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 27.12.18: תאריך                                            

 2018/8שאלות הבהרה מכרז ל תשובות

 חומרי ניקוי ואספקה של  הפומבי לרכישמכרז 

 

"ב נוסח מתוקן של נספח ג', אשר אותו יש לצרף מצהמציעים, כל הפריטים בנספח ג' מוספרו לפי סדר רץ.  לנוחיות
 למסמכי ההצעה. כמו כן, מצ"ב קובץ אקסל מתוקן ופתוח. 

מס' 
 סידורי

הסעיף במסמכי 
 הפנייה

 הערה /שאלה 
 תשובה

מוצרי  1קטגוריה  1
 נייר

ג "ק 5 שכבתי:  נייר טואלט קרפ חד 1 פריט
 . מ "ס 9.5רוחב 

מדוע נדרש נייר  ?. מה אורך הגליל הנדרש1
  ג? "ק 5במשקל 

על מנת , לציין בין משקל למשקל   נבקש
שלא יסופק נייר באיכות ירודה מידי או 

של משקל מרחבי לאחד מטר   דרישה
 מרובע.  

 מבו קרפ?'. האם כוונתכם לג2

. אתם מבקשים לקבל שווה ערך למוצר 3
. אותו אתם מקבלים היום מדאלאס, זה

 וגמאנבקש לקבל גליל אחד לד

 

 

 . אורך ולא הנייר משקל מבקשים אנו. 1

 

 

 

 .קרפ מבו'ג בנייר מדובר. 2

 חוזרות סתימות של בעיה קיימת במכללה. 3
 הנייר רק כי מצאנו רבות בדיקות לאחר. ונשנות

 בעיות ומונע ,ביותר המסיס הנייר הוא המבוקש
 .במכללה קשות אינסטלציה

 מסוג בנייר סיונותינ להרשות נוכל לא זו מסיבה
 .שונה

 הרכש ליחידת להגיע ניתן -קבלת דוגמא  לצורך
 03-6902373 שמשון עם מראש בתיאום

 

מוצרי  1קטגוריה  2
 נייר

נייר טואלט טישו דו שכבתי רך : 2פריט מס' 
 . 'מ 150מינימום 

 '''?יח 48האם אפשר לספק באריזות של  .  1

 ?טישו'מבו לג כוונתכם האם. 2

 

 

 

 אפשרי .1
 'מבו טישו גל כוונתנו .2

 

מוצרי  1קטגוריה  3
 נייר

 יחידות . 100: טישו ממחטות לאף  3 פריט

 . האם בשקית או בקופסא?1

 

 

 .שקית אריזת .1
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מוצרי  1קטגוריה 
 נייר

 ....." דמגבוני רך ונעים בוד":  6מס'  פריט

 ?מה רוחב הגליל ? כמה גלילים באריזה . 1

דוגמא של /נבקש לקבל הבהרה וצילום. 2
 הפריט

 200. האם לא נפלה טעות בהגדרת הפריט 3
 מטר?  200מטליות ולא 

 

 

 .גלילים 6 יש באריזה. 1

 מ"ס 13.2 הגליל רוחב. 2

 

 הרכש ליחידת להגיע ניתן - דוגמא קבלת לצורך
 03-6902373 שמשון עם מראש בתיאום

 לגליל גרם 960 .מטר 200 ב מדובר. 3

 .במכללה שקיים למתקן מתאים הנייר

מוצרי  1קטגוריה  5
 נייר

 .לבן מתכת ידיים לנייר מתקן: 7 פריט

 מתאים בקטגוריה הנייר סוגי מבין.לאיזה 1
 ?הזה המתקן

 

 טישו ידיים ניירל מתאים .1

מוצרי  1קטגוריה  6
 נייר

 : מתקן לנייר טואלט בודד עם נעילה8 פריט

מבו '. האם הכוונה למתקן לנייר טואלט ג1
 הראשון? פריטב שתואם לנייר שנדרש

יש צורך במפתח או  האמור. האם למתקן 2
בנעילה נסתרת כמו במתקני קימברלי 

 פרופשיונל?

 

 

 קרפ מבו'ג הטואלט נייר עבור למתקן הכוונה.1

 .. 1מספר  בפריט

 במפתח צורך יש.2

 

 

 

חומרי  2קטגוריה  7
 ניקוי

 .ק "סמ 300ל ידיים 'ג 9 פריט

 500האם ניתן לתת הצעה לנפח של  .1

  ?ק "סמ

או  ?לצורך חיטוי, . מה המטרה לפריט2
 ?סבון לידיים 

 

 

 

לצורך בחינת ההצעה נתייחס כאילו  לאב, ניתן.1
 סמ"ק.  300 -מדובר ב

 .ידיים חיטוי:  המטרה.2
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חומרי  2קטגוריה  8
 ניקוי

 ליטר ריחני  1סבון לשטיפת ידיים  - 11 פריט

 500. האם ניתן לתת הצעה לנפח של 1

  .ק?"סמ

 

 ליטר 1 ל במחיר יושווה הוא אז אבל ניתן. 1
 . (2)כלומר המחיר יוכפל פי 

 .ליטר חצי לרכוש מעוניינים לא אנו

חומרי  2קטגוריה  9
 ניקוי

 מגבונים לניקוי מיוחד .  -12 פריט

יחידות כפי  4000יחידות ולא  400. יש 1
  .שמצויין במכרז

 

 400 ב מדובר. תוקנה והיא טעות יש נכון. 1

 .בדלי

 אנו  -בטבלה המעודכנת הוספה שורה נוספת 
 סוגים 2 ב מעוניינים

 70% אלכוהולי+ רגיל

חומרי  2קטגוריה  10
 ניקוי

 ליטר  4שמפו כלים  -18 פריט

 או יותר  18%או  12%.  מה הריכוז הנדרש 1

 

  18% ו 12%: שורות 2 יש. 1

חומרי  2קטגוריה  11
 ניקוי

 . חומר ריח לריצפה  -20 פריט

ובמה הוא שונה ?   .למה הכוונה מה הנפח1
ליטר?  1מהסעיף "מבשם מרוכז 

  ?שתי שורות מתחת  שמופיע

.לא רשמתם את הכמות ביחידת אירוז 2
 נא הבהרתכם, ונפח בליטרים של הפריט

לבטל את  נבקש 22.ישנה כפילות עם פריט 3
 .20פריט 

 

 למבשם כפילות אכן הוא לרצפה ריח חומר.1
 מבוטל. 20לפיכך פריט  .(22)פריט  ליטר 1 אביב

 מבוטל 20פריט . 2

 

 מקובל. 3

חומרי  2קטגוריה  12
 ניקוי

 ק"ג. 5: אבקת כביסה 23פריט  

 "ג?ק 6 לפי לתמחר אפשר.האם 1

 ליחידה מחיר להגיש המציעים על.האם 2
' יחי 4 של שלם לקרטון או"ג ק 5 של אחת
 "ג?ק 20 קרי

 

  . יםמבוטל24+  23פריט מספר 

חומרי  2קטגוריה  13
 ט .'נוזל רב תכליתי ג: 25פריט  ניקוי

 ?. האם אפשר מוצר מקביל1

 

 

 ומפרט דוגמא שמביאים בתנאי  י,אפשר.1
יש להעביר את  .על ידינו , והמוצר מאושריקמדו

 מכרזההצעה לחד עם הגשת הדוגמא י

 

חומרי  2קטגוריה  14
 ליטר. 1 מתז: נוזל חלונות 26 פריט ניקוי

 "ק?סמ 750 לפי לתמחר ניתן.האם 1

 

 .לא.1

 ציבורי מוסד אנו, ביתי לשימוש הוא 750
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חומרי  2קטגוריה  15
 ניקוי

 6ל מתקן "מ 500פריט סבון קצף  - 30 פריט
 , יחידות

ניתן  האם? האם הכוונה לסבון או למתקן. 1
ליטר  1מוצר מקביל בנפח של  להציע 

  להחלפת בכפוף)ונסון  'ג/מתוצרת קימבלי
 (עלות ללא ידינו עלהמתקנים 

 6. האם ניתן להציע סבון קצף באריזה של 2
של קימברלי  ל "מ  1000יחידות בנפח של 

  פרופשיונל?

 ?. האם אפשר לספק מוצר מקביל3

ליטר נבקש לתקן  1כ באריזת ". מגיע בד4
 .בהתאם

 ק?"סמ  0.800. האם ניתן להגיש 5

 

 

 

 להחליף בעיה לנו אין עקרוןכ,  לסבון הכוונה.1
 זוכה והמחיר איכותי הסבון אם מתקן

 

 

 .הקיים במתקן ייכנס לא ל"מ 1000 סבון, לא.2

 

 איכותי מוצרוה דוגמא מביאים אם, כן.3

חד יאת הדוגמא  עביריש לה .ומאושר על ידינו
 מכרזההצעה לעם הגשת 

 .ל"מ 500 באריזת רק מבקשים אנו. 4

 לא. 5

 

חומרי  2קטגוריה  16
 ניקוי

 K400+K300: 31+ 32 פריט

 ?מקביל מוצר לספק אפשר.האם 1

 

  .לא. 1

 3 קטגוריה 17

 מטאטים מגבים
 יעים דליים
 ופחים

 ליטר ירוק . 50פח אשפה  - 38 פריט

נבקשכם לבטל . .כבר לא מיובא לארץ1
 . פריט זה

 

 

 .בוטלהפריט מ, מקובל .1

 3 קטגוריה 18

 מטאטים מגבים
 יעים דליים
 ופחים

 ליטר +ידית מתכת .   25פח  - 41 פריט

 .למה הכוונה?1 

 

 

 .הפריט מבוטל .1

 3 קטגוריה 19

 מטאטים מגבים
 יעים דליים
 ופחים

 ליטר 10 דוושה פח: 43 פריט

 ?נירוסטה או.מפלסטיק 1

 

 

 נירוסטה .1

 3 קטגוריה 20

 מטאטים מגבים
 יעים דליים
 ופחים

ליטר המתאים  50מכסה לפח  - 44 פריט
 ל. "כנ 38לפריט 

 נבקש לבטל פריט זה

 

 

 הפריט מבוטל 
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 3 קטגוריה 21

 מטאטים מגבים
 יעים דליים
 ופחים

 פלסטיק אדום+מטאטא קש  - 53פריט  

 . למה הכוונה?1 
 

 

 .  קש למטאטא הכוונה    

 4קטגוריה  22

 לניקוי מוצרים
 שוטף

 

 בקופסא מזון שקית  63 פריט

 H.Dידיעתנו,  סוגי הניילון הינם  למיטב.1
 -L.Dולא כפי שציינתם 

כ בתצורת ". שקיות מזון מגיעות בד2
HD  300 אריזות מחוברות  2)בקופסא ' יח

נבקש לתקן  .(שקיות 150שבכל אריזה 
 בהתאם

 

  .מקובל 1

 

 יתוקן, מקובל.2

 

 

 4קטגוריה  23

 לניקוי מוצרים
 שוטף

 

  – L.D 70*50בגליל : 64פריט 

עובי והאם , אבקש לציין כמות בגליל
 H.Dאו /ו  L.Dהניילון הוא 

 

 

 מיקרון 21 עובי

 LD הוא ניילוןה 

 יחידות בחבילה. 50מגיע בכרית 

 4קטגוריה  24

 לניקוי מוצרים
 שוטף

 

 בגליל שחור   L.D 85*76שקיות : 65פריט 

 .מה העובי?1

 'יח 25. נבקש להוסיף בעמודת כמות 2

 

 מיקרון  18 עובי.1

 25ב ולא יחידות 50 ב מעוניינים אנו. 2

25  

 4קטגוריה 

 לניקוי מוצרים
 שוטף

 

 יח'. 1מטליות ריצפז פרש ':   66פריט 

 ?האם הכוונה למטליות רצפה חד פעמיות.1

 כמה? בדלי לחות למטליות הכוונה.האם 2
 ?בדלי יחידות

מה זה מטליות ריצפז . . לא ברור הפריט3
יחידות? ובנוסף יש סתירה כי  1פרש 

כמו כן  .יחידות 10בעמודת הכמות רשום 
תמונה והסבר על +נבקש לקבל דוגמא 

 הפריט

 

 

 .בוטלמ זה פריט

 4קטגוריה  26

 לניקוי מוצרים
 שוטף

 

 בקרטון. 60  50/70סחבה  - 68 פריט

' האם על המציעים לנקוב במחיר ליח.1
 ?60אחת של סחבה או לקרטון של 

 

 

 .בודדת אחת לסחבה מחיר. 1

 .להזמנה מינימלית כמות לציין נא
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 4קטגוריה  27

 לניקוי מוצרים
 שוטף

 "מ.ס 50"מ'ס 45 כסף נייר - 71 פריט

 בכפל מדובר האם 5 ו 4 קטגוריה' ג.נספח 1
 ?מוצרים

 

 מטר 50 אורך מ"ס 45 רוחב כסף נייר

 .למוצר כפילות קיימת לא

 5קטגוריה   28

 "פח כלים

 

בסעיף מפת שולחן ניילון חד   -83 פריט
 . 1/8פעמי 

  ?למה הכוונה  . 1

 

 שולחן ניילון חד פעמי  מפת .1
 מפה אורך מטר 2.4         

 .בחבילה גלילים    8             

 5קטגוריה   29

 "פח כלים

 סוכר ., תה , בסעיף סט קפה  -88 פריט

  ?מה הגודל הנדרש 

 

 ליחידה ל"מ 700 בערך  הנדרש הגודל        

 

30  

 6קטגוריה 

"פ ח כלים
 מתכלים

 

פעמיים מתכלים. מכיוון  דכלים ח
האם ניתן לא , שהמוצרים הינם אופציה

 ?להגיש הצעה 

 

 הצעה להגיש רשאים המציעים, ליבכם לשימת
 למספר או בלבד אחת לקטגוריה כספית

 למען'. ג בנספח הקטגוריות 6 לכל או קטגוריות

 המחירים כל את למלא יש, ספק הסר

 למלא יש, כן כמו. ות/הרלוונטי  ות/בקטגוריה
 כלולים שאינם למוצרים המוצע הנחה אחוז את

 . 'ג נספח במפרט

 6קטגוריה  31

"פ ח כלים
 מתכלים 

 אצלנוכלים מתכלים נמכרים  - כללי
נבקש לתקן . באריזות שלמות בלבד 

שקטגוריה זאת בסטטוס  פי עלבהתאם אף 
 של אופציה בלבד

 . 'יח 1000כוסות מתכלות  - 1 פריט

 לא צויין האם מיועד לשתיה חמה או קרה.1

 

 

 

 

 

 .קרהלוגם  חמהל גם מיועד .1

32  

 6קטגוריה 

"פ ח כלים
 מתכלים

 'יח 2000כפיות  - 90 פריט

 'יח 1000מזלגות  - 91פריט  

 ' יח 1000סכינים  - 92 פריט

צלחות קטנות מגיעות באריזה  – 94 פריט
 'יח 1500שלמה של 

 'יח 1000 -דולות  גצלחות  – 95 פריט

 

 תוקן, מקובל  

35  

 . 20/20מפיות מתכלות  – 93 פריט 6קטגוריה 

 

 .פריט זה מבוטל
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"פ ח כלים
 מתכלים

.לא מצאנו פריט זה בקרב ספקינו. נבקש 1
 שם היבואן+תמונה+לקבל דוגמא 

 

 

36  

 6קטגוריה 

"פ ח כלים
 מתכלים

 צלחות אליפטיות. – 95, 94 פריטים

.  האם ניתן להגיש עגולות במקום 1
 אליפטיות? 

 

 

 .כן .1
 

37  

 6קטגוריה 

"פ ח כלים
 מתכלים

נבקש לקבל את כמויות הצריכה המשוערות 
יש יתרון , בהעדר כמויות אלו. לכל פריט

מובהק לספק הנוכחי ופגיעה קשה בשיוויון 
 .בתחרות

 

 . מתכלים למוצרים עברה לא עדיין המכללה

 הדוגמאות למתן וכתובת תאריך לקבל נבקש כללי 39
 במכרז המבוקשות

 .מכרזההצעות ל הגשת עם יחד יועברו הדוגמאות

 .המכרז במסמכי מופיעים ההגשה פרטי

40  

הסכם  –ב'  נספח
התקשרות סעיף 

13.1 

 
 72קובל בתחום זמן אספקה מינימלי של מ

 שעות כמו שנדרש 48שעות במקום 

 

 

 .מקובל

 

41 

 

 הזמנה 24סעיף 
 הצעות להציע

אופן דירוג 
 ההצעות

 

לא פורסמו כמויות צריכה שנתיות לכל 
 . פריט

 

 

 

לא ניתן  .המכרז במסמכי כללי כספי אומדן ניתן
 לתת כמויות צריכה שנתיות לכל פריט.

 הזמנה 32 סעיף  42
 הצעות להציע

יש להגיש את  -למכרז  32פי סעיף  על
. דיסק און קיג "ההצעה גם בקובץ אקסל ע

מבדיקת הקובץ באתר מסתבר שהקובץ 
 .סגור כך שלא ניתן למלא את עמודת המחיר

נבקש לשלוח את קובץ האקסל מחדש עם 
 אפשרות לשתול מחירים וסה"כ

 

 

מצ"ב נספח ג' וטבלת אקסל מעודכנים, אשר 
 מחליפים את הקודמים. 

לפנות לציפי   ניתןבכל בעיה בקובץ האקסל, 

  tsipi.edri@smkb.ac.ilאדרי במייל 

mailto:tsipi.edri@smkb.ac.il


 : ______________חותמת+  חתימה  : ____________תאריך

 

 נספח ג 43

 אחוז ההנחה

אשמח לקבל הבהרה לגבי אחוז ההנחה 
 המתבקש למוצרים שלא נמצאים במפרט

 

אחוז ההנחה המתבקש הוא האחוז המקסימלי 
שהספק נותן, גם על אחוז זה תיעשה השוואה בין 

 הספקים.

 
 

על המציעים להגיש מסמך זה חתום  ' וטבלת אקסל מעודכנים, אשר מחליפים את הקודמים.גלמסמך זה מצורפים נספח 

   . על ידם במועד הגשת ההצעות

 


