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 סמינר הקיבוצים המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנויות ]ע"ר[ 

 

11.12.2022 

 

 –   לאספקת חומרי ניקוי וציוד משקי למכללה  22/4פומבי מספר  מכרז

 קובץ הבהרות  

 כללי   . א

 .להלן הבהרות למכרז ("המכרזלהלן: ") למכרז שבנדון 22בהתאם לסעיף  .1

 . ההתייחסות לפניות אינה על פי זהות הפונה, אלא על פי נושא הפניהכדי לא לחשוף את זהות הפונה,   .2

 . מפורט נוסח השאלה, הנוסח אינו זהה בהכרח לנוסח שנשלח על ידי הפונה ושב הבמקר .3

  .יובהר, כי ההבהרות המפורטות במסמך זה ייחשבו חלק בלתי נפרד מהליך המכרז .4

אחת שבה    – ח המעודכן מצורף בשתי גרסאות הנוס במקביל לקובץ זה מצורף נוסח מעודכן של המכרז. .5

השינויים מסומנים ואחת "נקייה". יש להגיש את ההצעה למכרז באמצעות הנוסח המעודכן ה"נקי" 

מסומנים(. אינם  השינויים  שבו  לנוסח   )הנוסח  ההבהרות  קובץ  בין  התאמה  חוסר  של  מקרה  בכל 

 המעודכן של המכרז, יגבר האמור בנוסח המעודכן של המכרז. 

המציעים מתבקשים לשים לב כי במסגרת הנוסח המעודכן של המכרז הם נדרשים להגיש דוגמאות   .6

 .המקורי למוצרים נוספים על אלה שפורטו בנוסח המכרז

 בקשות ההבהרה:מענה ל . ב

סעיף/חלק   מס"ד

 במכרז 

 תשובה תמצית השאלה

  ש"ח  1000מינימום הזמנה בחברתנו  כללי  1

   .לפני מע"מ

לחוזה(  1למפרט )נספח  5סעיף 

יתוקן, כך שהמכללה תתחייב 

ש"ח לפני   500למינימום הזמנה של 

 מע"מ.

אנא ראו את הנוסח המעודכן של 

 המכרז.

פריטים  2

 תחליפים 

עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן לתת 

מותג חליפי שווה ערך למותגים 

 המופיעים במכרז. 

למפרט, ניתן לספק  2לפי סעיף 

באישור המכללה, מותג שווה ערך 

בדיקת   ובתנאים המפורטים בסעיף.

הכרזה לאחר המותג ואישורו ייעשו 

ההתקשרות עם על הזוכה וכתנאי 

במהלך ההתקשרות הספק  .הספק

יהיה רשאי לבקש אישור למוצרי 

שווי ערך, אך המכללה לא תהיה 

ואם המכללה  –חייבת לאשר זאת 

לא תאשר מוצר שווה ערך אחר, 
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יך ולספק את  הספק יידרש להמש

 המוצרים שאושרו. 

אנא ראו את הנוסח המעודכן של 

  המכרז.

  -2קטגוריה  3

 6  1שורה 

למפרט,  2בהתאם למפורט בסעיף  "? אריאל" האם ניתן לספק את המותג

ניתן לספק מותג שווה ערך באישור 

המכללה. לאחר שתתקבל דוגמה 

של המוצר, המכללה תחליט אם 

למוצר המוצר הוא שווה ערך 

 המבוקש.

 2קטגוריה  4

 11  5שורה 

  האם ניתן לספק את המותג
 "? סאסאטק"

למפרט,  2בהתאם למפורט בסעיף 

ניתן לספק מותג שווה ערך באישור 

המכללה. לאחר שתתקבל דוגמה 

של המוצר, המכללה תחליט אם 

המוצר הוא שווה ערך למוצר 

 המבוקש.

 1קטגוריה  5

 - 9שורה 

חוגלה  המותג "האם ניתן לספק את 
  "?קימברלי

 כן.

עפ"י חוק חובת המכרזים, ניתן להציע   יח' מידה  6

פריטים כאשר יח' מידה נמכרים שונה 

 מהצעתכם במכרז .  

ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו ביח' 

מידה שונות , המחיר בהצעתנו תיהיה 

 בהתאם

כדי לאפשר השוואה בין ההצעות  

השונות, יש לנקוב במחיר בהתאם 

ליחידת המידה המפורטת במכרז. 

אם הספק )הזוכה במכרז( יהיה 

מעוניין לספק מוצרים באריזה שונה 

יחולו  )למשל, מיכל סבון גדול יותר( 

 כל אלה: 

 . המחיר יחושב באופן יחסי (א)

הספק רשאי לספק אריזה   (ב)

קטנה מגודל האריזה 

המפורט במכרז ללא  

 אישור מראש.  

הספק אינו רשאי לספק   ( ג)

גדולה מגודל  אריזה 

האריזה המפורט במכרז  

ללא אישור מראש של 

 המכללה. 

בכל מקרה שבו עקב שינוי   (ד)

או בגודל הנייר באריזה 

נדרש מתקן שונה  המסופק 

מהמתקן הקיים במכללה, 
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הספק יחליף את המתקן  

על חשבונו )עלות המתקן 

ועלות ההתקנה וכל עלות 

 . אחרת הכרוכה בהחלפה(

מסמכי המכרז עודכנו כדי לשקף 

 שינוי זה. 

 2קטגוריה  7

 - 9שורה 

סבון קצף. המוצר שאנו משווקים של  -
ליטר. אנו נתמחר   1חוגלה או ג'ונסון 

ליטר כפי שרשום במכרז לצורך  1/2לפי 
ליטר  1השוואה הוגנת ואם נזכה נספק 

ומחיר בהתאמה כולל החלפת כל 
המיתקנים הקיימים אצלכם למיתקני  

 חוגלה קימברלי ללא חיוב. 
 

 מקובל.

אנו משווקים בגליל של   -אשפתון ירוק  - 38שורה  8
 -כמצוין במכרז 20שקיות ולא  25

ואם נזכה נספק  20נתמחר לפי גליל של 
 ומחיר בהתאמה  25גליל של 

 25אשפתון ירוק יתוקן לגליל של 

אנא ראו את הצעת המחיר  יחידות.

 המעודכנת.

אנו משווקים במארז  -מטליות - 42שורה  9
  3נ"ל קטגוריה כ -רביעייה ובמכרז בודד

צלחות אנו משווקים במארזים   -1שורה 
במכרז רשום מארז של  - 100או  25של 
 כנ"ל  - 50
 

 . 6אנא ראו את התשובה לשאלה 

האם מדובר על מפיון בתאבון בקופסת   - 6שורה  10
 קרטון ? 

 

 .כן

  -4קטגוריה  11

    10   9שורות 

11   - 

מנות אישיות מגיעות במארזים של 
אנו כמובן נתמחר לאלף לצורך  - 1000

  -השוואה הוגנת ונספק מארז סטנדרטי 
 ומחיר בהתאמה -כנ"ל 

 

 .6\5אנא ראו התשובה לשאלה 

רשימת   12

 פריטים 

מבקשים את רשימת הפריטים בקובץ 
 אקסל

 

 מופיע באתר. הקובץ המתוקן 

אין כמויות צריכה לכל פריט ואין ערך  כמויות   13
נותן יתרון לא הוגן  -כספי של המכרז

לספק המכהן ופוגע בעקרון השוויון בין 
 המתמודדים .  

 

בשנה האחרונה עמד סכום 
ההתקשרות לכלל המוצרים מושא 

כולל מע"מ. ₪  220,000המכרז על 
אין בסכום זה כדי להוות התחייבות 

מוצרים בהיקף  של המכללה לרכוש 
 כלשהו. 

בנוסף, ומבלי להתחייב לרכש 
בסכום או בהיקף מסוימים, מקדם 

המכפלה של כל מוצר מבוסס על 
כמות המוצרים השנתית שנרכשה 

 בעבר מאותו מוצר. 
מה ערך המכרז של קניות בפועל לכל   ערך כספי 14

 קטגוריה בשנה ? 
 . 13אנא ראו התשובה לשאלה 

 

 נק' הפצה ?כמה  נק' הפצה  15
כמה  -ציינתם אספקה בשני אתרים

נקודות הפצה סופיות קיימות סה"כ 
 בשני האתרים ?

האם קיימות נקודות הפצה גבוהות ללא 
 מעלית ?

 

המכללה רשאית להזמין אספקה 
מכללת סמינר   –לשני אתרים 

הקיבוצים בדרך נמיר וקמפוס  
אומניות, בבניין כלבו שלום )בבניין 

מבלי לגרוע  זה קיימת מעלית(. 
מזכות המכללה להזמין אספקה 
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כיום בפועל, לכל אחד מהאתרים, 
 האספקה היא לדרך נמיר בלבד.

הארכת   16
התקשרות  

 4.2סעיף 

המכרז נתון  -אופציות -הארכת
מבקשים  -להחלטה ח"צ ע"י המכללה  

 בהסכמה הדדית  
 

 הבקשה נדחית.

הצעת מחיר   17
 - 21שורה 

? מבקשים צילום  1/48למה הכוונה 
 מוצר ודוגמא.

 

  48המפיון מגיע במארז של 
קופסאות מפיונים. יש לתמחר 

מארז אחד. טופס הצעת מחיר ל
  המחיר עודכן כדי לשקף שינוי זה.

הצעת מחיר  18
 - 35שורה 

מבקשים צילום מוצר  -סקוטש שחור
 וצילום אריזה 

 
 יחידות. 5באריזה יש 

הצעת מחיר   19
 - 3שורה 

נא  -נייר מגבת לא קיים תלת שכבתי 
מטר , למה  150לתקן. בנוסף ביקשתם 

 ? 9.5*115הכוונה 
 

אנא ראו את הנוסח המעודכן של 
 הצעת המחיר. 

הצעת מחיר  20
 - 4שורה 

לא קיים .  -מתקן נירוסטה אוטוקאט
 מבקשים צילום מוצר והבהרה 

הסעיף יירד מהצעת  מקובלת.הערה 
 המחיר

הצעת מחיר  21
 - 7שורה 

מה רוחב הנייר ? מה קוטר   -נייר סמרט
 הגליל ? מבקשים דוגמת גליל. 

 

 ס"מ  11.8רוחב נייר 
 ס"מ. 18קוטר 

הספק רשאי להציע רוחב שונה  
המותאם למתקן המסופק על ידו. 

במקרה זה הספק יישא בעלות  
 החלפת המתקנים. 

מחיר הצעת  22
 - 37שורה 

  5000- לאיזו כמות להציע ? האם ל
 שקיות או פחות ? 

 שקית אשפה לפחים קטנים 
 יחידות  50בגליל יש  

 גלילים  24באריזה יש 
 50ציע מחיר לגליל של יש לה

 שקיות.
הצעת מחיר  23

 - 24שורה 
ס"מ  30מטאטא משרדי קיים בגודל 

 נא לתקן או להבהיר  - 40ולא 
 

נא ראו את הנוסח המעודכן  מקובל.
 של הצעת המחיר. 

הצעת מחיר   24
 - 26שורה 

 -מטר 1.8מטר ולא  1.5באורך  -מקל עץ
 נא לתקן  

 

נא ראו את הנוסח המעודכן  מקובל.
 של הצעת המחיר. 

הצעת מחיר  25
 4שורה 

   ?מופיעה פעמיים 4מדוע שורה 
 

המתייחסת   4בנוסח המעודכן שורה 
 למתקן הנירוסטה מבוטלת. 

האם הדוגמאות שימסרו בעת הגשת   26
 המכרז יוחזרו למציעים ? 

יוחזרו.  המציע יגיע לאסוף עם  
 קבלת הודעה על כך. 

ציינתם כמות דרישה/צריכה לא   27
חודשית  של הפריטים. נתון זה חשוב 

 ומהותי לצורך תמחור ההצעה 

 . 13אנא ראו התשובה לשאלה 

הפריטים  11נבקש לקבל צילום של   28
 הנדרשים שיש לצרף להצעה. 

 .הבקשה נדחית

 ₪   500 מה סכום מינימום של הזמנה ?  29

סעיף  22עמ'  30
5.3 

 יתוקן מצוין שירותי דפוס. 

סעיף  23עמ'  31
9 

 יתוקן ציינתם מוצרי אבטחה .

נספח  38עמ'  32
 ג'

מצוין בנספח מתן שירותי דפוס, המכרז  
 הוא אספקת חומרי ניקיון  

 

 יתוקן

33 
 1קטגוריה 

מס'   טישו    1פריט  טואלט  האם   –נייר 
עבור   זכיה    48ניתן להציע מחיר  ולאחר 

 .6ראו התשובה לשאלה מס' 
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לספק באריזה שונה בערך יחסי לפי גליל  
? 

34 
 1קטגוריה 

מס'   טישו    1פריט  טואלט  האם   –נייר 
לצורך בדיקת    32ניתן להביא דוגמא של  

 איכות הנייר ?

 כן.
 

35 
 1קטגוריה 

מס'   איכותי    3פריט  טישו  מגבת    –נייר 
מטר   115בבקשה לעדכן האם הכוונה ל  

 מטר. 150או 

 מטר 150

36 
 1קטגוריה 

מס'   איכותי    3פריט  טישו  מגבת    –נייר 
מקובל בשוק להשתמש בנייר חד שכבתי  
או דו שכבתי. לא קיים נייר תלת שכבתי, 
לתלת  הכוונה  האם  שוב  לבדוק  נבקש 

של   דוגמאות  ולקבל  תלת שכבתי  נייר 
 שכבתי.

 . 19ראו את התשובה לשאלה 

37 
 1קטגוריה 

חסר    –נייר טואלט סמארט    7פריט מס'  
 בטבלה מתקן תואם לנייר.

יש להציג נייר ואת המכשיר התואם 
ראו נוסח מעודכן של הצעת . לנייר

בקטגוריה  10נוסף בפריט  –המחיר 
1 . 

38 
 2קטגוריה 

אשפה שקיות ניילון שקית    37פריט מס'  
יש לתמחר    –  50/70 יחידת מידה  לאיזו 

 את ההצעה ? 

 . 22שאלה ראו תשובה ל

39 
 2קטגוריה 

שקיות ניילון שקית אשפה   38פריט מס'  
יש לתמחר    –  76/85 יחידת מידה  לאיזו 

 את ההצעה ? 

  76/85שקיות 
 שקיות  25גליל של 

 גלילים  20באריזה יש 
 . 1מחר גליל תיש ל

40 
 2קטגוריה 

שקיות ניילון שקית אשפה   39פריט מס'  
לאיזו יחידת מידה יש לתמחר   –  110/100

 את ההצעה ? 

יש לתמחר אריזה   110/100שקיות 
 שקיות בודדות. 25של 

41 
 כללי 

 . 15שאלה ראו את התשובה ל בכמה מקומות אספקה מדובר ?
 

 2קטגוריה  42
 9פריט מס 

קצף   מעוניינים    –מ"ל    500סבון  אנו 
סבון   של  להציע  סמ"ק.    1000בתכולה 

נבקש   יותר.  חסכוני  במוצר  מדובר 
לפי   להציע  ובמידה   500לאפשר  סמ"ק 

 סמ"ק. 1000ונזכה המחיר יעודכן לפי 
 .6ראו את התשובה לשאלה מס' 

נספח  43
 1קטגוריה 

 4פריט 

אבקש לשנות את מידת   –מגבת צץ רץ 
ס"מ על מנת שנייר  21/24המוצר ל

 ממתקן הנייר.המגבת לא ייפול 

ראשי להציע נייר צץ רץ   מציעה
במידה אחרת, אך במקרה זה יש 

מתקן   להציע במסגרת הצעת המחיר
המציע יחליף את  במקרה זה  תואם.

המתקנים הקיימים במכללה על 
במקרה שהמציע מציע נייר . חשבונו

 זאת לציין יועל -בגודל אחר 
במפורש בנספח הצעת המחיר  

 ולפרט את גודל הנייר 
 נספח  44

 2קטגוריה 
 1פריט מס 

ניתן לספק מוצרים שווי ערך  האם ניתן לספק מוצר חליפי ? 
 בתנאים המפורטים במפרט. 

 נספח  45
 2קטגוריה 
 3פריט מס 

מ"ל פלסטיק, האם   500מתקן סבון נוזלי  
מ"ל    500סבון קצף    9קשור לפריט מס'  

 למתקן?

 חיובי. 

 נספח  46
 2קטגוריה 
 10פריט מס 

400K  ?400-ניתן לספק מוצר שווה ערך ל , האם ניתן לספק מוצר חליפיK ,
 במפרט במקרה זה יחול האמור 

 לגבי אספקת מוצרים שווי ערך.
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 נספח  47
 2קטגוריה 
 11פריט מס 

300K  ?300-ניתן לספק מוצר שווה ערך ל , האם ניתן לספק מוצר חליפיK ,
 במפרט במקרה זה יחול האמור 

 לגבי אספקת מוצרים שווי ערך.
 נספח  48

 2קטגוריה 
 26פריט מס 

, המידה הסטנדרטית    1.80מקל עץ מידה  
הינה   עץ  את    1.50למקל  לשנות  יש   ,

 הדרישה עבור מידת המקל.

אנא ראו את התיקון   –מקובל 
 בטופס הצעת המחיר המעודכן. 

 נספח  49
 2קטגוריה 
 36פריט מס 

שחור   פוליש   17סקוטש  למכונת  אינץ' 
3M /7200   יח' בקרטון. המוצר לא ברור

בהגדרת הכמות , והאם ניתן לספק מוצר  
 מקביל?

מדובר בסקוטש שחור למכונת  
 פוליש 

 אינץ  17מגיע עגול בקוטר של 
 בקרטון.יחידות  5

חובה  -שווה ערך לא ניתן להציע 
 . 3Mלהציע 

 נספח  50
 2קטגוריה 
 37פריט מס 

יחידת  פעמיים  צוינה  נכון,  הוגדר  לא 
מתאימה   אינה  ההגדרה  ובנוסף  מידה 

 LDלסוג הניילון שצוין 

 . 22שאלה אנא ראו התשובה ל
 

 נספח  51
 2קטגוריה 
 38פריט מס 

לפי   גליל  משקל  ו/או  עובי  לציין  יש 
המידה שנדרשה. בנוסף האם ניתן לספק  

 בצבע אחר ?

יש פירוט מידות. איננו עובדים לפי  
 . משקלים

 נספח  52
 3קטגוריה 
 1-5פריטים 

המצוינת  בכמות  מארז  משקל  לציין  יש 
 בעמודת המחיר.

יש פירוט כמות יחידות בחבילה. 
 איננו עובדים לפי משקלים 

 נספח  53
 3קטגוריה 
 7-9פריטים 

המצוינת יש   בכמות  מארז  משקל  לציין 
 בעמודת המחיר

יש פירוט כמות יחידות בחבילה. 
 איננו עובדים לפי משקלים 

 נספח  54
 3קטגוריה 

מסוימת   לקטגוריה  לגשת  ניתן  האם 
 בפריטים מסוימים בלבד.

 לא.

 נספח  55
 3קטגוריה 

להעביר    –  17-18פריטים   אבקש 
בפריטים מאחר ולא מדובר    4לקטגוריה  

 חד פעמיים. 

 .מקובל

לקוחות רלבנטיים. לא צוין מס   16סעיף  57
שעל  הלקוחות הרלבנטיים הנוספים 
 5המציע לציין על מנת לקבל את 

 6הנקודות . אציין שבטבלה יש מקום ל
 . (3לקוחות)נספח א 

 

ניתן לזכות בנקודה עבור כל לקוח 
רלוונטי, נוסף על אלה נדרשים  

נקודות בסה"כ.  5בתנאי הסף, עד 
כלומר, מציע שיציג חמישה לקוחות 

על הנדרש בתנאי   רלוונטיים נוספים
 יזכה במלוא הניקוד. הסף

בנוסח המעודכן הוספו שורות 
  .לנספח א' 3לטבלה בסעיף 

 13סעיף  58
  4נספח א 

נדרש לספק דוגמא של סבון ידיים וסבון 
רצפה . נבקשכם לציין את מספרי 

נספח ג חומרי  2הפריטים בקטגוריה 
 ניקוי 

 2לא מצאנו בקטגוריה זאת את 
 הפריטים לעייל. 

 

 2בקטגוריה  9פריט   -סבון ידיים 
 2בקטגוריה  5פריט  –סבון רצפה 

נספח ג   59
 2קטגוריה 

 חומרי ניקוי

 2פריט 

ל מחיר  להציע  ניתן  אבל   149האם  יח' 
 לספק בכמות אחרת ומחיר בהתאמה 

 .6ראו את התשובה לשאלה 

נספח ג   60
 2קטגוריה 

 חומרי ניקוי

  9פריט 

ל ניתן להציע מחיר    500סבון קצף האם 
ומחיר   אחר  בנפח  לספק  אבל  מל 

 בהתאמה

 . 6ראו את התשובה לשאלה אנא 
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נספח ג   61
 2קטגוריה 

 חומרי ניקוי

 16פריט 

ליטר ירוק כבר לא מיובא   50פח אשפה 
לארץ נבקשכם לבטל פריט זה )יש את  

 המקביל לו(  15פריט 

 

. טופס הצעת המחיר תוקן מקובל
 בהתאם.

נספח ג   62
 2קטגוריה 

חומרי ניקוי 
 34פריט 

את    1סקוטש   למחוק  נבקשכם  מטר 
בצבעים   מגיע  הסקוטש  "לבן"  המילה 

 שונים 

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

נספחג   63
 2קטגוריה 

חומרי ניקוי 
 37פריט 

נבקשכם  50/70שקיות אשפה גודל 
  1000לתקן . השקיות מגיעות באריזת 

  20גלילים כשבכל גליל יש   50) 5000ולא 
 שקיות( 

 

 

 . 22שאלה אנא ראו את התשובה ל

נספח  ג  64
 2קטגוריה 

חומרי ניקוי 
 38פריט 

ובכל   75/85מגיעות בגודל    76/85שקיות  
 נבקשכם לתקן 20יחידות ולא  25גליל  

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

נספח ג   65
 2קטגוריה 

חומרי ניקוי 
 39פריט 

נבקשכם למחוק את המילה "ירוק" 
 השקיות יכול שיגיעו בצבעים שונים 

 

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

נספח ג   66
 2קטגוריה 

חומרי ניקוי 
 41פריט 

האם על המציעים להציע   50/70סחבה 
 60לחבילה של  מחיר 

 

 כן.

נספח ג   67
 3בקטגוריה 

פ  "כלים ח
  1פריט 

צלחות גדולות קשיחות המגיעות  
יח' אינן נחשבות קשיחות  50באריזת 

נבקש לבטל את המילה "קשיחות" 
 הן צלחות קשיחות( 5ו 4)פריטים 

 

  ועמידות הכוונה לצלחות חזקות
המילה   ולא דקיקות מידי.

אך המציעים  –"קשיחות" תימחק 
)בנוסח  למכרז  13מופנים לסעיף 

לפיו הצלחות יועמדו  המעודכן(
 לבדיקת המכללה. 

נספח ג   68
 3בקטגוריה 

כלים חפ  
 6פריט 

עם   100מפיות   מהיכרותינו  יחידות. 
ולכן  איכותיות  מפיות  נרכשים  הסמינר 
צבעוניות   "מקופלות  להוסיף  נבקשכם 

 " 33/33שכבתי גודל טישו חד 

השאלה לא מובנת. אנא ראו את  
 הנוסח המעודכן של הצעת המחיר.

נספח ג   69
 3בקטגוריה 

כלים חפ  
  9ו 8פריט 

הינם פריטי סכו"מ לבנים. הפריטים 
נחשבים  100הנל מגיעים באריזות של 

מ הקשיח "לסכו"מ שאיננו קשיח . הסכו
 יח' 50מגיע באריזת 

 ומוצע בדכ בצבע שקוף. 

 

 קשיחים כלים חד פעמייםמדובר ב
מגיעים באריזות כפי שציינו  ה

  במפרט.

נספח ג   70
 3בקטגוריה 

כלים חפ  
 16פריט 

במידות   מגיע  יחיד  בד  אל  מפת 
לתקן   2ולא     180/120 נבקשכם  מטר 
 בהתאם

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

נספח ג   71
 3בקטגוריה 

כלים חפ  
 21פריט 

דיספנסר מגיעות בכפולות מפיות שולחן 
 נבקשכם לתקן 48בקרטון ולא  40של 

 

 48אריזה של יש לתמחר 
דיספנסרים. התאמת הכמות במועד 

האספקה תהיה כמפורט במסמכי 
 המכרז.



8 

 

 4קטגוריה  72
סוכר תה  

 וקפה 

נרשם "או שווה ערך"   בחלק מהפריטים 
נבקשכם למחוק. זהו מתכון ברור לאי 

 מציעים. הסכמות ותכסיסנות מצד ה

עפ חוק חובת המכרזים אתם רשאים 
לבקש עלית או כל מותג אחר כרצונכם 

 ואין איזכור לשווה ערך בחוק. 

אספקה של מוצר שווה ערך תהיה 
רק באישור המכללה, בהתאם  

 לאמור במפרט. 

"או  4פריט  73 להוסיף  נבקשכם  מנות  סוכר 
ומעטים  למקלות  עברו  כולם   . מקלות" 

בתצורת  היצרנים   לייצר  שממשיכים 
 ריבועים 

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

גרם טסטר צוייס כבר לא    50קפה מגורען    8פריט  74
 מיובא לארץ. נבקשכם למחוק

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

עלית מגיע    9פריט  75 נמס מנות  ולא   600קפה  יח' 
 נבקשכם לתקן 1000

הצעת המחיר תוקן מקובל. טופס 
 בהתאם.

  1000יח' ולא    600קפה טורקי מנות מגיע   10פריט  76
 נבקשכם לתקן

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

קפה מגורען טסטר צוייס מנות אישיות  11פריט  77
 1000יח' ולא  120מגיע באריזת 

 

מקובל. טופס הצעת המחיר תוקן 
 בהתאם.

שקיקים נבקשכם  1000גרם  1תה   12פריט  78
להוסיף את המילה ויסוצקי )יש בשוק 

מותגים זולים שאינם ראויים והסמינר 
יאלץ לשלם הרבה יותר במידה וירצו 
 לחזור לויסוצקי אחרי שיבחר זוכה( 

 

 לא מקובל.

מגיעה   12פריט  79 תיונים  של  מוסדית  אריזה 
ולא   שקיקים     2000   1000בקרטון 

 נבקשכם לתקן  

 1000שקיות של  2בקרטון מגיע 
 . 1000יש לתמחר  

נבקשכם למחוק את המילה הרמזית.   13פריט  80
הרמזית נחשבת למותג יקר ביותר. 

 ומעטים מחזיקים בו

 

ניתן להציע מותג שווה ערך 
בהתאם   לסוכרלוז או הרמזית

 . לאמור במפרט

 טבליות מגיע באריזת פטנט,  700ממתיק   14פריט  81
את   להוסיף  כן  אם  נבקשכם 

על   המילה   מגיעות  הטבליות   . "פטנט" 
בסיס סכרין נבקשכם אם כן למחוק את  

 המילים "הרמזית/סוכרלוז" 

ניתן להציע מותג שווה ערך 
לסוכרלוז או הרמזית בהתאם  

לספק את  לאמור במפרט. אין חובה 
 המוצר באריזה פטנט.

  24ליטר נמכר בכפולות של  0.5מים  15פריט  82
 .בלבד

כמו כן נבקשכם להוסיף "תוצרת הארץ" 
חוץ   תוצרת  לכם  שיספקו  יתכן  אחרת 
ללא  ולעיתים  בספק  מוטלת  שאיכותם 

 כשרות 

יש לתמחר בקבוק אחד. ניתן לספק 
 24את הבקבוקים באריזות של 

 פחות.בקבוקים או 
 

ניתן להציע מוצר תוצרת הארץ או  
 שווה ערך. 

 בלבד  6ליטר נמכר בכפולות של  1.5מים  16פריט  83

"תוצרת   להוסיף  נבקשכם  כן  כמו   (
הארץ" אחרת יתכן שיספקו לכם תוצרת 

יש לתמחר בקבוק אחד. ניתן לספק 
  6באריזות של את הבקבוקים 

 בקבוקים או פחות.
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ולעיתים  בספק  מוטלת  שאיכותם  חוץ 
 ללא כשרות (

ניתן להציע מוצר תוצרת הארץ או  
 שווה ערך. 

 3פריט   84
בקטגוריה 
 מוצרי נייר 

נבקש  –לא קיים מגבת תלת שכבתי 
לראות דוגמא אם אתם מכירים כזה 

דבר בנוסף יש סתירה רשום מידות  
מטר אורך( ואז רשום  115) 19.5* 115

 מטר"  150"מינימום 

 

 . 19התשובה לשאלה ראו את 

 5פריט   85

בקטגוריה  
 מוצרי נייר

  21/22גודל נייר הצץ רץ המקובל הוא 
 נבקש לתקן 21/20ולא 

 

 . 43ראו את התשובה לשאלה 

  2פריט   86

בקטגוריה 
 מוצרי נייר

אנו לא מכירים מתקן    –מתקן נט"ט 
מטר ) כמו   160לנייר טואלט בגליל של  
נבקש   – עינית הגלילים בבית ( שיש לו 

לראות תמונה או דוגמא פיזית. שאלנו 
 את כל ספקי המתקנים וגם הם תהו.

 

 

 דף.  160הגליל הוא של 
שניתן מסמכי המכרז יעודכנו כך 

להציע אחד משניים: מתקן  היהי
עם עינית ומתקן ללא עינית. אנא  

ראו את הנוסח המעודכן של מסמכי  
 המכרז.

 13סעיף  87

לסעיפי  
 המכרז 

הקריטריונים לבדיקה הינם 
סובייקטיביים ואינם ניתנים למדידה 

מנסיוננו  –)אסתטי/נעים למגע /יעיל( 
רב השנים חובה עליכם לקבוע 

 דידה. קריטריונים הניתנים למ

לדוגמא נייר טואלט מסוג תאית הינו 
נייר מסיס במים ע"פ כל קנה מידה ועל  

 כן בדיקת " ממיס במים" מיותרת  

כמו כן " נעים למגע" זה עניין  
סובייקטיבי אשר עלול חלילה לשמש 

להטיית מכרזים ) כי לוועדה שלכם 
החומר לא ירגיש נעים ולוועדה אחרת  

 ירגיש נעים( וכו' וכו'

(  13.3איך בדיוק בודקים ריח ?)ס' –אגב 
אנו נתעקש ונעמוד על כך שלא תהיה  –

 לוועדה שיקול דעת שאינו ניתן למדידה.

כמובן שהשאלה מתייחסת גם 
לקריטריונים הנוגעים למתקני נייר 

 .חומרי ניקיון וכלים חד פעמיים 

  הבקשה נדחית.

 

 

 

 

 


