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 י"ד אב, תשע"טב"ה,  לכבוד
 2019אוגוסט,  15 1917/משתתפי מכרז מס' 

 
 
 

 שלום רב,
 

 ציוד משקילאספקת  1917/מכרז מס'  - 2מס' הבהרה  מסמךהנדון: 
 

 כללי .1

כ"ו באב תשע"ט  הרה עד ליוםניתן לשלוח שאלות הב -ניתן בזאת מועד נוסף לשאלות הבהרה  .1.1
(27.8.2019.) 

 )כולל(. 18-22.8.2019האוניברסיטה תהיה סגורה בין התאריכים הערה:  .1.2

 .12:00בשעה  (9.20112.9) טתשע" אלולב בי" יוםלנדחה המועד האחרון להגשת הצעות  .1.3

 209חדר ב הנמצאת תיבת המכרזיםיש להגיש את ההצעה עד למועד האחרון להגשת ההצעות ל .1.4
  הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד זה לא תיבדק. .408ניין בב

על המציע לקחת בחשבון כי אין אפשרות לאשר כניסת מציעים עם רכב לשטח האוניברסיטה 
 ועליו להיערך בהתאם.

על המציע להקפיד על מתן מענה מלא לכל הדרישות במסמכי המכרז, לצרף את כל האישורים,  .1.5
  צרופה אחרת, כשהם מלאים כראוי.ההצהרות, ההוכחות וכל 

הצעת מציע שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים עלולה להיפסל בשל פגיעה ביכולת 
 האוניברסיטה לבצע השוואה בין ההצעות. 

מסמך הבהרה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז. על המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום  .1.6
 ומאושר על ידו, גם אם לא הגיש שאלות.

מצורפת למסמך זה.  –הפריטים בטבלת הצעת המחיר התעדכנה ומכילה כעת פריטים נוספים  רשימת .2
". יש להגיש טבלה זו במקום הטבלה המקורית הנמצאת 15.8.19 מתוקנת הרסבראש העמוד כתוב "ג

 במסמכי המכרז.

 להלן הבהרות לגבי המכרז שבנדון: .3

 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 ותהסכם התקשר -למכרז  2נספח 

לא  ₪ 350מקובל בתחום מינימום להזמנה  4.5 16  .1
 כולל מע"מ.

מקובל. מינימום להזמנה יהיה 
 )לא כולל מע"מ(. ₪ 250

הספק ירכז הזמנות עד להגעה 
)לא כולל  ₪ 250של  למינימום

 מע"מ(.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

 חוברת ההצעה - 3נספח 

. האם PAGE 1 בטבלת הפריטים יש כיתוב טבלה 34  .2
יש דפים נוספים לרשימת הפריטים או שסך 

 ?28כל הפריטים עומד על 

מצורפת טבלת פריטים 
 מעודכנת.

פריט  34  .3
 10מס' 

אחוזי חומר  3.5ליטר עם  4אקונומיקה 
עקב איסור של משרד הבריאות בשל  פעיל.

סיכון בריאותי אין ייצור של אקונומיקה 
כל  אחוזים. 3.5באחוז חומר פעיל של 

האקונומיקות כולל אלה של סנו וג'וול 
אחוז.  3מיוצרים עם אחוז חומר פעיל של 

 .נבקש לתקן בהתאם

 חומר פעיל. 3%-יתוקן ל

 מצ"ב טבלת פריטים מתוקנת. 

פריט  34  .4
 11מס' 

כוונתכם לגומיה האם  טכנובון למשתנות.
. נבקש לקבל תמונה או לרשת עם טבלית

 ודוגמא.

 רשת למשתנה עם טבלית.

האם זה רשת משתנה? או סנובון 
 לשירותים?

מבקשים הבהרה האם נוזלי, מוצק, גומי 
 למשתנה?

 מוצק.

פריט  34  .5
 13מס' 

ליטר נדרש צבע ירוק.  4סבון נוזלי לידיים 
יצרנים אף אחד  'מבדיקה שערכנו עם מס

לא מייצר בצבע ירוק האם ניתן לספק צבע 
 .כ ורוד או לבן"בד? אחר

 הצבע. לא משנה

מבקשים הבהרתכם לגבי אחוז הריכוז 
(15%.) 

 ומעלה. 15%

פריט  34  .6
 15מס' 

 גליל נייר מגבת:

 ?האם כוונתכם לטישו דו שכבתי א.
 ?מטר בגליל 1200האם כוונתכם ל ב.

 גליל תעשייתי דו שכבתי.א. 

מטר  600בגליל ) מטר 1200 ב. 
בגליל ובגלל היותו דו שכבתי 

 ר(.מט 1200סה"כ הנייר 

 ק"ג. 7ג. משקל הגליל 
צריך ורצוי לציין אורך  - ס"מ 27תעשייתי 

 גליל על מנת לדעת איך לתמחר את המוצר

 מבקשים לקבל אורך הגליל ומשקלו.

פריט  34  .7
 16מס' 

האם ניתן להגיש  - מטר 250ג'מבו קרפ 
   ?ק"ג 6.700גרם ומשקל  25מוצר 

מטר ונייר באיכות  250ועדיין המפרט יהיה 
 מעולה.

יש דוגמה לאישור לפני הגשת והאם ניתן להג
 ?המכרז

כפי שמופיע הפריט הנדרש הוא 
ובתוספת  בטבלת הצעת המחיר

 כדלהלן:

גליל  -נייר טואלט ג'מבו קרפ 
 מטר. 250גרם, אורך  630אחד 

גלילים במשקל  12בחבילה יש 
  ק"ג. 7.5משוקלל של 

ניתן להגיש דוגמה לפני לא 
 הגשת המכרז.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

פריט  34  .8
 17מס' 

האם ניתן להגיש  -יח'  4000לגבי צץ רץ 
, באיכות 22/21גרם, אורך דף  25מוצר 

 מצוינת.

והאם ניתן להגיש דוגמה לאישור לפני הגשת 
 המכרז?

מות תוא המידות אינן לא.
 .לנדרש

כפי שמופיע  הפריט הנדרש הוא
ובתוספת  ת הצעת המחירבטבל

 כדלהלן: 

יח'  12גרם,  530יחידה אחת 
 בחבילה.

לא ניתן להגיש דוגמה לאישור 
 לפני הגשת המכרז.

מה המשמעות של המילה לבן? בד"כ מדובר 
על מוצר בצבע טבעי וכמו כן, יש מוצר 

שהוא אכן מנייר מולבן שהוא יקר יותר 
 מהנייר הטבעי.

 מוצר בצבע טבעי. מדובר על

פריט  34  .9
 18מס' 

האם אפשר להציע שקיות בגליל עם תלישה 
 נוחה?

 אפשר.

פריט  34  .10
 20מס' 

 :75/90/40צבע שחור שקיות ניילון 

 ?40פרה למה כוונתכם בס א.

 ?HDאו   LDהאם ב.

 מיקרון )עובי( 40א. 

 LDב. 

 מיקרון. 40 (.40מבקשים הבהרה לגב העובי )

להציע שקיות בגליל עם תלישה האם אפשר 
 נוחה?

הכוונה לשקיות בגליל עם 
 תלישה.

פריט  34  .11
 21מס' 

קש להוסיף בומ - ג'מבו נייר טואלטמתקן ל
את המילים "או שווה ערך" כנהוג בשאר 

 .פריטים מעין אלה

  תיקון בפריט זה.ראו 

פריט  34  .12
 24מס' 

 .כהה צבע כחול חובה חובה שהספל יהיה בצבע כחול?

פריט  34  .13
 25מס' 

 .כהה צבע אפור חובה חובה שהפח יהיה בצבע אפור?

פריט  34  .14
 26מס' 

? האם הכוונה ל האם אפשר לתת שווה ערך
צר? וכמו כן מה הכוונה גרם למו 1300

 ?1000למספר 

ערך ובלבד ניתן להציע שווה 
 דרישות הפריט:שעונה על 

בקופסה עם חיתוך, ניילון נצמד 
ס"מ,  45ק"ג רוחב  1.3משקל 
 מטר. 305 -אורך כ

1000 FT מטר.  305 -שווה לכ 

פריט  34  .15
 27מס' 

מיקרון. על איזה עובי  11-18-יש עוביים מ
 כוונתכם במוצר זה?

 5במוצר זה נדרש עובי של 
 מיקרון.
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 תשובה / הבהרה שאלה סעיף עמוד #

פריט  34  .16
 28מס' 

לבן בלבד. כל חבילה במשקל של  במידה זו מקובל בד"כ בגופיות צבעוניות.
גרם )כלומר השקיות קצת  680

 עבות(.

אשמח לקבל את רשימת הפריטים בקובץ  כללי  .17
 אקסל.

יש להגיש את הצעת  לא ניתן.
המחיר בכתב יד ברור על גבי 

 טבלת הצעת המחיר.

מכרז אישור אני לא ראיתי במסמכי ה כללי  .18
 תוצרת הארץ.

 האם ניתן להגיש בנוסח המקובל?

תקנות המכרזים בעניין תוצרת 
 הארץ אינן חלות עלינו.

 

 

 
 

 בברכה
 יחידת המכרזים

 אוניברסיטת בר אילן


