אגף כספים – מחלקת רכש והתקשרויות

06/08/2020
הנדון :מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 20/083
מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ויש להגישו חתום עם יתר מסמכי ההצעה למכרז
הנדון.
מס'
סידורי

נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

תשובה

1

הזמנה להציע
הצעות

סעיף מס'
9.1.3.1
אופן
הוכחת
העמידה
בתנאי
הסף

לצורך הוכחת סעיף  8.1על המציע לצרף:
כתבי כמויות /או חשבונות סופיים /חלקיים
בקשר לפרויקטים העומדים בתנאי הסף.
יובהר כי במידה והמציע מסתמך בהצעתו
על פרויקטים אשר בוצעו בחברה ,רשאית
החברה להכיר בפרויקטים המוצגים לצורך
הוכחת העמידה בתנאי הסף ,אף ללא
צירוף כתבי כמויות ו/או חשבונות סופיים/
חלקיים-.
סעיף זה אינו ברור וניראה שלא רלוונטי
לסוג ההתקשרות במכרז זה.

הבקשה נדחית.

2

הזמנה להציע
הצעות

9.1.3.1
 +נספח ב

3

הזמנה להציע
הצעות

13.1

4

כללי

מינמום
הזמנה

נבקש להגיש כתחליף העתק של דף ראשון
מתוך הסכם עם הלקוח במקום כתבי
כמויות/חשבונות (מניח שכוונתכם
לחשבוניות)
בד"כ לא נהוג לשלם עבור עיון במכרז
ובחוק נקבע שלא יגבה תשלום בגין עיון.
נבקש לבטל תשלום זה או לפחות להוריד
את הסכום.
בחברתנו מינימום הזמנה ₪ 500

הבקשה נדחית

5

נספח א

כל
הפריטים

מרבית הפריטים שצוין לגביהם שם המותג
הינם מותגים של חברת סנופרופשיונל.
מאחר ויש סיכוי שחברת סנופרופשיונל
יגישו הצעתם למכרז הרי שזה ייתן יתרון
בלתי הוגן מול שאר המציעים כמו גם
הפרה של תקנות חוק המכרזים בכל הנוגע
לשוויון בין המציעים ולכן נבקש שתציינו
שניתן להגיש מוצרים שווי ערך לכל פריט.

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית.
החברה לא
מתחייבת למינימום
הזמנה.
אין דרישה ליצרן
מסוים .ניתן לשנות
לפריט שווה ערך
ובתנאי כי המוצר
המסופק יהיה מטיב
ואיכות מעולה
(כמפורט בסעיף 4
להסכם).
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מס'
סידורי

נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

תשובה

6

נספח א'

מותג
שו"ע
פריטים
30 28
33 32
38 36

עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן להציע מותג
שו"ע

אין דרישה ליצרן
מסוים .ניתן לשנות
לפריט שווה ערך
ובתנאי כי המוצר
המסופק יהיה מטיב
ואיכות מעולה
(כמפורט בסעיף 4
להסכם).
לגבי פריט  38ניתן
לספק מוצר שו"ע
ובתנאי כי הנ"ל
 1200/22מטר.

7

נספח א'

פריט 4

בעמודה של 'סה"כ בשקלים ללא מע"מ' ,יש
טעות

זה המחיר

8

נספח א'

פריט 7

מגב פלסטיק  50ס"מ מגיע בד"כ  60ס"מ
או  40ס"מ ולא  .50נבקש לתקן בהתאם.

ניתן להגיש הצעה
למגב  40ס"מ ומגב
 60ס"מ  .ראו
מחירון מעודכן.

9

נספח א'

פריט 7

בהמשך לשאלה לעיל אם מדובר במגב  60הוספה שורה
נוספת לפריט ,7
ס"מ הרי שהמחיר המקסימלי נמוך מדי
ראו מחירון מעודכן.
ואיננו ריאלי אם מדובר ב 40ס"מ המחיר
מתאים.

10

נספח א'

פריט 8

יש להגיש הצעה
למגב הגדול ביותר
שיש ברשותכם.
-

מקובל כיום בשוק מגבים ברוחב של  40או
 60ס"מ ,האם ניתן להציע מידות אלה?
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סידורי

נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

תשובה

11

נספח א'

פריט 6

המחיר המקס' עבור מגב אלומיניום 40
ס"מ נמוך מדי ואיננו ריאלי .נבקש לנקוב
במחיר של  9ש"ח לפחות או למחוק את
המילה אלומיניום ואז המחיר יתאים.

לא מחויב אלומיניום
אבל מחויב פלסטיק
קשיח

12

נספח א'

פריט 9

מטאטא כביש גב נבקש להוסיף "או
פלסטיק".

הבקשה נדחית

13

נספח א'

פריט 12

מבקשים לציין קרטון של אלף

הבקשה מתקבלת

14

נספח א'

פריט 13

כוס קר שקוף  3000יח' נבקש להוסיף
שמשקל הכוס לא יפחת מ 1.7גרם
ומתוצרת הארץ .יש בשוק כוסות מיובאות
שאינן איכותיות ללא תו תקן.

15

נספח א'

פריט 16

מבקשים הבהרה וצילום המוצר

16

נספח א'

פריט 16

17

נספח א'

פריט 17

כוס שייק  250סמ"ק מדובר בכוס קריסטל
קשיחה בנפח  250מ"ל כוסות אלה מגיעות
באריזת  1200יח' בקרטון ולא . 3000
נבקש לתקן בהתאם.
 .1נבקש להוסיף "כפיות  100יחידות מחיר
ל 3000יחידות" בקרטון
 .2לכמה יחידות מתייחס המחיר?

בהתאם לסעיף 4
בהסכם ,על הספק
לספק מוצרים
העומדים בכל תקן
ע"פ דין.
כוס קשיח פלסטיק,
 250סמ"ק שתיה
קרה.
תוקן לאריזה של
 2000כוסות .

בקרטון  40אריזות
של  100כפיות

18

נספח א'

19

נספח א'

פריטים
18 17
פריט 18

מבקשים לציין קרטון של  40חבילות

הבקשה מתקבלת

 .1נבקש להוסיף "מזלגות  100יחידות
מחיר ל 3000יחידות" בקרטון
 .2לכמה יחידות מתייחס המחיר?

בקרטון  40אריזות
של  100מזלגות

20

נספח א'

פריט 20

 .1נבקש להוסיף "צלחות קטנות 50
יחידות מחיר ל 2000צלחות בקרטון"
 .2לכמה יחידות מתייחס המחיר?

נדרש מינימום 40
אריזות של 50
צלחות בקרטון
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מס'
סידורי

נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

21

נספח א'

פריט 21

 .1נבקש להוסיף "צלחות גדולות 50
יחידות מחיר ל 2000צלחות בקרטון"
 .2לכמה יחידות מתייחס המחיר?

22

נספח א'

23

נספח א'

פריטים
21 20
פריט 24

על הלקוח לציין כמות של  40חבילות
בקרטון
כפפות -מחיר לא ראלי -המחירים עלו מאוד
עקב הקורונה-נא לעדכן למחיר ראלי

הבקשה מתקבלת.
מדובר במינימום
הבקשה נדחית

24

נספח א'

25

נספח א'

פריטים
26 25
27
פריט 27

רשום ביחידת מידה קרטון -

יחידה אחת = 4
ליטר  .המחיר
הנדרש הוא ליחידה
המחיר הנדרש הוא
ליחידה
מחיר ליחידה 6.80
 ₪מגיע בקרטון של
6
תרסיסים של ליטר
 1כ"א

26

נספח א'

פריט 30

27

נספח א'

פריט 34

28

נספח א'

פריט 35

כמה חבילות בקרטון ?

29

נספח א'

פריט 35

30

נספח א'

פריט 38

 .1מפיות פנסי נבקש לבטל "פנסי" על מנת הבקשה התקבלה.
ניתן לשנות לפריט
שלא להעדיף חברה מסוימת ולציין
"מפיות מקופלות חד שכבתיות  100יח' שווה ערך ובתנאי
כי המוצר המסופק
מחיר לקרטון של  3000מפיות".
יהיה מטיב ואיכות
מעולה (כמפורט
בסעיף  4להסכם).
.1הדרישה היא
.1לא ברור מה זה "תעשיה נץ " האם
לנייר קרפ /
מדובר בטישו או קרפ נבקש לקבל דוגמא
 +תמונה.

 .1נראה כי המחיר יחידה שנתתם הינו
ליחידה בודדת ,וביחידת המידה נרשם
קרטון.
 .2לאיזו אריזה כוונתם ,תרסיס או גלון?

תשובה

נדרש מינימום 40
אריזות של 50
צלחות בקרטון

נראה כי המחיר יחידה שנתתם הינו ליחידה יחידה אחת = 4
ליטר  .מחיר ל 4
בודדת ,וביחידת המידה נרשם קרטון.
ליטר ₪ 10.80
 4ליטר ביחידה
איזה נפח ? האם גלון  4ליטר ?
אחת
 100חבילות של
 100בקרטון
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מס'
סידורי

נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה
 .2לכמה יחידות מתייחס המחיר?

תשובה
סילבר תעשייתי
.1200/22
 1000.2יחידות
בנייר מפואר

31

נספח א'

פריט 39

במחירון ,בעמודה של 'סה"כ בשקלים ללא
מע"מ' ,יש טעות

זה המחיר

32

נספח א'

33

נספח א'

פריט 41
פריט 42
-

פריט  - 41האם גודל ? 50*70

הבקשה מתקבלת

פריט  - 42המוצר מגיע בשק של  500ולא
ניתן לרכישה בבודדים  -נא הבהרתכם

יש להגיש הצעה
בבודדים

34

נספח א'

פריט
45+46

המחיר המקס' שננקב עבור נייר אסלה רבע הבקשה נדחית
וחצי נמוך מדי נבקש להעלות.

35

נספח א'

פריט -47

36

נספח א'

פריט 48
-

פריט  -47המוצר שאנו משווקים הוא
באורך  1מטר .האם לתמחר לפי  70ס"מ
ואם נזכה המחיר יעודכן לפי היחסיות
ויסופק  1מטר ?
פריט נבקש להדגיש שהמחיר המקס' עבור
כרית יפנית הוא ליחידה אחת ולא ל36
יחידות.

37

נספח א'

פריט 49

 .1גלילון  76/85נבקש לציין כמה גלילים
יש בקרטון.
 .2מה העובי המבוקש .לכמה יחידות
מתייחס המחיר ?

38

נספח א'

פריט 50

גלילון כוכב כתום  75/50נבקש לציין כמה
גלילים יש בקרטון

הבקשה מתקבלת.
הגודל נמחק
במחירון.
המחיר שמופיע הינו
ליחידה אחת
מחיר ₪ 0.60
ליחידה.
יחידה בודדת בדרך
כלל מגיע במארז
של  36יחידות .
 300.1שקיות
בקרטון
.2אין מינימום עובי.
הפריט צריך להיות
בטיב ובאיכות
מעולה בהתאם
לאמור בסעיף 4
להסכם.
 20גלילים בקרטון
– גליל של 50
יחידות ובסה"כ
 1000שקיות
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מס'
סידורי

נספח

מס' סעיף

פירוט השאלה

תשובה

39

נספח א'

פריט 51

שקיות  50 HD 50/70יח' נבקש לציין כמה
גלילים יש בקרטון

40

נספח א'

פריטים
50 49
- 51

פריטים  - 51 50 49כמה חבילות
בקרטון ?

41

נספח א'

פריט 52

שקיות גופיה נמדדות לפי ק"ג .המחיר
 ,₪ 11.25אינו הגיוני לכמות של  30ק"ג.

 20גלילים בקרטון-
גליל של 50
יחידות -ובסה"כ
 1000שקיות
פריט :49 300 LDשקיות
בקרטון .פריטים
 50ו:51-
 50שקיות ב 20
גלילים בקרטון
סה"כ  1000שקיות
.
המחיר מתייחס
ל 30יחידות / .קילו

42

נספח א'

פריט -53

פריט  -53ביחידת מידה מוגדר חבילה (של
 )12המחיר שרשמתם ראלי לבודד ולא
לחבילה של ? 12

43

נספח א'

פריט 54

לכמה יחידות מתייחס המחיר?

המחיר הוא
לתרסיס אחד
במארז של 12
יחידות .
 1000ניירות

44

נספח א'

פריט -55

 ביחידת מידה מוגדר יחידה -צריך להיותמוגדר חבילה של אלף.

45

נספח א'

פריט 58

46

נספח א'

פריט 59
-

רדיד אלומיניום ברוחב  45ס"מ מגיע בד"כ
באורך  50מטר או  100מטר נבקש לתקן
בהתאם.
 צריך להיות מוגדר גליל באורך  25מטר /מפת שולחן נבקש לציין האם עבור 100
מטר או  25מטר.

 .מדובר על קיסמי
שיניים עטופים
 1000ביחידה (
במארז )
הבקשה מתקבלת.
תוקן לאורך 50
מטר
הבקשה מתקבלת.
תוקן לגליל  25מטר

