889.50                                                            בדיקה מלאהמנורמלים, מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090300

השלמה לתעודת בדיקה מנורמלים, מנת גלילים אחת, מכלי פלדה ללא תפר-מכלי גז1098090300

ל"מחו

                                                            729.60853.60

2,313.402,706.70                                                            'נספח שלול עם מזרן וצעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

12,383.6014,488.80                                                            בדיקה מלאהלול עם מזרן וצעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

7,915.509,261.10                                                            ארץ/ל"תעוד מחולול עם מזרן וצעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

2,313.402,706.70                                                            'נספח שלול עם מזרן וללא צעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

11,555.2013,519.60                                                            בדיקה מלאהלול עם מזרן וללא צעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

7,087.108,291.90                                                            ארץ/ל"תעוד מחולול עם מזרן וללא צעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

2,313.402,706.70                                                            'נספח שלול ללא מזרן וללא צעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

7,435.908,700.00                                                            בדיקה מלאהלול ללא מזרן וללא צעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

2,967.803,472.30                                                            ארץ/ל"תעוד מחולול ללא מזרן וללא צעצוע- לולים לשימוש ביתי 1122270100

680.20795.80                                                            'נספח שמחזיק מוצצים עשוי פלסטיק- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

4,630.005,417.10                                                            בדיקה מלאהמחזיק מוצצים עשוי פלסטיק- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

השלמה לתעודת בדיקה מחזיק מוצצים עשוי פלסטיק- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

ל"מחו

                                                            334.40391.20

680.20795.80                                                            'נספח שמחזיק מוצצים עשוי מתכת וטקסטיל- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

5,584.506,533.90                                                            בדיקה מלאהמחזיק מוצצים עשוי מתכת וטקסטיל- אביזרים לטיפול בילדים1125860000
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השלמה לתעודת בדיקה מחזיק מוצצים עשוי מתכת וטקסטיל- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

ל"מחו

                                                            334.40391.20

680.20795.80                                                            'נספח שמחזיק מוצצים עשוי טקסטיל ופלסטיק- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

6,235.907,296.00                                                            בדיקה מלאהמחזיק מוצצים עשוי טקסטיל ופלסטיק- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

השלמה לתעודת בדיקה מחזיק מוצצים עשוי טקסטיל ופלסטיק- אביזרים לטיפול בילדים1125860000

ל"מחו

                                                            334.40391.20

296.60347.00                                                            'נספח שדרישות בטיחות ושיטות בדיקה- נדנדות הקפצה לתינוקות 1140360000

1,816.802,125.70                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות ושיטות בדיקה- נדנדות הקפצה לתינוקות 1140360000

630.80738.00                                                            ארץ/ל"תעוד מחודרישות בטיחות ושיטות בדיקה- נדנדות הקפצה לתינוקות 1140360000

494.00578.00                                                            'נספח שר"מרפד גזה ללא אישור אמ1140790300

1,322.401,547.20                                                            בדיקה מלאהר"מרפד גזה ללא אישור אמ1140790300

471.20551.30                                                            'נספח שמוצרים אלסטומרים1143040000

14,202.8016,617.30                                                            בדיקה מלאהמוצרים אלסטומרים1143040000

2,932.203,430.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צימוצרים אלסטומרים1143040000

642.40751.60                                                            'נספח שעץ- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

2,202.202,576.60                                                            בדיקה מלאהעץ- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שתרמופלסטיים- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שתרמופלסטיים- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

5,029.405,884.40                                                            בדיקה מלאהתרמופלסטיים- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

4,322.605,057.40                                                            בדיקה מלאהתרמופלסטיים- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שגומי סיליקון- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

4,246.604,968.50                                                            בדיקה מלאהגומי סיליקון- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שפלסטיק תרמוסטי- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

3,969.204,644.00                                                            בדיקה מלאהפלסטיק תרמוסטי- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שמתכת או סגסוגת- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

2,437.802,852.20                                                            בדיקה מלאהמתכת או סגסוגת- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שזכוכית או קרמיקה- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

2,084.402,438.70                                                            בדיקה מלאהזכוכית או קרמיקה- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

642.40751.60                                                            'נספח שאלסטומרים תרמופלסטיים- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

3,851.404,506.10                                                            בדיקה מלאהאלסטומרים תרמופלסטיים- אביזרי האכלה לילדים 1143720000

198.00231.70                                                            'נספח שבלמים-אופני ילדים , אופניים1147650000

494.40578.40                                                            בדיקה מלאהבלמים-אופני ילדים , אופניים1147650000

198.00231.70                                                            'נספח ששלדות-אופני ילדים , אופניים1147650000

1,915.602,241.30                                                            בדיקה מלאהשלדות-אופני ילדים , אופניים1147650000
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198.00231.70                                                            'נספח שגלגלים-אופני ילדים , אופניים1147650000

494.60578.70                                                            בדיקה מלאהגלגלים-אופני ילדים , אופניים1147650000

198.00231.70                                                            'נספח שמזלג קדמי-אופני ילדים , אופניים1147650000

2,014.402,356.80                                                            בדיקה מלאהמזלג קדמי-אופני ילדים , אופניים1147650000

198.00231.70                                                            'נספח שדוושות למכלול ארכובה-אופני ילדים , אופניים1147650000

716.00837.70                                                            בדיקה מלאהדוושות למכלול ארכובה-אופני ילדים , אופניים1147650000

197.80231.40                                                            'נספח שדרישות בטיחות ושיטות הבדיקה-אופני ילדים , אופניים1147650000

5,013.405,865.70                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות ושיטות הבדיקה-אופני ילדים , אופניים1147650000

1,158.901,355.90                                                            'נספח שדרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

2,015.702,358.40                                                            'נספח שדרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

5,682.406,648.40                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

3,554.304,158.50                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות: כסאות גבוהים לילדים1149880100

2,384.802,790.20                                                            'נספח ש מטען חיצוני עם דיסקMHCD -EPAC-אופניים עם מנוע עזר חשמלי 1151940000

22,213.9025,990.30                                                            בדיקה מלאה מטען חיצוני עם דיסקMHCD -EPAC-אופניים עם מנוע עזר חשמלי 1151940000

השלמה לתעודת בדיקה  מטען חיצוני עם דיסקMHCD -EPAC-אופניים עם מנוע עזר חשמלי 1151940000

ל"מחו

                                                            5,882.906,883.00

2,384.802,790.20                                                            'נספח ש מטען חיצוני ללא דיסקMHBD -EPAC-אופניים עם מנוע עזר חשמלי 1151940000

21,680.6025,366.30                                                            בדיקה מלאה מטען חיצוני ללא דיסקMHBD -EPAC-אופניים עם מנוע עזר חשמלי 1151940000

השלמה לתעודת בדיקה  מטען חיצוני ללא דיסקMHBD -EPAC-אופניים עם מנוע עזר חשמלי 1151940000

ל"מחו

                                                            5,349.606,259.00

978.001,144.30                                                            'נספח שHO5V_24G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

4,059.904,750.10                                                            בדיקה מלאהHO5V_24G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

661.90774.40                                                            'נספח שHO7V_12G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

3,249.903,802.40                                                            בדיקה מלאהHO7V_12G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

661.90774.40                                                            'נספח שH05V_12G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

3,249.903,802.40                                                            בדיקה מלאהH05V_12G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

661.90774.40                                                            'נספח שHO5V_12GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

3,546.304,149.20                                                            בדיקה מלאהHO5V_12GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

978.001,144.30                                                            'נספח שHO5V_24GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

4,356.305,096.90                                                            בדיקה מלאהHO5V_24GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

661.90774.40                                                            'נספח שHO5V3_12G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000
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3,506.704,102.80                                                            בדיקה מלאהHO5V3_12G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

978.001,144.30                                                            'נספח שHO5V3_24G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

4,316.705,050.50                                                            בדיקה מלאהHO5V3_24G PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

661.90774.40                                                            'נספח שHO7V_12GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

3,546.304,149.20                                                            בדיקה מלאהHO7V_12GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

661.90774.40                                                            'נספח שHO5V3_12GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

3,803.104,449.60                                                            בדיקה מלאהHO5V3_12GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

978.001,144.30                                                            'נספח שHO5V3_24GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

4,613.105,397.30                                                            בדיקה מלאהHO5V3_24GS PVCכבל שטוח גמיש בעל מעטה 1502140000

2,944.403,444.90                                                            'נספח ששנאי חלוקה טבול בשמן1504640100

2,944.403,444.90                                                            בדיקה מלאהשנאי חלוקה טבול בשמן1504640100

2,944.403,444.90                                                            'נספח ששנאי חלוקה יבש1505410100

2,944.403,444.90                                                            בדיקה מלאהשנאי חלוקה יבש1505410100

665.70778.90                                                            'נספח שפאזי-מנוע אסינכרוני כלובי חד1600340100

3,249.803,802.30                                                            בדיקה מלאהפאזי-מנוע אסינכרוני כלובי חד1600340100

3,256.003,809.50                                                            'נספח שפאזי-מנוע אסינכרוני כלובי תלת1600340100

5,840.106,832.90                                                            בדיקה מלאהפאזי-מנוע אסינכרוני כלובי תלת1600340100

889.201,040.40                                                            'נספח שמקרן1600650000

3,674.804,299.50                                                            בדיקה מלאהמקרן1600650000

השלמה לתעודת בדיקה מקרן1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

691.60809.20                                                            'נספח שמגבר1600650000

3,576.004,183.90                                                            בדיקה מלאהמגבר1600650000

השלמה לתעודת בדיקה מגבר1600650000

ל"מחו

                                                            2,071.002,423.10

691.60809.20                                                            'נספח שרסיבר1600650000

3,576.004,183.90                                                            בדיקה מלאהרסיבר1600650000

השלמה לתעודת בדיקה רסיבר1600650000

ל"מחו

                                                            1,922.802,249.70

691.60809.20                                                            'נספח שאינטרקום1600650000

2,736.203,201.40                                                            בדיקה מלאהאינטרקום1600650000

השלמה לתעודת בדיקה אינטרקום1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

790.40924.80                                                            'נספח שמצלמת אבטחה1600650000

3,427.804,010.50                                                            בדיקה מלאהמצלמת אבטחה1600650000
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השלמה לתעודת בדיקה מצלמת אבטחה1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

988.001,156.00                                                            'נספח ש(MIX)מיקסר 1600650000

3,674.804,299.50                                                            בדיקה מלאה(MIX)מיקסר 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (MIX)מיקסר 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

790.40924.80                                                            'נספח ש(TUN)טיונר 1600650000

3,378.403,952.70                                                            בדיקה מלאה(TUN)טיונר 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (TUN)טיונר 1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

790.40924.80                                                            'נספח ש(PAT)פטיפון 1600650000

2,983.203,490.30                                                            בדיקה מלאה(PAT)פטיפון 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (PAT)פטיפון 1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

928.701,086.60                                                            'נספח שמערכת קולנוע1600650000

3,911.904,576.90                                                            בדיקה מלאהמערכת קולנוע1600650000

השלמה לתעודת בדיקה מערכת קולנוע1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

731.10855.40                                                            'נספח ש(TAP)טייפ דק 1600650000

2,213.302,589.60                                                            בדיקה מלאה(TAP)טייפ דק 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (TAP)טייפ דק 1600650000

ל"מחו

                                                            570.00666.90

790.40924.80                                                            'נספח ש(CD)מקול דיסק 1600650000

2,667.803,121.30                                                            בדיקה מלאה(CD)מקול דיסק 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (CD)מקול דיסק 1600650000

ל"מחו

                                                            619.40724.70

691.60809.20                                                            'נספח ש(RAD)מקלט רדיו 1600650000

3,378.403,952.70                                                            בדיקה מלאה(RAD)מקלט רדיו 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (RAD)מקלט רדיו 1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

889.201,040.40                                                            'נספח ש(SUB)סאב וויפר 1600650000

3,872.404,530.70                                                            בדיקה מלאה(SUB)סאב וויפר 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (SUB)סאב וויפר 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

889.201,040.40                                                            'נספח ש(SAT)מקלט לווין 1600650000
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3,971.204,646.30                                                            בדיקה מלאה(SAT)מקלט לווין 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (SAT)מקלט לווין 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

691.60809.20                                                            'נספח ש(EQ)משווה צלילים 1600650000

2,272.602,658.90                                                            בדיקה מלאה(EQ)משווה צלילים 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (EQ)משווה צלילים 1600650000

ל"מחו

                                                            570.00666.90

928.701,086.60                                                            'נספח שריי-בלו- די.וי.די1600650000

3,615.504,230.10                                                            בדיקה מלאהריי-בלו- די.וי.די1600650000

השלמה לתעודת בדיקה ריי-בלו- די.וי.די1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

889.201,040.40                                                            'נספח שמקרן לייזר למופעים1600650000

7,174.808,394.50                                                            בדיקה מלאהמקרן לייזר למופעים1600650000

השלמה לתעודת בדיקה מקרן לייזר למופעים1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

988.001,156.00                                                            'נספח ש(CRT)מקלט טלוויזיה 1600650000

7,221.708,449.40                                                            בדיקה מלאה(CRT)מקלט טלוויזיה 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (CRT)מקלט טלוויזיה 1600650000

ל"מחו

                                                            1,577.001,845.10

691.60809.20                                                            'נספח ש(23SPK)רמקול מוגבר 1600650000

3,674.804,299.50                                                            בדיקה מלאה(23SPK)רמקול מוגבר 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (23SPK)רמקול מוגבר 1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

592.80693.60                                                            'נספח שבדיקת שנאי של מכשיר1600650000

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהבדיקת שנאי של מכשיר1600650000

928.701,086.60                                                            'נספח ש(DVR)וידיאו דיגיטלי 1600650000

928.701,086.60                                                            'נספח ש(DVR)וידיאו דיגיטלי 1600650000

3,615.504,230.10                                                            בדיקה מלאה(DVR)וידיאו דיגיטלי 1600650000

3,615.504,230.10                                                            בדיקה מלאה(DVR)וידיאו דיגיטלי 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (DVR)וידיאו דיגיטלי 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

השלמה לתעודת בדיקה (DVR)וידיאו דיגיטלי 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

889.201,040.40                                                            'נספח ש(MED)נגן מולטי מדיה 1600650000

3,971.204,646.30                                                            בדיקה מלאה(MED)נגן מולטי מדיה 1600650000
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השלמה לתעודת בדיקה (MED)נגן מולטי מדיה 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

731.10855.40                                                            'נספח ש(23STR)מערכת משולבת 1600650000

3,615.504,230.10                                                            בדיקה מלאה(23STR)מערכת משולבת 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (23STR)מערכת משולבת 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

1,047.301,225.30                                                            'נספח ש( LCD )מקלט טלוויזיה 1600650000

1,047.301,225.30                                                            'נספח ש( LCD )מקלט טלוויזיה 1600650000

7,182.208,403.20                                                            בדיקה מלאה( LCD )מקלט טלוויזיה 1600650000

7,182.208,403.20                                                            בדיקה מלאה( LCD )מקלט טלוויזיה 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה ( LCD )מקלט טלוויזיה 1600650000

ל"מחו

                                                            1,577.001,845.10

השלמה לתעודת בדיקה ( LCD )מקלט טלוויזיה 1600650000

ל"מחו

                                                            2,367.402,769.90

1,047.301,225.30                                                            'נספח ש(פלזמה)מקלט טלוויזיה 1600650000

1,047.301,225.30                                                            'נספח ש(פלזמה)מקלט טלוויזיה 1600650000

7,182.208,403.20                                                            בדיקה מלאה(פלזמה)מקלט טלוויזיה 1600650000

7,182.208,403.20                                                            בדיקה מלאה(פלזמה)מקלט טלוויזיה 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (פלזמה)מקלט טלוויזיה 1600650000

ל"מחו

                                                            3,565.904,172.10

השלמה לתעודת בדיקה (פלזמה)מקלט טלוויזיה 1600650000

ל"מחו

                                                            1,577.001,845.10

889.201,040.40                                                            'נספח ש(VCR)מקליט חוזי בסרט 1600650000

4,047.304,735.30                                                            בדיקה מלאה(VCR)מקליט חוזי בסרט 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (VCR)מקליט חוזי בסרט 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.701,787.40

928.701,086.60                                                            'נספח ש(TVG)משחק טלויזיה ביתי  1600650000

3,615.504,230.10                                                            בדיקה מלאה(TVG)משחק טלויזיה ביתי  1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (TVG)משחק טלויזיה ביתי  1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

691.60809.20                                                            'נספח שספק כוח ממותג עם פתיל זינה1600650000

691.60809.20                                                            'נספח שספק כוח ממותג עם פתיל זינה1600650000

2,736.003,201.10                                                            בדיקה מלאהספק כוח ממותג עם פתיל זינה1600650000

2,736.203,201.40                                                            בדיקה מלאהספק כוח ממותג עם פתיל זינה1600650000

120



מספר תקן

חלק 

מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מע2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירוןעשרוני

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח ממותג עם פתיל זינה1600650000

ל"מחו

                                                            2,044.402,391.90

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח ממותג עם פתיל זינה1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

691.60809.20                                                            'נספח שספק כוח לינארי עם תקע יצוק1600650000

691.60809.20                                                            'נספח שספק כוח לינארי עם תקע יצוק1600650000

2,124.202,485.30                                                            בדיקה מלאהספק כוח לינארי עם תקע יצוק1600650000

2,124.402,485.50                                                            בדיקה מלאהספק כוח לינארי עם תקע יצוק1600650000

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח לינארי עם תקע יצוק1600650000

ל"מחו

                                                            1,432.601,676.10

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח לינארי עם תקע יצוק1600650000

ל"מחו

                                                            570.00666.90

691.60809.20                                                            'נספח שספק כוח לינארי עם פתיל זינה1600650000

691.60809.20                                                            'נספח שספק כוח לינארי עם פתיל זינה1600650000

1,827.802,138.50                                                            בדיקה מלאהספק כוח לינארי עם פתיל זינה1600650000

1,828.002,138.80                                                            בדיקה מלאהספק כוח לינארי עם פתיל זינה1600650000

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח לינארי עם פתיל זינה1600650000

ל"מחו

                                                            1,136.201,329.40

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח לינארי עם פתיל זינה1600650000

ל"מחו

                                                            570.00666.90

731.10855.40                                                            'נספח ש(RTD)מקלט רדיו טיפ עם דיסק 1600650000

731.10855.40                                                            'נספח ש(RTD)מקלט רדיו טיפ עם דיסק 1600650000

3,516.704,114.50                                                            בדיקה מלאה(RTD)מקלט רדיו טיפ עם דיסק 1600650000

3,516.704,114.50                                                            בדיקה מלאה(RTD)מקלט רדיו טיפ עם דיסק 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (RTD)מקלט רדיו טיפ עם דיסק 1600650000

ל"מחו

                                                            2,686.603,143.30

השלמה לתעודת בדיקה (RTD)מקלט רדיו טיפ עם דיסק 1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

592.80693.60                                                            'נספח ש(EMC-בדיקת בטיחות ו)צג לרכב 1600650000

1,928.202,256.00                                                            בדיקה מלאה(EMC-בדיקת בטיחות ו)צג לרכב 1600650000

1,679.601,965.10                                                            ארץ/ל"תעוד מחו(EMC-בדיקת בטיחות ו)צג לרכב 1600650000

494.00578.00                                                            'נספח ש60065י "מכשיר במתח נמוך לפי ת1600650000

889.401,040.60                                                            בדיקה מלאה60065י "מכשיר במתח נמוך לפי ת1600650000

השלמה לתעודת בדיקה 60065י "מכשיר במתח נמוך לפי ת1600650000

ל"מחו

                                                            592.80693.60
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592.80693.60                                                            'נספח ש(EMC-בדיקת בטיחות ו)מגבר לרכב 1600650000

1,928.202,256.00                                                            בדיקה מלאה(EMC-בדיקת בטיחות ו)מגבר לרכב 1600650000

1,679.601,965.10                                                            ארץ/ל"תעוד מחו(EMC-בדיקת בטיחות ו)מגבר לרכב 1600650000

889.201,040.40                                                            'נספח שממיר דיגיטלי עם ספק כוח חיצוני1600650000

889.201,040.40                                                            'נספח שממיר דיגיטלי עם ספק כוח חיצוני1600650000

4,070.004,761.90                                                            בדיקה מלאהממיר דיגיטלי עם ספק כוח חיצוני1600650000

4,070.004,761.90                                                            בדיקה מלאהממיר דיגיטלי עם ספק כוח חיצוני1600650000

השלמה לתעודת בדיקה ממיר דיגיטלי עם ספק כוח חיצוני1600650000

ל"מחו

                                                            2,884.203,374.50

השלמה לתעודת בדיקה ממיר דיגיטלי עם ספק כוח חיצוני1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

928.701,086.60                                                            'נספח ש ללא פרוט סעיפים1בדיקה לטסטים 1600650000

3,516.704,114.50                                                            בדיקה מלאה ללא פרוט סעיפים1בדיקה לטסטים 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה  ללא פרוט סעיפים1בדיקה לטסטים 1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

592.80693.60                                                            בדיקה מלאהבדיקת רמת דליקות של מעגל מודפס1600650000

790.40924.80                                                            'נספח ש(LCDE)ספק חיצוני +מקלט טלוויזיה1600650000

3,971.204,646.30                                                            בדיקה מלאה(LCDE)ספק חיצוני +מקלט טלוויזיה1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (LCDE)ספק חיצוני +מקלט טלוויזיה1600650000

ל"מחו

                                                            1,577.001,845.10

691.60809.20                                                            'נספח ש(SCZST)ספק כוח ממותג עם תקע יצוק 1600650000

691.60809.20                                                            'נספח ש(SCZST)ספק כוח ממותג עם תקע יצוק 1600650000

3,032.403,547.90                                                            בדיקה מלאה(SCZST)ספק כוח ממותג עם תקע יצוק 1600650000

3,032.603,548.10                                                            בדיקה מלאה(SCZST)ספק כוח ממותג עם תקע יצוק 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (SCZST)ספק כוח ממותג עם תקע יצוק 1600650000

ל"מחו

                                                            2,340.802,738.70

השלמה לתעודת בדיקה (SCZST)ספק כוח ממותג עם תקע יצוק 1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

691.60809.20                                                            'נספח ש(תקע)כולל ספק ,מחשב לוח עם כרטיס סים1600650000

3,427.804,010.50                                                            בדיקה מלאה(תקע)כולל ספק ,מחשב לוח עם כרטיס סים1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (תקע)כולל ספק ,מחשב לוח עם כרטיס סים1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

494.00578.00                                                            'נספח ש60065י "מכשיר המתחבר למצת הרכב לפי ת1600650000

1,480.501,732.20                                                            בדיקה מלאה60065י "מכשיר המתחבר למצת הרכב לפי ת1600650000
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השלמה לתעודת בדיקה 60065י "מכשיר המתחבר למצת הרכב לפי ת1600650000

ל"מחו

                                                            1,223.601,431.60

691.60809.20                                                            'נספח ש(פתיל)כולל ספק ,מחשב לוח עם כרטיס סים1600650000

3,131.403,663.70                                                            בדיקה מלאה(פתיל)כולל ספק ,מחשב לוח עם כרטיס סים1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (פתיל)כולל ספק ,מחשב לוח עם כרטיס סים1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

691.60809.20                                                            'נספח ש עם פרוט הסעיפים מאופסים2בדיקה לטסטים 1600650000

3,032.603,548.10                                                            בדיקה מלאה עם פרוט הסעיפים מאופסים2בדיקה לטסטים 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה  עם פרוט הסעיפים מאופסים2בדיקה לטסטים 1600650000

ל"מחו

                                                            1,379.401,613.90

691.60809.20                                                            'נספח שטלפון עם ספק כח חיצוני ממותג עם תקע יצוק1600650000

3,427.804,010.50                                                            בדיקה מלאהטלפון עם ספק כח חיצוני ממותג עם תקע יצוק1600650000

השלמה לתעודת בדיקה טלפון עם ספק כח חיצוני ממותג עם תקע יצוק1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

691.60809.20                                                            'נספח שטלפון עם ספק כח חיצוני ממותג עם פתיל זינה1600650000

3,131.403,663.70                                                            בדיקה מלאהטלפון עם ספק כח חיצוני ממותג עם פתיל זינה1600650000

השלמה לתעודת בדיקה טלפון עם ספק כח חיצוני ממותג עם פתיל זינה1600650000

ל"מחו

                                                            1,478.201,729.50

691.60809.20                                                            'נספח שטלפון סלולרי עם ספק כח חיצוני עם תקע יצוק1600650000

3,032.603,548.10                                                            בדיקה מלאהטלפון סלולרי עם ספק כח חיצוני עם תקע יצוק1600650000

השלמה לתעודת בדיקה טלפון סלולרי עם ספק כח חיצוני עם תקע יצוק1600650000

ל"מחו

                                                            1,824.002,134.10

691.60809.20                                                            'נספח שטלפון סלולרי עם ספק כח חיצוני עם פתיל זינה1600650000

2,736.203,201.40                                                            בדיקה מלאהטלפון סלולרי עם ספק כח חיצוני עם פתיל זינה1600650000

השלמה לתעודת בדיקה טלפון סלולרי עם ספק כח חיצוני עם פתיל זינה1600650000

ל"מחו

                                                            1,527.601,787.30

592.80693.60                                                            'נספח ש(GPS)מערכת מולטי מדיה לרכב כולל מערכת נווט 1600650000

1,926.602,254.10                                                            בדיקה מלאה(GPS)מערכת מולטי מדיה לרכב כולל מערכת נווט 1600650000

השלמה לתעודת בדיקה (GPS)מערכת מולטי מדיה לרכב כולל מערכת נווט 1600650000

ל"מחו

                                                            1,679.601,965.10

592.80693.60                                                            'נספח ש(EMC-בדיקת בטיחות ו)או מקלט רדיו לרכב /די ו.וי.די1600650000

1,928.202,256.00                                                            בדיקה מלאה(EMC-בדיקת בטיחות ו)או מקלט רדיו לרכב /די ו.וי.די1600650000

1,679.601,965.10                                                            ארץ/ל"תעוד מחו(EMC-בדיקת בטיחות ו)או מקלט רדיו לרכב /די ו.וי.די1600650000

592.80693.60                                                            'נספח ש(EMC-בדיקת בטיחות ו)בלי צג לרכב /מצלמה לנסיעה לאחור עם1600650000

1,926.602,254.10                                                            בדיקה מלאה(EMC-בדיקת בטיחות ו)בלי צג לרכב /מצלמה לנסיעה לאחור עם1600650000
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השלמה לתעודת בדיקה (EMC-בדיקת בטיחות ו)בלי צג לרכב /מצלמה לנסיעה לאחור עם1600650000

ל"מחו

                                                            1,679.601,965.10

1,610.401,884.20                                                            'נספח שלכלי רכב אחרים: מצברי עופרת חומצה1600950100

17,981.6021,038.50                                                            בדיקה מלאהלכלי רכב אחרים: מצברי עופרת חומצה1600950100

1,679.601,965.10                                                            'נספח שלאופנעים: תת מוצר: מצברי עופרת חומצה1600950100

5,829.206,820.20                                                            בדיקה מלאהלאופנעים: תת מוצר: מצברי עופרת חומצה1600950100

790.40924.80                                                            'נספח שמדלק להט- אביזרים לנורות שפופרת 1601550000

4,141.904,846.00                                                            בדיקה מלאהמדלק להט- אביזרים לנורות שפופרת 1601550000

השלמה לתעודת בדיקה מדלק להט- אביזרים לנורות שפופרת 1601550000

ל"מחו

                                                            570.00666.90

740.90866.90                                                            'נספח שIEC74 PVC- כבלים גמישים ולא מסוככים המבודדים ב1602270100

3,398.103,975.80                                                            בדיקה מלאהIEC74 PVC- כבלים גמישים ולא מסוככים המבודדים ב1602270100

740.90866.90                                                            'נספח שIEC75 PVC- כבלים גמישים ולא מסוככים המבודדים ב1602270100

3,595.704,207.00                                                            בדיקה מלאהIEC75 PVC- כבלים גמישים ולא מסוככים המבודדים ב1602270100

632.40739.90                                                            'נספח שIEC02 60227 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

2,202.602,577.00                                                            בדיקה מלאהIEC02 60227 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

632.40739.90                                                            'נספח שIEC 60227 01 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

2,350.802,750.40                                                            בדיקה מלאהIEC 60227 01 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

632.40739.90                                                            'נספח שIEC 60227 06 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

2,202.602,577.00                                                            בדיקה מלאהIEC 60227 06 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

632.40739.90                                                            'נספח שIEC 60227 07 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

3,091.803,617.40                                                            בדיקה מלאהIEC 60227 07 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

632.40739.90                                                            'נספח שIEC 60227 08 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

3,091.803,617.40                                                            בדיקה מלאהIEC 60227 08 ללא מעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

632.40739.90                                                            'נספח שIEC 60227 05 ללא המעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

2,202.602,577.00                                                            בדיקה מלאהIEC 60227 05 ללא המעטה PVC- כבלים מבודדים ב1602270300

671.90786.10                                                            'נספח שIEC52 - PVC- כבלים גמישים מבודדים ב1602270500

3,477.804,069.00                                                            בדיקה מלאהIEC52 - PVC- כבלים גמישים מבודדים ב1602270500

671.90786.10                                                            'נספח שIEC53 - PVC- כבלים גמישים מבודדים ב1602270500

3,537.104,138.40                                                            בדיקה מלאהIEC53 - PVC- כבלים גמישים מבודדים ב1602270500

661.90774.40                                                            'נספח שIEC71C:  תת מוצרPVC-כבלים מבודדים ב1602270600

3,240.003,790.80                                                            בדיקה מלאהIEC71C:  תת מוצרPVC-כבלים מבודדים ב1602270600

661.90774.40                                                            'נספח שIEC71F:  תת מוצרPVC-כבלים מבודדים ב1602270600

3,191.203,733.70                                                            בדיקה מלאהIEC71F:  תת מוצרPVC-כבלים מבודדים ב1602270600

395.20462.40                                                            'נספח שבית נורה בעל תבריג מטיפוס-בית נורה בעל תבריג מטיפוס אדיסון1602380000
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2,501.802,927.10                                                            בדיקה מלאהבית נורה בעל תבריג מטיפוס-בית נורה בעל תבריג מטיפוס אדיסון1602380000

השלמה לתעודת בדיקה בית נורה בעל תבריג מטיפוס-בית נורה בעל תבריג מטיפוס אדיסון1602380000

ל"מחו

                                                            570.00666.90

662.00774.50                                                            'נספח שIEC03כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום 1602450300

2,213.202,589.40                                                            בדיקה מלאהIEC03כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום 1602450300

691.70809.30                                                            'נספח שIEC53פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

4,585.105,364.60                                                            בדיקה מלאהIEC53פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

691.70809.30                                                            'נספח שIEC57פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

4,782.705,595.80                                                            בדיקה מלאהIEC57פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

691.70809.30                                                            'נספח שIEC66פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

4,802.505,618.90                                                            בדיקה מלאהIEC66פתילים וכבלים גמישים המבודדים בגומי 1602450400

978.101,144.40                                                            'נספח שP0- קבל מנועים המשתקם מעצמו 1602520100

5,335.206,242.20                                                            בדיקה מלאהP0- קבל מנועים המשתקם מעצמו 1602520100

השלמה לתעודת בדיקה P0- קבל מנועים המשתקם מעצמו 1602520100

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

978.101,144.40                                                            'נספח שאחר- קבל מנועים המשתקם מעצמו 1602520100

6,718.407,860.50                                                            בדיקה מלאהאחר- קבל מנועים המשתקם מעצמו 1602520100

השלמה לתעודת בדיקה אחר- קבל מנועים המשתקם מעצמו 1602520100

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

978.101,144.40                                                            'נספח שP0- קבל מנועים שאינו משתקם מעצמו 1602520100

4,347.205,086.20                                                            בדיקה מלאהP0- קבל מנועים שאינו משתקם מעצמו 1602520100

השלמה לתעודת בדיקה P0- קבל מנועים שאינו משתקם מעצמו 1602520100

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

978.101,144.40                                                            'נספח שאחר- קבל מנועים שאינו משתקם מעצמו 1602520100

5,730.406,704.60                                                            בדיקה מלאהאחר- קבל מנועים שאינו משתקם מעצמו 1602520100

השלמה לתעודת בדיקה אחר- קבל מנועים שאינו משתקם מעצמו 1602520100

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

760.80890.10                                                            'נספח שמחבר למכשיר חשמלי: מחבר למכשיר חשמלי לשימוש ביתי תת מוצר1603200100

2,648.303,098.50                                                            בדיקה מלאהמחבר למכשיר חשמלי: מחבר למכשיר חשמלי לשימוש ביתי תת מוצר1603200100

השלמה לתעודת בדיקה מחבר למכשיר חשמלי: מחבר למכשיר חשמלי לשימוש ביתי תת מוצר1603200100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

424.00496.00                                                            'נספח שבתי נורה ובתי מדלק- אביזר לנורות שפופרת פלוארניות 1604000000

2,356.002,757.00                                                            בדיקה מלאהבתי נורה ובתי מדלק- אביזר לנורות שפופרת פלוארניות 1604000000
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השלמה לתעודת בדיקה בתי נורה ובתי מדלק- אביזר לנורות שפופרת פלוארניות 1604000000

ל"מחו

                                                            570.00667.00

1,381.001,615.80                                                            'נספח ש נורות עם נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

2,574.703,012.40                                                            בדיקה מלאה נורות עם נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

השלמה לתעודת בדיקה  נורות עם נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

ל"מחו

                                                            1,814.202,122.60

769.40900.20                                                            'נספח ש נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

769.40900.20                                                            'נספח ש נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

1,962.902,296.60                                                            בדיקה מלאה נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

1,962.902,296.60                                                            בדיקה מלאה נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

השלמה לתעודת בדיקה  נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

ל"מחו

                                                            1,202.401,406.80

השלמה לתעודת בדיקה  נורות ללא נצילות אנרגיה10נורות להט טונגסטן לבדיקה של 1604320100

ל"מחו

                                                            1,202.401,406.80

1,626.601,903.10                                                            'נספח שנורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג ביונט1604320200

4,215.904,932.60                                                            בדיקה מלאהנורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג ביונט1604320200

2,607.403,050.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צינורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג ביונט1604320200

השלמה לתעודת בדיקה נורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג ביונט1604320200

ל"מחו

                                                            2,059.802,410.00

1,626.601,903.10                                                            'נספח שנורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג אדיסון1604320200

4,215.904,932.60                                                            בדיקה מלאהנורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג אדיסון1604320200

2,607.403,050.70                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי צינורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג אדיסון1604320200

השלמה לתעודת בדיקה נורות הלוגן לא כיווניות עם תבריג אדיסון1604320200

ל"מחו

                                                            2,059.802,410.00

1,063.601,244.40                                                            'נספח שצבעוניות עם תבריג ביונט/נורות הלוגן כיווניות1604320200

3,652.904,273.90                                                            בדיקה מלאהצבעוניות עם תבריג ביונט/נורות הלוגן כיווניות1604320200

2,044.402,391.90                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצבעוניות עם תבריג ביונט/נורות הלוגן כיווניות1604320200

השלמה לתעודת בדיקה צבעוניות עם תבריג ביונט/נורות הלוגן כיווניות1604320200

ל"מחו

                                                            1,496.801,751.30

1,063.601,244.40                                                            'נספח שצבעוניות עם תבריג אדיסון/נורות הלוגן כווניות1604320200

3,652.904,273.90                                                            בדיקה מלאהצבעוניות עם תבריג אדיסון/נורות הלוגן כווניות1604320200
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2,044.402,391.90                                                            ח"סעיפי רשמיות לפי ציצבעוניות עם תבריג אדיסון/נורות הלוגן כווניות1604320200

השלמה לתעודת בדיקה צבעוניות עם תבריג אדיסון/נורות הלוגן כווניות1604320200

ל"מחו

                                                            1,496.801,751.30

1,067.901,249.40                                                            'נספח שציוד רפואי כללי1606010100

9,963.7011,657.50                                                            בדיקה מלאהציוד רפואי כללי1606010100

השלמה לתעודת בדיקה ציוד רפואי כללי1606010100

ל"מחו

                                                            3,664.004,286.90

1,067.901,249.40                                                            'נספח שציוד רפואי הכולל מערכת לייזר1606010100

19,813.7023,182.00                                                            בדיקה מלאהציוד רפואי הכולל מערכת לייזר1606010100

השלמה לתעודת בדיקה ציוד רפואי הכולל מערכת לייזר1606010100

ל"מחו

                                                            4,135.204,838.20

691.70809.30                                                            'נספח שכלי עבודה מוזן מרשת חשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

4,733.005,537.60                                                            בדיקה מלאהכלי עבודה מוזן מרשת חשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

השלמה לתעודת בדיקה כלי עבודה מוזן מרשת חשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

ל"מחו

                                                            2,291.402,680.90

691.60809.20                                                            'נספח שכלי עבודה מוזן מרשת החשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

4,722.005,524.70                                                            בדיקה מלאהכלי עבודה מוזן מרשת החשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

השלמה לתעודת בדיקה כלי עבודה מוזן מרשת החשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

ל"מחו

                                                            2,291.402,680.90

839.80982.60                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

7,055.808,255.30                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

השלמה לתעודת בדיקה מוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

ל"מחו

                                                            4,405.005,153.90

296.40346.80                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת ללא מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

3,073.203,595.60                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת ללא מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

השלמה לתעודת בדיקה מוזן מסוללה נטענת ללא מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

ל"מחו

                                                            2,291.402,680.90

691.70809.30                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת ובעל חיבור לזינה:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

4,752.805,560.80                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת ובעל חיבור לזינה:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

השלמה לתעודת בדיקה מוזן מסוללה נטענת ובעל חיבור לזינה:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

ל"מחו

                                                            2,291.402,680.90

296.40346.80                                                            'נספח שחיצונית-כלי עבודה מוזן מסוללה נטענת:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100
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2,450.302,866.90                                                            בדיקה מלאהחיצונית-כלי עבודה מוזן מסוללה נטענת:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

השלמה לתעודת בדיקה חיצונית-כלי עבודה מוזן מסוללה נטענת:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450100

ל"מחו

                                                            1,679.601,965.10

691.60809.20                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת פנימית: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450201

4,722.005,524.70                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת פנימית: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450201

השלמה לתעודת בדיקה מוזן מסוללה נטענת פנימית: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450201

ל"מחו

                                                            2,291.402,680.90

296.40346.80                                                            'נספח שחיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450201

2,450.302,866.90                                                            בדיקה מלאהחיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450201

השלמה לתעודת בדיקה חיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450201

ל"מחו

                                                            1,679.601,965.10

691.60809.20                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת פנימית: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450202

4,722.005,524.70                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת פנימית: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450202

השלמה לתעודת בדיקה מוזן מסוללה נטענת פנימית: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450202

ל"מחו

                                                            2,291.402,680.90

296.40346.80                                                            'נספח שחיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450202

2,450.302,866.90                                                            בדיקה מלאהחיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450202

השלמה לתעודת בדיקה חיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450202

ל"מחו

                                                            1,679.601,965.10

691.70809.30                                                            'נספח שכלי עבודה מוזן מרשת חשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

4,733.005,537.60                                                            בדיקה מלאהכלי עבודה מוזן מרשת חשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

2,291.402,680.90                                                            ארץ/ל"תעוד מחוכלי עבודה מוזן מרשת חשמל: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

839.80982.60                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

7,055.808,255.30                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

4,405.005,153.90                                                            ארץ/ל"תעוד מחומוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

296.40346.80                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת ללא מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

3,073.203,595.60                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת ללא מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

2,291.402,680.90                                                            ארץ/ל"תעוד מחומוזן מסוללה נטענת ללא מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

691.70809.30                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת ובעל חיבור לזינה:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

4,752.805,560.80                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת ובעל חיבור לזינה:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

2,291.402,680.90                                                            ארץ/ל"תעוד מחומוזן מסוללה נטענת ובעל חיבור לזינה:כלי עבודה חשמלי תת מוצר1607450203

839.80982.60                                                            'נספח שמוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר16074502017

7,055.808,255.30                                                            בדיקה מלאהמוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר16074502017
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השלמה לתעודת בדיקה מוזן מסוללה נטענת עם מטען: כלי עבודה חשמלי תת מוצר16074502017

ל"מחו

                                                            4,405.005,153.90

296.40346.80                                                            'נספח שחיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר16074502017

2,450.502,867.10                                                            בדיקה מלאהחיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר16074502017

השלמה לתעודת בדיקה חיצונית-מוזן מסוללה נטענת: כלי עבודה חשמלי תת מוצר16074502017

ל"מחו

                                                            570.00666.90

978.101,144.40                                                            'נספח שיחידה- קבל הספק 1608310100

5,730.406,704.60                                                            בדיקה מלאהיחידה- קבל הספק 1608310100

השלמה לתעודת בדיקה יחידה- קבל הספק 1608310100

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

978.101,144.40                                                            'נספח שבנק קבלים- קבל הספק 1608310100

5,730.406,704.60                                                            בדיקה מלאהבנק קבלים- קבל הספק 1608310100

השלמה לתעודת בדיקה בנק קבלים- קבל הספק 1608310100

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

829.90971.00                                                            'נספח שמפסק אוטומטי זעיר: מפסק אוטומטי זעיר תת מוצר1608980100

15,462.8018,091.50                                                            בדיקה מלאהמפסק אוטומטי זעיר: מפסק אוטומטי זעיר תת מוצר1608980100

השלמה לתעודת בדיקה מפסק אוטומטי זעיר: מפסק אוטומטי זעיר תת מוצר1608980100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

829.90971.00                                                            'נספח שלפעולה בזרם ישר\מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים1608980200

15,463.0018,091.70                                                            בדיקה מלאהלפעולה בזרם ישר\מפסקים אוטומטיים זעירים לפעולה בזרם חילופים1608980200

953.001,115.00                                                            'נספח שכספומט1609500100

5,646.006,606.00                                                            בדיקה מלאהכספומט1609500100

השלמה לתעודת בדיקה כספומט1609500100

ל"מחו

                                                            2,157.002,524.00

395.20462.40                                                            'נספח שסוללת מטען המשמשת לטעינת מכשירים1609500100

988.201,156.20                                                            בדיקה מלאהסוללת מטען המשמשת לטעינת מכשירים1609500100

השלמה לתעודת בדיקה סוללת מטען המשמשת לטעינת מכשירים1609500100

ל"מחו

                                                            543.40635.80

681.90797.80                                                            'נספח שמסופים: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

3,410.403,990.20                                                            בדיקה מלאהמסופים: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מסופים: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

ל"מחו

                                                            1,518.201,776.30

556.50651.10                                                            'נספח שמחשב כף יד: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

129



מספר תקן

חלק 

מ"מחיר אחרי מעמ"מחיר לפני מע2משתנה 1משתנה סוג בדיקהשם פריט המחירוןעשרוני

3,882.804,542.90                                                            בדיקה מלאהמחשב כף יד: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מחשב כף יד: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

ל"מחו

                                                            1,869.602,187.40

681.90797.80                                                            'נספח שמהדק חשמלי: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

3,608.004,221.40                                                            בדיקה מלאהמהדק חשמלי: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מהדק חשמלי: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

ל"מחו

                                                            1,518.201,776.30

477.00558.00                                                            'נספח שספק כוח לינארי: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

1,778.002,080.00                                                            בדיקה מלאהספק כוח לינארי: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

השלמה לתעודת בדיקה ספק כוח לינארי: בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע 1609500100

ל"מחו

                                                            786.00920.00

770.00900.90                                                            'נספח שמדפסת: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

5,646.906,606.90                                                            בדיקה מלאהמדפסת: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מדפסת: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            3,592.604,203.30

1,045.001,222.70                                                            'נספח שכספומט: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

7,169.608,388.40                                                            בדיקה מלאהכספומט: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה כספומט: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            2,761.903,231.40

692.50810.20                                                            'נספח שציוד מחשב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

5,768.006,748.60                                                            בדיקה מלאהציוד מחשב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה ציוד מחשב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            3,156.703,693.30

719.80842.20                                                            'נספח שמחשב נייד: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

6,367.207,449.60                                                            בדיקה מלאהמחשב נייד: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מחשב נייד: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            3,673.504,298.00

638.70747.30                                                            'נספח שמונה שטרות: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

4,075.304,768.10                                                            בדיקה מלאהמונה שטרות: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מונה שטרות: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,247.301,459.30

943.601,104.00                                                            'נספח שקופה רושמת: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

4,353.305,093.40                                                            בדיקה מלאהקופה רושמת: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה קופה רושמת: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,345.701,574.50
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662.80775.50                                                            'נספח שמכונת חישוב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

3,359.303,930.40                                                            בדיקה מלאהמכונת חישוב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מכונת חישוב: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,341.501,569.60

927.701,085.40                                                            'נספח שמכונת צילום: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

6,618.607,743.80                                                            בדיקה מלאהמכונת צילום: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מכונת צילום: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            2,761.903,231.40

682.00797.90                                                            'נספח ששעון נוכחות: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

3,376.703,950.70                                                            בדיקה מלאהשעון נוכחות: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה שעון נוכחות: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,344.901,573.50

631.60739.00                                                            'נספח שספק כח ממותג: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

631.60739.00                                                            'נספח שספק כח ממותג: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

4,737.305,542.60                                                            בדיקה מלאהספק כח ממותג: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

4,737.305,542.60                                                            בדיקה מלאהספק כח ממותג: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה ספק כח ממותג: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            3,224.003,772.10

השלמה לתעודת בדיקה ספק כח ממותג: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            3,224.003,772.10

859.001,005.00                                                            'נספח שמודם ונתב-דרישות כלליות: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע 1609500100

4,160.004,867.20                                                            בדיקה מלאהמודם ונתב-דרישות כלליות: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע 1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מודם ונתב-דרישות כלליות: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע 1609500100

ל"מחו

                                                            2,726.003,189.40

531.90622.30                                                            'נספח שמכונת לימינציה: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

3,676.504,301.50                                                            בדיקה מלאהמכונת לימינציה: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מכונת לימינציה: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,365.401,597.50

859.001,005.00                                                            'נספח שבטיחות ציוד טכנולוגיות מידע: דרישות כלליות מוצר -מרכזיה1609500100

4,308.005,040.40                                                            בדיקה מלאהבטיחות ציוד טכנולוגיות מידע: דרישות כלליות מוצר -מרכזיה1609500100

השלמה לתעודת בדיקה בטיחות ציוד טכנולוגיות מידע: דרישות כלליות מוצר -מרכזיה1609500100

ל"מחו

                                                            2,874.003,362.60

690.10807.40                                                            'נספח שמע נווט עם ספק כח: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

4,588.905,369.00                                                            בדיקה מלאהמע נווט עם ספק כח: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100
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השלמה לתעודת בדיקה מע נווט עם ספק כח: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            2,408.102,817.50

609.40713.00                                                            'נספח שספק כח:דרישות כלליות שם מוצר:בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

3,957.904,630.70                                                            בדיקה מלאהספק כח:דרישות כלליות שם מוצר:בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה ספק כח:דרישות כלליות שם מוצר:בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            2,349.202,748.60

657.70769.50                                                            'נספח שמכונת גריסה חשמלית: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

3,713.904,345.30                                                            בדיקה מלאהמכונת גריסה חשמלית: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מכונת גריסה חשמלית: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,344.901,573.50

450.70527.30                                                            'נספח שנווט עם ממיר רכב' מע: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

2,467.802,887.30                                                            בדיקה מלאהנווט עם ממיר רכב' מע: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה נווט עם ממיר רכב' מע: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            1,340.701,568.60

690.10807.40                                                            'נספח שמע תשלום בכרטיס אשראי: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

4,756.605,565.20                                                            בדיקה מלאהמע תשלום בכרטיס אשראי: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מע תשלום בכרטיס אשראי: שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            2,761.503,231.00

889.501,040.70                                                            'נספח שמוניטור: דרישות כלליות שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

5,523.006,461.90                                                            בדיקה מלאהמוניטור: דרישות כלליות שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

השלמה לתעודת בדיקה מוניטור: דרישות כלליות שם המוצר: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע1609500100

ל"מחו

                                                            2,744.403,210.90

1,339.101,566.70                                                            'נספח שדרישות בטיחות- נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים 1609680000

4,321.905,056.60                                                            בדיקה מלאהדרישות בטיחות- נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים 1609680000

השלמה לתעודת בדיקה דרישות בטיחות- נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים 1609680000

ל"מחו

                                                            1,327.401,553.10

355.70416.20                                                            'נספח שיחידת הידוק  מתוברגת- התקן חיבור נפרד 1609980201

2,005.902,346.90                                                            בדיקה מלאהיחידת הידוק  מתוברגת- התקן חיבור נפרד 1609980201

השלמה לתעודת בדיקה יחידת הידוק  מתוברגת- התקן חיבור נפרד 1609980201

ל"מחו

                                                            520.60609.10

355.70416.20                                                            'נספח שיחידת הידוק לא מתוברגת- התקן חיבור נפרד 1609980202

2,005.902,346.90                                                            בדיקה מלאהיחידת הידוק לא מתוברגת- התקן חיבור נפרד 1609980202
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השלמה לתעודת בדיקה יחידת הידוק לא מתוברגת- התקן חיבור נפרד 1609980202

ל"מחו

                                                            520.60609.10

355.70416.20                                                            'נספח שיחידת הידוק חודדת בידוד- התקן חיבור נפרד 1609980203

2,005.902,346.90                                                            בדיקה מלאהיחידת הידוק חודדת בידוד- התקן חיבור נפרד 1609980203

השלמה לתעודת בדיקה יחידת הידוק חודדת בידוד- התקן חיבור נפרד 1609980203

ל"מחו

                                                            520.60609.10

355.70416.20                                                            'נספח שמתוברגות נפרדות- יחידות הידוק 1609990100

786.70920.40                                                            בדיקה מלאהמתוברגות נפרדות- יחידות הידוק 1609990100

השלמה לתעודת בדיקה מתוברגות נפרדות- יחידות הידוק 1609990100

ל"מחו

                                                            494.00578.00

355.70416.20                                                            'נספח שנפרדות, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

828.60969.50                                                            בדיקה מלאהנפרדות, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

השלמה לתעודת בדיקה נפרדות, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

355.70416.20                                                            'נספח שמתוברגות כחלק ממכשיר- יחידות הידוק 1609990100

826.30966.80                                                            בדיקה מלאהמתוברגות כחלק ממכשיר- יחידות הידוק 1609990100

השלמה לתעודת בדיקה מתוברגות כחלק ממכשיר- יחידות הידוק 1609990100

ל"מחו

                                                            494.00578.00

355.70416.20                                                            'נספח שכחלק ממכשיר, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

1,263.401,478.20                                                            בדיקה מלאהכחלק ממכשיר, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

השלמה לתעודת בדיקה כחלק ממכשיר, לא מתוברגות- יחידות הידוק 1609990100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

986.201,153.90                                                            'נספח שמפסק מגן הפועל בזרם דלף1610080100

22,157.9025,924.70                                                            בדיקה מלאהמפסק מגן הפועל בזרם דלף1610080100

השלמה לתעודת בדיקה מפסק מגן הפועל בזרם דלף1610080100

ל"מחו

                                                            767.60898.10

988.201,156.20                                                            'נספח ש41MFMGM: מפסק מגן הפועל בזרם דלף תת מוצר1610090100

28,709.4033,590.00                                                            בדיקה מלאה41MFMGM: מפסק מגן הפועל בזרם דלף תת מוצר1610090100

השלמה לתעודת בדיקה 41MFMGM: מפסק מגן הפועל בזרם דלף תת מוצר1610090100

ל"מחו

                                                            99.00115.80

978.101,144.40                                                            'נספח שקבל תאורה המשתקם מעצמו1610480000

15,001.9017,552.20                                                            בדיקה מלאהקבל תאורה המשתקם מעצמו1610480000

השלמה לתעודת בדיקה קבל תאורה המשתקם מעצמו1610480000

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

978.101,144.40                                                            'נספח שקבל תאורה שאינו משתקם מעצמו1610480000
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13,618.7015,933.90                                                            בדיקה מלאהקבל תאורה שאינו משתקם מעצמו1610480000

השלמה לתעודת בדיקה קבל תאורה שאינו משתקם מעצמו1610480000

ל"מחו

                                                            1,501.801,757.10

395.20462.40                                                            'נספח שדרישות כלליות: מפסקים למכשירים 1610580100

2,164.302,532.20                                                            בדיקה מלאהדרישות כלליות: מפסקים למכשירים 1610580100

918.801,075.00                                                            'נספח שתופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים1612420000

6,154.207,200.40                                                            בדיקה מלאהתופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים1612420000

1,520.601,779.10                                                            ארץ/ל"תעוד מחותופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים1612420000

533.50624.20                                                            'נספח שמובנה-דרייבר ללדים רגיל: אביזרי הפעלה       תת מוצר1613470100

4,693.205,491.00                                                            בדיקה מלאהמובנה-דרייבר ללדים רגיל: אביזרי הפעלה       תת מוצר1613470100

השלמה לתעודת בדיקה מובנה-דרייבר ללדים רגיל: אביזרי הפעלה       תת מוצר1613470100

ל"מחו

                                                            570.00666.90

533.50624.20                                                            'נספח שעצמאי-דרייבר ללדים רגיל: אביזרי הפעלה       תת מוצר1613470100

6,708.307,848.70                                                            בדיקה מלאהעצמאי-דרייבר ללדים רגיל: אביזרי הפעלה       תת מוצר1613470100

השלמה לתעודת בדיקה עצמאי-דרייבר ללדים רגיל: אביזרי הפעלה       תת מוצר1613470100

ל"מחו

                                                            2,585.103,024.60

533.50624.20                                                            'נספח שממיר אלקטרוני רגיל: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

5,513.006,450.20                                                            בדיקה מלאהממיר אלקטרוני רגיל: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

השלמה לתעודת בדיקה ממיר אלקטרוני רגיל: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

ל"מחו

                                                            2,535.702,966.80

533.50624.20                                                            'נספח שSELVממיר אלקטרוני : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

6,303.407,375.00                                                            בדיקה מלאהSELVממיר אלקטרוני : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

השלמה לתעודת בדיקה SELVממיר אלקטרוני : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

ל"מחו

                                                            2,535.702,966.80

434.70508.60                                                            'נספח שמארז ציוד להפעלת נורות:אביזרי הפעלה ובקרה לנורות  תת מוצר1613470100

3,803.804,450.40                                                            בדיקה מלאהמארז ציוד להפעלת נורות:אביזרי הפעלה ובקרה לנורות  תת מוצר1613470100

השלמה לתעודת בדיקה מארז ציוד להפעלת נורות:אביזרי הפעלה ובקרה לנורות  תת מוצר1613470100

ל"מחו

                                                            2,585.103,024.60

533.50624.20                                                            'נספח שעצמאי-SELVדרייבר ללדים : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

7,893.909,235.90                                                            בדיקה מלאהעצמאי-SELVדרייבר ללדים : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

השלמה לתעודת בדיקה עצמאי-SELVדרייבר ללדים : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470100

ל"מחו

                                                            2,585.103,024.60

790.40924.80                                                            'נספח שהתקן הדלקה: התקן הדלקה   תת מוצר1613470201
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5,097.905,964.50                                                            בדיקה מלאההתקן הדלקה: התקן הדלקה   תת מוצר1613470201

השלמה לתעודת בדיקה התקן הדלקה: התקן הדלקה   תת מוצר1613470201

ל"מחו

                                                            2,535.702,966.80

533.50624.20                                                            'נספח שממיר אלקטרוני רגיל: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470202

5,513.006,450.20                                                            בדיקה מלאהממיר אלקטרוני רגיל: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470202

השלמה לתעודת בדיקה ממיר אלקטרוני רגיל: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470202

ל"מחו

                                                            2,535.702,966.80

533.50624.20                                                            'נספח שSELVממיר אלקטרוני : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470202

6,303.407,375.00                                                            בדיקה מלאהSELVממיר אלקטרוני : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470202

השלמה לתעודת בדיקה SELVממיר אלקטרוני : אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470202

ל"מחו

                                                            2,535.702,966.80

1,778.402,080.70                                                            'נספח שנטל אלקטרוני לנורות פלוא-אביזרי הפעלה ובקרה לנורות1613470203

8,733.9010,218.70                                                            בדיקה מלאהנטל אלקטרוני לנורות פלוא-אביזרי הפעלה ובקרה לנורות1613470203

השלמה לתעודת בדיקה נטל אלקטרוני לנורות פלוא-אביזרי הפעלה ובקרה לנורות1613470203

ל"מחו

                                                            2,525.802,955.20

790.40924.80                                                            'נספח שנטל אלקטרוני לתאורת חרום: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470207

5,730.806,705.00                                                            בדיקה מלאהנטל אלקטרוני לתאורת חרום: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470207

השלמה לתעודת בדיקה נטל אלקטרוני לתאורת חרום: אביזרי הפעלה ובקרה לנורות תת מוצר1613470207

ל"מחו

                                                            570.00666.90

1,422.701,664.60                                                            'נספח שנטל מגנטי לנורות פלואורנ-אביזרי הפעלה ובקרה לנורות1613470208

7,420.108,681.50                                                            בדיקה מלאהנטל מגנטי לנורות פלואורנ-אביזרי הפעלה ובקרה לנורות1613470208

השלמה לתעודת בדיקה נטל מגנטי לנורות פלואורנ-אביזרי הפעלה ובקרה לנורות1613470208

ל"מחו

                                                            570.00666.90

430.80504.00                                                            'נספח שג"נטלים לנורות נל1613470209

7,835.109,167.10                                                            בדיקה מלאהג"נטלים לנורות נל1613470209

השלמה לתעודת בדיקה ג"נטלים לנורות נל1613470209

ל"מחו

                                                            570.00666.90

430.80504.00                                                            'נספח שנ"נטלים לנורות נל1613470209

7,835.109,167.10                                                            בדיקה מלאהנ"נטלים לנורות נל1613470209

השלמה לתעודת בדיקה נ"נטלים לנורות נל1613470209

ל"מחו

                                                            570.00666.90

430.80504.00                                                            'נספח שנטלים לנורות כספית1613470209

6,434.107,527.90                                                            בדיקה מלאהנטלים לנורות כספית1613470209
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השלמה לתעודת בדיקה נטלים לנורות כספית1613470209

ל"מחו

                                                            570.00666.90

430.80504.00                                                            'נספח שנטלים לנורות מטלהלייד1613470209

7,835.109,167.10                                                            בדיקה מלאהנטלים לנורות מטלהלייד1613470209

השלמה לתעודת בדיקה נטלים לנורות מטלהלייד1613470209

ל"מחו

                                                            570.00666.90

1,201.601,405.90                                                            'נספח שPVCצינור - מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862100

1,201.601,405.90                                                            בדיקה מלאהPVCצינור - מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862100

2,489.802,913.10                                                            'נספח שצינורות כפיפים בעלי עמידות בפני להבה מתפשטת1613862200

2,489.802,913.10                                                            בדיקה מלאהצינורות כפיפים בעלי עמידות בפני להבה מתפשטת1613862200

2,489.802,913.10                                                            'נספח שצינורות שרשורים בעלי עמידות בפני להבה מתפשטת1613862200

2,489.802,913.10                                                            בדיקה מלאהצינורות שרשורים בעלי עמידות בפני להבה מתפשטת1613862200

1,699.401,988.30                                                            'נספח שאינו עמיד בבעירה - (שרשורים)צנורות מובלים כפיפים וגמישים 1613862200

1,699.401,988.30                                                            בדיקה מלאהאינו עמיד בבעירה - (שרשורים)צנורות מובלים כפיפים וגמישים 1613862200

1,201.601,405.90                                                            'נספח שPVCצינור - מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862400

1,201.601,405.90                                                            בדיקה מלאהPVCצינור - מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862400

1,201.601,405.90                                                            'נספח שPVCאביזר - מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862400

1,201.601,405.90                                                            בדיקה מלאהPVCאביזר - מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862400

1,555.001,819.40                                                            'נספח שמובלים שרשורים-מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862400

2,261.802,646.30                                                            בדיקה מלאהמובלים שרשורים-מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת 1613862400

544.10636.60                                                            'נספח שללא דרגת הגנה: שנאי הספק תת מוצר1615580100

3,574.604,182.30                                                            בדיקה מלאהללא דרגת הגנה: שנאי הספק תת מוצר1615580100

544.10636.60                                                            'נספח שבעל דרגת הגנה: שנאי הספק תת מוצר1615580100

4,196.004,909.30                                                            בדיקה מלאהבעל דרגת הגנה: שנאי הספק תת מוצר1615580100

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580204

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580204

3,574.404,182.00                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580204

4,196.004,909.30                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580204

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580205

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580205

3,574.404,182.00                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580205

4,196.004,909.30                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580205

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580206

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580206

3,574.404,182.00                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580206
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4,196.004,909.30                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 1615580206

544.10636.60                                                            'נספח שללא דרגת הגנה: שנאי לצעצועים1615580207

3,574.804,182.50                                                            בדיקה מלאהללא דרגת הגנה: שנאי לצעצועים1615580207

544.10636.60                                                            'נספח שבעל דרגת הגנה: שנאי לצעצועים1615580207

4,196.204,909.60                                                            בדיקה מלאהבעל דרגת הגנה: שנאי לצעצועים1615580207

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 16155802013

543.90636.40                                                            'נספח שיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 16155802013

3,574.404,182.00                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 16155802013

4,196.004,909.30                                                            בדיקה מלאהיחידות הספק כוח ומוצרים דומים, בטיחות של שנאי הספר 16155802013

1,333.801,560.50                                                            'נספח שטלוויזיה שטוחה: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

10,355.4012,115.80                                                            בדיקה מלאהטלוויזיה שטוחה: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

3,492.804,086.60                                                            ארץ/ל"תעוד מחוטלוויזיה שטוחה: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

1,284.401,502.70                                                            'נספח שמכשיר עם תקע יצוק: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

6,927.608,105.30                                                            בדיקה מלאהמכשיר עם תקע יצוק: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

2,899.603,392.50                                                            ארץ/ל"תעוד מחומכשיר עם תקע יצוק: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

1,333.801,560.50                                                            'נספח שמכשיר עם פתיל זינה: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

6,976.808,162.90                                                            בדיקה מלאהמכשיר עם פתיל זינה: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

2,899.803,392.80                                                            ארץ/ל"תעוד מחומכשיר עם פתיל זינה: תת מוצר: בטיחות ציוד אלקטרוניקה1623680100

859.001,005.00                                                            'נספח שמודם ונתב-דרישות כלליות: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע 1623680100

4,160.004,867.20                                                            בדיקה מלאהמודם ונתב-דרישות כלליות: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע 1623680100

2,726.003,189.40                                                            ארץ/ל"תעוד מחומודם ונתב-דרישות כלליות: בטיחות ציוד טכנולוגיית מידע 1623680100
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1

הערות
פירוט

:בדיקה של מדיחי כלים

. 11,000₪- עלות הבדיקה המלאה כוללת עלות בדיקת רמת הרעש של כ

.היבואן מסמן את רמת הרעש על המוצר/בדיקת רמת הרעש נדרשת כאשר היצרן
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