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   2018, יוני
 חיפה אוניברסיטת

 
 לאספקת חומרי ניקוי ופריטי ציוד קלים לצרכי ניקיון עבור אוניברסיטת חיפה 23/2018 פומבי מכרז

 

  הבהרות מסמך
 

 שהוגשו למכרז.מענה לשאלות הבהרה  להלן
 
 

את  המחליףלאור השינויים כאמור מצורף למסמך זה קובץ מחירון מעודכן תשומת לב המציעים למספר שינויים שבוצעו במחירון המצורף למכרז. 
שקיבלו, ולמחוק את הקובץ   , להעלותו על גבי הדיסק און קילמלא את קובץ המחירון המעודכןלמכרז ובא במקומו. המציעים נדרשים  ףהמחירון שצור

הישן. את הקובץ המלא יש להדפיס פעמיים, לחתום עליו ולצרף להצעתם הן את הקובץ האלקטרוני )ע"ג הדיסק און קי( והן את התדפיס בשני 
 )ה( למכרז(.9העתקים חתומים )הכל בהתאם לסעיף 

 
 ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר 

 .המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם
 

מספר 
 הערה

 תשובה שאלה סעיף פרק במכרז עמוד
      

הסכם -' דמסמך  23 1  )ג'(3 

מבקשים שזמני אספקה יהיו לפי ימי עסקים ולא שעות או 
 ימים

 
 
 
 

 יתוקן כדלקמן: הסעיף
 3תסופק על ידי הספק תוך  הזמנה רגילה"

)שלושה( ימי עסקים מתאריך ההזמנה. 
תסופק על ידי הספק תוך  הזמנה דחופה

 יום עסקים אחד משעת ההזמנה. "
 
 

 מסמך ד'  2
 הסכם

 כללי

 מהו מינימום אספקה לנקודה בכל הזמנה?
 
 
 
 

-תהיה בהיקף של כלנקודה הזמנה מינימאלית 
1,000 .₪  
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3 33 
נספח ד' להסכם  

 אישור עריכת ביטוח
 

 

בעת הגשת ההצעה האם חובה לצרף אישור עריכת ביטוח 
 למכרז או שניתן להגיש לאחר הזכייה?

 
חייב להגיש אישור עריכת  במכרז שזכה מי רק

ביטוח חתום ע"י חברת הביטוח שלו אך יש 
לוודא שהכתוב בסעיף ונספח הביטוח מקובל 

היות ולא ניתן לערוך בהם שינויים לאחר 
הזכייה. כמו כן, יש לחתום על כל עמוד 

 בחוברת המכרז לרבות בעמוד נספח הביטוח. 

 כללי  4
 

 
 

מחייבת אישור  יש במכרז מספר טפסים שהחתימה עליהם
עו"ד. האם ניתן לצרף אותם כנספחים ולא למלא אותם 

 בחוברת המכרז?

 על לחתום נדרש המציע. ברורה לא השאלה
 שהם כפי בדיוק למכרז המצורפים הטפסים

"ד עו בפני לאמתם)ע"י מורשי חתימה(, 
 מופנית המציעים לב תשומתולצרפם להצעתו. 

 .למכרז 9 סעיף להוראות
 
 

5  
במחירון 7פריט   

 
 

 מ"ל  300מילוי לתרסיס טיהור אוויר מבושם באריזה  כתוב:
 למפיצי ריח אוטומטיים( ללא מתק )מותאם           

  250 מ"ל, כמות של 300מקובל למלא באריזה של  :השאל
 מ"ל, האם לכך כוונתכם? 270 עד             

 
 כן.

במחירון 9פריט   6  מ"ל 600תרסיס לניקוי נירוסטה  כתוב:   
 מ"ל, האם ניתן  500המיכל המקובל בשוק הוא  שאלה:
 להציע?            

מ"ל כפי  600ע למיכל של מבקשים להצי
 שכתוב במחירון.

 
 

במחירון 12פריט   7   
 תרסיס לניקוי ריפודים, הסרת כתמי בד כתוב:

 מה התכולה? מה האפיון? התכולה המקובלת בשוק  שאלה:
 מ"ל? 600-האם להציע ל מ"ל. 600היא              

 מ"ל. 600יש להציע . כן
 
 

במחירון 14פריט   8  ל'. 1בבקבוקים של לימון נוזל לניקוי כלים ידני בריח  כתוב:  
 מה אחוז החומר הפעיל?  (1 שאלה:
  1.5מ"ל או  750האם ניתן להציע בבקבוק של ( 2             

 ליטר?                 

 לפחות 12%הפעיל יהיה ( אחוז החומר 1
מ"ל  750( מבקשים להציע לבקבוק של 2

 ליטר לכל היותר. 1-לפחות ו
 97 שאלה גם נא ראו

אין הכרח שיהיה ( ניתן להציע בריחות שונים )3
 לימון( בריח

 

במחירון 17פריט   9   
 מ"ל  300ג'ל לניקוי ידיים ללא מים  כתוב:

 
  מ"ל? 100-האם ניתן להציע ב( 1: שאלה

 מ"ל 300-( לא. נא להציע ל1
)ו( 6עיף תשומת לב המציעים מופנית לס( 2

המוצרים  –בחוברת(  5)עמ' במכרז למסמך א' 
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 שיון משרד הבריאות למוצריחסר דרישה לר( 2             

  

שיסופקו לאוניברסיטה יהיו תקינים, 
מתאימים לתיאורם, ראויים לשימוש ובהתאם 

לתקן הישראלי, ככל וקיים לגביהם תקן 
 כמו כן המוצרים יעמדו בדרישותישראלי. 

משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה 
 99 שאלה גם נא ראוככל וקיימות כאלה. 

במחירון 18פריט   10   
 1/50ללי כמטליות לחות קטנות לניקוי  כתוב:

 חסר אפיון. גודל מטלית? סוג אריזה? שאלה:
 

 מטליות בחבילה 50יש להציע לאריזות של  (1
 ס"מ לפחות 27x17( גודל כל מטלית 2
 

במחירון 20פריט   11  ברזלית כתוב:  
 ?אריזהצורת  חסר אפיון. משקל? שאלה:

 

לא  לא נדרש משקל מסוים של כל ברזלית וגם
 נדרשת אריזה מסוימת.

 יש להציע ליחידה אחת של ברזלית.
 

12  

במחירון 21פריט   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 מ"ל  300הור אויר מבושם באריזה יתרסיס לט כתוב:
   )מותאם למפיצי ריח אוטומטיים( כולל מתקן           
 וסוללות           

 
 מה הכוונה כולל מתקן? מה ההבדל בין הסעיף ל שאלה:
 במחירון  7הזה לסעיף              

 

 
 במחירון( אנו מתייחסים 7)פריט  5 שאלהב
 .  )תרסיס( מחיר למילוי בלבדל

מתקן לתרסיס מפיץ  :דלקמןכ תוקןי 21פריט 
  ריח + סוללות.

 
 (101, 37)נא ראו גם שאלה 

 

במחירון  22פריט   13   
 גומי ריחני למשתנות כתוב:

 למוצר זה? msdsהאם נדרש  שאלה:
 

  לא.
 102נא ראו גם שאלה 

במחירון  37פריט   14   
  ס"מ  50/80מטליות לניקוי רצפות מיקרופייבר  כתוב:

 בצבעים כחול, ירוק, אדום באריזות נפרדות           
 אחת? יחידות באריזהה פרמה מס( 1 שאלה:

 

 
 מחירוןכפי שנדרש ב בודדת למטליתיש להציע 
מספר המטליות  שוב בשלב זהולכן לא ח

 באריזה.
  

במחירון  38פריט   15   

 ס"מ 30/30מטליות לניקוי כללי מיקרופייבר    כתוב:
 מה מס' יחידות באריזה? שאלה:

 
 
 

 מחירוןיש להציע למטלית בודדת כפי שנדרש ב
ולכן לא חשוב בשלב זה מספר המטליות 

 באריזה.
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במחירון  45פריט   16   
 שקיות ניילון מתכלות גדולות עבות וחזקות עם שרוך  כתוב:

 בגליל 1/50כמות ס"מ  115x100סגירה במידה            
 צבע? כמה מיקרון? אפיון של המושג מתכלה, לכמה : שאלה

 שנים?            

 (הצבע לא עקרוני.1
 מיקרון לפחות 50( יש להציע לשקיות של 2
 )ולא כפי לפחות  1/25של ( יש להציע לאריזות 3

 (.מחירוןב שנכתב    
 עפ"י הגדרתה. לא  ( יש להציע לשקית מתכלה4

 עקרוני מספר שנים.    

  47 - 46פריטים   17
  במחירון

 x 50 50 -ו x 70 50אשפתון בגליל במידה  כתוב:
 ( כמה מיקרון? 2 איזה צבע מבוקש? (1 שאלה:
 סוג השקית?( איזה 3             

 עקרוני( צבע לא 1
 מיקרון לפחות 40( 2
 בלי ידית ובלי שרוך ( אשפתון רגיל3

במחירון  50פריט   18   
 דו שכבתי  קטואוטנייר מגבת לניגוב ידיים  כתוב:
  מה אורך הגליל? חסר מפרט מוצר.  :שאלה

-ס"מ, נייר דו 20מטר, רוחב  190אורך הגליל 
 גלילים באריזה.  6שכבתי, לבן, 

 הוכנסה בטעות ותימחק. המילה אוטוקט
 

במחירון  51פריט   19   

 נייר טואלט לבן טישו, דו שכבתי משובח כתוב:
 גלילים בחבילה(  12)           

 כמה דפים? מה אורך הגליל? שאלתנו:
 

-( מבקשים להציע לנייר טואלט טישו דו1
גלילים באריזה ולא כפי שנכתב  48שכבתי, 

 במחירון.
 ס"מ. 11גליל, רוחב גליל דפים בכל  160( 2

במחירון  52פריט   20   1178מטר  1,200נייר מגבת לבן למתקן  כתוב:  
 חסר אפיון. רוחב? משקל?  (1 שאלתנו:

 ?1178מה זה  (2                

שכבתי, לבן -יש להציע לנייר מגבת טישו חד( 1
 29עם פרפורציה למתקן רצפתי. רוחב הגליל 

 ס"מ לפחות. 
 נכתב בטעות ואינו קשור להגדרת   1178 (2

 המוצר    

במחירון  53פריט   21   
 נייר מגבת לבן למתקן ידיים צץ רץ דו שכבתי כתוב:

  חסר אפיון הנייר. מה הכמות בחבילה? האם מדובר  שאלה:
 בקרטון? חפיסה?             

חבילות באריזה,  16יש להציע לנייר מגבת של 
 x 24 21דפים בחבילה )קרטון(. כל דף  250

 ס"מ.

במחירון  54פריט   22  שכבתי-נייר מגבת לניגוב ידיים בגליל ד כתוב:  
 חסר אפיון. כמה מטר בגליל? שאלה:

 מטר. 115ס"מ, אורך גליל  20רוחב גליל 

במחירון  55פריט   23   1/50פנים לצבע "נושמיות" -מסכת כתוב:  
 בלי פילטר בנושמיה? / םהאם ע שאלה:

 יש להציע עבור נושמיות בלי פילטר.

במחירון  75פריט   24   
 מתקן לנייר טואלט )גליל ענק( מפלסטיקכתוב: 

   טואלט ג'מבו? האם הכוונה לנייר שאלה: 
הכוונה למתקן עבור נייר טואלט ג'מבו + 

גלילים. מפתח נעילה להחלפת   

במחירון  58פריט   25  מתקן לנייר ניגוב ידיים כתוב:  
 חסר אפיון. לאיזה סוג מגבת? שאלה:

 במחירון 54מתייחס לנייר בפריט המתקן 
 (22)שאלה מס' 
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פריטים   –כפפות   26
במחירון 65 - 62, 59   

 חסר מפרט של הכפפות. נא השלימו.
של יש להציע לכפפות חד פעמיות באריזות 

 למטרות ניקיון. 1/100

במחירון  67פריט   27   

 100)חבילה של  1/100כמות  SANGERכפפות לטקס כתוב: 
 יח' בחבילה(.

האם הכוונה לכפפות המיועדות למעבדה? אין  שאלתנו:
 מפרט.

 הכוונה לכפפות לצרכי ניקיון ולא למעבדות.
 לעיל. 26נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  73פריט   28   
 4) 1/4עזרה ראשונה לטיפול בכתמים בחבילה   מגבון כתוב:

 מארזים בחבילה(
 חסר מפרט. גודל? אריזה? שאלה:

כפי שנכתב במחירון, יש להציע למגבונים 
 מארזים בחבילה אחת. 4באריזה של 

במחירון  74פריט   29   

 
 ססגוני   ממחטה טישו כתוב:

 כמות בחבילה? מה ה( 1 חסר מפרט.  שאלה:
 מה ההגדרה של יחידה?( 2                                 

 ממחטות בחבילה לפחות 120( 1
 שכבתי-יחידה = קופסת מגבוני טישו דו( 2

במחירון  75פריט   30  ליטר 360עגלת אשפה כתוב:   
 ים?עם /בלי גלגלים? צבע מסושאלה: 

 גלגלים  2עם  יש להציע לעגלה
 ירוקצבע ב
  

במחירון  76פריט   31  מ"ל 800לסבון נוזלי  סבוניות כתוב:  
  מה לגבי סבון נוזלי למתקן הנ"ל? לא מופיע בכתב  שאלה:
 הכמויות.              

מחירון סבון נוזלי למילוי בטעות לא הוכנס ל
נא  לכן יש להציע רק עבור הסבוניות. לסבוניות

 .למחירון המעודכן 78ראו תוספת פריט 
 112לשאלה נא ראו גם תשובתנו 

32 
 

במחירון  2פריט     
 ליטר 1חומצה זרחתית להסרת אבנית במיכל של : כתוב

 ?חומצת מלח )לא זרחתית(:  האם הכוונה לשאלה
 

 5%הכוונה לחומצת מלח ביתית בריכוז של 

3פריט   33  
  במחירון

  ליטר )מסומן  4במיכל  10%תי נוזל אקונומיקה בי: כתוב
           10%.) 
 . האם לכך ק"ג 12מגיע בגלון של  10%כלור : שאלה

 הכוונה?             

ליטר כמו  4לא. מבקשים להגיש הצעה למיכל 
 שכתוב.

6פריט   34  
  במחירון

 נוזל סבון למכונת שטיפה למכשיר קיטור )גרניק( : כתוב
 ליטר 4במיכל  לציין חומר פעיל וכמות באריזה          
 ליטר 10+  5בגלונים של חומר נמוך קצף מגיע : שאלה

 במיכל. ליטר 5-ל יתוקן 6פריט 

7פריט   35  
  במחירון

 מ"ל  300הור אויר מבושם באריזה ימילוי לתרסיס ט: כתוב
 )מותאם למפיצי ריח אוטומטיים(             
 + מתקן + סוללות 21מופיע גם בסעיף : שאלה

 5 נא ראה התייחסותנו לשאלה

11פריט   36  
 ליטר 4נוזל לניקוי רצפות במכונה, קצף נמוך במיכל : כתוב  במחירון

  . ליטר 10 או 5חומר נמוך קצף מגיע בגלונים של : שאלה
 ליטר במיכל. 5-יתוקן ל 11פריט 
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 איזו כמות מבוקשת?             

21פריט   37  
 במחירון

 

 מ"ל  300הור אויר מבושם באריזה יתרסיס לט: כתוב
 )מותאם למפיצי ריח אוטומטיים(            

 כולל מתקן וסוללות
  האם הכוונה למתקן וסוללות ללא מטהר אוויר : שאלה

 (7)סעיף              

 12נא ראה התייחסותנו לשאלות 

30פריט   38  
  במחירון

 ס"מ ללא ידית 60מטאטא כביש מעץ   : כתוב
 איזה גב ? עץ ? פלסטיק ?: שאלה

 

 . כפי שכתוב: עץ
 מבקשים גב מעץ.

32פריט   39  
  במחירון

 מטאטא שיער קשה לקירצוף רצפות עם ידית והברגה: כתוב
 ?מטאטא שרוברהאם הכוונה ל: שאלה

 
 לא

45פריט   40  
  במחירון

שקיות ניילון מתכלות גדולות עבות וחזקות עם שרוך : כתוב
 בגליל 1/50כמות  100*115סגירה במידה 

 ?LD? HDמה העובי ? : שאלה
  16נא ראו תשובתנו לשאלה 

46פריט   41  
 בגליל 1/100כמות , 50X70אשפתון בגליל במידה : כתוב  במחירון

 ?LD? HDמה העובי ? : שאלה
  17נא ראו תשובתנו לשאלה 

42  
47פריט   

 במחירון
 

 בגליל   1/100כמות , 50X50אשפתון בגליל במידה : כתוב 
 ?LD? HD מה העובי ?: שאלה

  17נא ראו תשובתנו לשאלה 

   50פריט   43
 דו שכבתיאוטקט נייר מגבת לניגוב ידיים : כתוב  במחירון

 מטר 190: בגליל שאלה/הערה
  18נא ראו תשובתנו לשאלה 

   51פריט   44
  במחירון

 גלילים 12) נייר טואלט לבן טישו, דו שכבתי משובח: כתוב
 בחבילה(           
 הגליל ?מה אורך : שאלה

 19נא ראו תשובתנו לשאלה 
 

   52פריט   45
 1178מטר  1200נייר מגבת לבן למתקן : כתוב  במחירון

 ?? משקלצבע? רוחב? אורך -חסר הגדרה של הפריט : שאלה
 20נא ראו תשובתנו לשאלה 

 

   53פריט   46
  במחירון

 נייר מגבת לבן למתקן ידיים צץ רץ דו שכבתי: כתוב
צבע ? רוחב ? אורך ?  -הגדרה של הפריט חסר : שאלה

 משקל ?

 21נא ראו תשובתנו לשאלה 
 

   54פריט   47
  במחירון

 שכבתי-נייר מגבת לניגוב ידיים בגליל ד: כתוב
צבע ? רוחב ? אורך ?  -חסר הגדרה של הפריט : שאלה

 משקל ?

 22נא ראו תשובתנו לשאלה 
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   58פריט   48
  במחירון

 ניגוב ידיים מתקן לנייר כתוב:
 לאיזה נייר? ( 1: שאלה

     האם מתקן מתכת פשוט? קונטרול עם ידית ? או ( 2             
 פלסטיק או מתכת? ללא מגע ?                 

 

 
 25נא ראו תשובתנו לשאלה 

 

   73פריט   49
  במחירון

 4) 1/4מגבון  עזרה ראשונה לטיפול בכתמים בחבילה : כתוב
 בחבילה(מארזים 

 מה זה ?: שאלה

 28נא ראו תשובתנו לשאלה 
 

   2פריט   50
  במחירון

לפי   האם ניתן להמיר את חומצה זרחתית להסרת אבנית

  מ"ל ? 750לאריזה של  )שווה ערך( לנטיויוומחיר אקו
 

יש להציע עבור חומצת מלח ביתית בריכוז של 
 .ליטר 1במיכל של  5%

 .32תשובתנו לשאלה גם נא ראו 

   3פריט   51
  במחירון

 ליטר 10במיכל של  10%האם ניתן לספק נוזל אקונומיקה 
  ?ליטר 4במקום מיכל של 

 

ליטר כמו  4מבקשים להגיש הצעה למיכל 
 שכתוב.

 .33נא ראו גם תשובתנו לשאלה 

   5פריט   52
  במחירון

 ליטר?  4בנוזל רצפות מה אחוז החומר הפעיל הנדרש 
 חומר פעיל 12%לפחות 

53  
   6פריט 

 במחירון
 

  ?ליטר 10האם ניתן לספק חומר למכונת שטיפה באריזה של  
 

 34ראה תשובתנו לשאלה 
 

   14פריט   54
  במחירון

 ?האם ניתן לספק נוזל כלים בריח תפוח במקום לימון( 1
 
 ?מה הריכוז הנדרש( 2

  מ"ל ? 750האם ניתן לספק באריזה של ( 3

 ( כן1
 פעיל חומר 12%( לפחות 2
 מ"ל  750מבקשים להציע לבקבוק של ( 3

 ליטר לכל היותר. 1-לפחות ו    

במחירון 9פריט   55   
 מ"ל ?  500 כמו האם ניתן לספק תרסיס נירוסטה בנפח שונה

 מ"ל 600לא. נא להציע לכמות המבוקשת: 
 6נא ראו גם תשובתנו לשאלה 

במחירון 38פריט   56  ?המטליות לניקוי כלליהאם אפשר לקבל צילום של (1  

  דלי או בשקית ?ב – מה צורת האריזה( 2

( לא ניתן לשלוח צילום כי לא רוצים לכוון 1
 ליצרן מסוים.

 ( אריזה בשקית 2

במחירון 45פריט   57   
  ?מה העובי של השקית(1
 HD \ LDמה סוג חומר הגלם ( 2
 ?מה הצבע הנדרש( 3

 מיקרון 50לפחות ( 1
 LDסוג חומר הגלם ( 2
 ( צבע לא עקרוני3
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 ( אין לוגו או כיתוב על השקית4 לוגו או כיתוב כלשהו על השקית? האם יש( 4

במחירון  51ט פרי  58   
 ?ואלט טישיו דו שכבתיטהנייר  מה אורך

 44+  19נא ראו תשובתנו לשאלות 

במחירון  53פריט   59   
 ?בנייר צץ רץ מגבתנייר /מה כמות המטליות( 1
 
  ?טישיו או קרפ – איכות הנייר ( מה2

 46+  21 שאלהנא ראו תשובתנו ל( 1
 
 ( טישיו2

במחירון  54פריט   60   
   מה אורך הגליל בנייר ידיים בגליל דו שכבתי ?

 73+ 47+  22שאלה ל נא ראו תשובתנו

במחירון  73פריט   61   
 ?ראשונהקבל צילום של המגבון עזרה האם אפשר ל

 לא.

במחירון  74פריט   62  ?ות טישיוממחטמארז כמה יחידות יש ב( 1  
 ?למה היא משמשת לאף או למעבדות( 2

 29נא ראו תשובתנו לשאלה ( 1
 ( לשימוש כללי, לא למעבדות2

63 
 

במחירון  39פריט   האם ניתן לקבל תמונה או דוגמה למטאטא רחב לניקוי   
 מטר( 1/2משטחי פרקט )

 לא. 

במחירון  43פריט   64 האם ניתן לקבל תמונה או דוגמה לידית ומברשת פרווה   
 ס"מ לניקיון חלונות? 45ברוחב 

 לא. 

במחירון  44פריט   65 האם ניתן לקבל תמונה או דוגמה למוט מאריך טלסקופי   
 מ'? 6למברשת לניקיון חלונות  באורך 

 לא. 

במחירון  45פריט   66   
נבקשכם לציין עובי לשקיות הניקיון המתכלות גדולות עבות 

 ס"מ x 100 115עם שרוך סגירה במידה 
 57שאלה נא ראו תשובתנו ל

במחירון  46פריט   67   
 ס"מ x 70 50נבקשכם לציין עובי לאשפתון בגליל במידה 

 41נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  47פריט   68   
 ס"מ x 50 50נבקשכם לציין עובי לאשפתון בגליל במידה 

 42+  17נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  50פריט   69 -כמה מטרים יש בגליל של נייר לניגוב ידיים אוטקט דו  
 שכבתי?

 43+  18נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  51פריט   70 שכבתי -כמה מטרים יש בגליל של נייר טואלט לבן דו  
 משובח?

 58+  44+  19נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  52פריט   71   
 מטר? 1200מה רוחב נייר המגבת לבן למתקן 

 45+  20נא ראו תשובתנו לשאלה 
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במחירון  53פריט   72 -כמה יחידות יש בחבילת נייר מגבת לבן למתקן צץ רץ דו  
 שכבתי?

 59+  46+  21נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  54פריט   73 -כמה מטרים יש בגליל נייר מגבת לניגוב ידיים בגליל דו  
 שכבתי?

 60+ 47+  22נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  73פריט   74 האם אפשר לקבל  –מגבון עזרה ראשונה לטיפול בכתמים   
 תמונה או דוגמה?

 לא. 

  כללי  75
 האם יש הזמנת מינימום?

  2נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  50פריט   76  שכבתי?-כמה מטרים יש בגליל של נייר לניגוב ידיים דו  
 

 18נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  51פריט   77 שכבתי -כמה מטרים יש בגליל של נייר טואלט לבן דו  
 משובח?

 70+  58+  44+  19נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  54פריט   78   
 שכבתי?-לנייר טישו דו( האם כוונתכם 1
 ( לא צוין כמה מטר2
 

 22נא ראו תשובתנו לשאלה 

  47- 46פריטים   79
  במחירון

 יח' בגליל.  50פריטים אלה מגיעים בד"כ באריזת 
 בגליל. 1/50-בגליל ל 1/100נבקש אתכם לתקן מכמות של 

 

 לא מקובל. 
  17תשובתנו לשאלה גם נא ראו 

במחירון  74פריט   80   
 

 ססגוני   ממחטה טישו כתוב:
 בחבילה?  היח' כמות מה שאלה:

 62נא ראו תשובתנו לשאלה 

במחירון  32פריט   81  
  

 מה אורך המטאטא? –מטר  1.5מטאטא לריצפה עם מקל 
 
 

 מ'.  1.50המקל אכן  אורך
 ס"מ 03המברשת של המטאטא צ"ל  רוחב

 לפחות

במחירון  70פריט   82   
 מטר.  1.5מגב לריצפה עם מקל 

 ( מה אורך המגב? 1
 ( האם מאלומיניום או מפלסטיק?2

 מ'  1.50כפי שכתוב: אורך המקל  (1
 ס"מ  60 המגב עצמו צ"ל רוחבו    
 פלסטיק( 2

במחירון  48פריט   83 מגפיים מגומי לפי מידות. האם ניתן לקבל מיפרט יותר   
 מדויק למוצר?

 לעבודות ניקיוןמגפיים המיועדות 

84 
 

 
 כללי

 
 

 האם ניתן לתת צ'ק בנקאי במקום ערבות בנקאית?
 
 

לא. ערבות בנקאית, עפ"י הנוסח שבמכרז, 
 תוגש רק ע"י מי שזכה במכרז.
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 מסמך א' 7 85
 (9)(ט)9 כתב הוראות

 18 -1בלבד לחומרים  msdsהאם ניתן להגיש גיליון 
בבדיקת מכון ? חומרים מיובאים אינם מחויבים מחירוןב

 התקנים הישראלי
 

 לא.
   .בסעיף שינוי אין

 מסמך א' 6 86
 כתב הוראות

 )ז'(9

האם אתם יכולים לייצר לנו דרך להעלאת מחיר במידה 
מעל אחוז  ,הגלםחומרי שינויים קיצוניים במחירי  יהיוו

 מסוים?

 יתווסף להסכם)ב( 7 ולסעיף למכרז)ז( 9 לסעיף
 :הבא המשפט

 שנת מתחילת החל לעיל האמור"למרות 
 המחירים יוצמדו השלישית ההתקשרות

 שנה תחילת מידי לצרכן המחירים למדד
 המדד יהיה ההצמדה לעניין הבסיס ומדד

 ידי על ההסכם חתימת במועד הידוע
 ."האוניברסיטה

 מסמך א' 9 87
בסעיף כתוב שהאוניברסיטה תאפשר עיון במסמכי ההצעה  )ח'(16 כתב הוראות

כשלקחנו ₪.  300במכרז למשתתפי המכרז בעלות הזוכה 
 חוברת, נאמר לנו שהחוברת היא ללא תשלום.

חוברת למשתתפי המכרז היא ללא  מסירת
עוסק במימוש זכות  למכרז)ח( 16 סעיףעלות. 

העיון של מציע שלא זכה במכרז. מימוש זכות 
כפי ₪  300בתשלום  כרוכההעיון כאמור 

 שכתוב. 

הסכם  –מסמך ד'  27 88  )ג'(11 
 מבקשים להסיר את הסעיף. אינו קשור לנושא. 

 )ג'( יימחק. 11 סעיף

 נספח ב' להסכם 33 89
 1 אישור עריכת ביטוח

גובה הכיסוי הנדרש גבוה ללא  – ביטוח אחריות המוצר
 פרופורציה להיקף ההתקשרות ולתנאי הסף. 

עלות ביטוח בכיסוי זה גבוהה מאד עבור חברות עם פעילות 
סכום מבקשים להוריד את אנו לשנה. ₪  1,000,000של 

 ₪(.מיליון  4)במקום ₪ מיליון  2-הכיסוי ל

. אושרה האחריות גבולות להקטנת הבקשה
 .בהתאם תוקןי הביטוח נספח

במחירון  3פריט   90   

 ליטר 4במיכל  10%נוזל אקונומיקה ביתי  כתוב:
 אינו אקונומיקה ביתית אלא   10%כלור מרוכז  שאלה:
 מוצר מרוכז לשימוש ייעודי.             
  ליטר.  4-ליטר ולא ב 10-בזה קיים אצלנו מוצר              
 ליטר? 10-האם ניתן להגיש הצעה ל             

  33 נא ראו תשובתנו לשאלה

במחירון  6פריט   91   

 נוזל סבון למכונת שטיפה למכשיר קיטור )גרניק( כתוב: 
 ליטר 4יכל במ לציין חומר פעיל וכמות באריזה          

 ( האם החומר צריך להיות מבוסס מסיר שומנים?1שאלה: 
 ( איזה חומר פעיל בדיוק אתם מחפשים, שעלינו  2             

 לציין את נפחו במוצר?                 
 ליטר.  18-ליטר ו 10( המוצר קיים אצלנו במארז 3             

 ( כן1
 
 ( כל חומר פעיל בהתאם להוראות היצרן2
 
 ליטר  5לא. יש להציע למארז של ( 3
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 (34)נא ראו גם תשובתנו לשאלה  האם ניתן להציע עבור אחד מהנפחים האלה?                 

במחירון  9פריט   92 מ"ל.  500-מ"ל קיים אצלנו ב 600תרסיס לניקוי נירוסטה   
 מ"ל? 500-האם ניתן להציע ל

 55נא ראו תשובתנו לשאלה מס' 

במחירון  10פריט   93   

 +וקס אקרילי אנטי סטטי )וקס נוזלי לסוג רצפות  כתוב:
PVC          ליטר. 4+ שיש( במיכל 

   5שלנו מגיע במארז של שני מיכלים של  המוצרשאלה:
 ?אותוליטר בסה"כ. האם ניתן להציע  10ליטר שהם             

 ליטר כנדרש 5למיכל אחד של יש להציע 

במחירון  11פריט   94  ליטר. 4נוזל לניקוי רצפות במכונה, קצף נמוך במיכל  כתוב:  
 ל'? 10-ליטר. האם אפשר להציע ל 10-קיים אצלנו ב שאלה:

 .36שאלה ל תשובתנונא ראו 
 

במחירון  12פריט   95   
 תרסיס לניקוי ריפודים, הסרת כתמי בד. כתוב:

  500המוצר הוא תרסיס אירוסול המגיע במיכל של  שאלה:
 מ"ל. האם לזו הכוונה?            

 . 7שאלה נא ראו תשובתנו ל

במחירון  13פריט   96   

 ספריי לניקוי לכלוך קשה, הסרת מדבקות, דיו  כתוב:
 ומסטיקים.           
 המוצר הוא תרסיס נוזלי על בסיס אלכוהול ומגיע  שאלה:
 מ"ל. האם להציע עבור מוצר זה? 750במיכל             

 כן.

במחירון  41פריט   97   
 ל'. 1נוזל לניקוי כלים ידני בריח לימון בבקבוקים של  כתוב:

 חומר ה אצלנו אחוזלא ציינתם אחוז חומר פעיל.  שאלה:
 לפחות. האם לזו כוונתכם? 12%פעיל הוא ה            

 כן.
 8נא ראו גם תשובתנו לשאלה  

במחירון  16פריט   98   

 ליטר 1סבון נוזלי לשטיפת ידיים  כתוב:
 : מוצר זה הינו תמרוק ומחויב ברישיון משרד שאלה

 הבריאות המסומן על המוצר. אנו מציעים מוצר             
 .הכולל משאבה )פקק לחיץ(            

)ו'( למסמך א' המציין 6נא ראו סעיף 
שהמוצרים "יעמדו בדרישות משרד הבריאות 

 ...  ככל וקיימות כאלה".
 לא נדרש מוצר הכולל משאבה.

במחירון  17פריט   99   

 מ"ל. 300ג'ל לניקוי ידיים ללא מים  כתוב:
 

 ?מ"ל 500( האם אפשר להציע עבור 1 שאלה:
 

 מוצר זה הינו תמרוק ומחויב ברישיון משרד  (2             
 

 .הבריאות                 
 
 
 
 

  9ראו תשובתנו לשאלה ( נא 1
 
לא ברורה השאלה. תשומת לב המציעים ( 2

 )ו( למסמך א' 6סעיף מופנית ל
המוצרים שיסופקו לאוניברסיטה "הקובע כי: 

יהיו תקינים, מתאימים לתיאורם, ראויים 
לשימוש ובהתאם לתקן הישראלי, ככל וקיים 

יעמדו לגביהם תקן ישראלי. כמו כן המוצרים 
והמשרד לאיכות  בדרישות משרד הבריאות

 " .ככל וקיימות כאלה הסביבה
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 אישור/רישיון ,יש לצרף בנוסף לגבי מוצר זה
 משרד הבריאות.

 
  

במחירון 18פריט   100   

 1/50ללי כמטליות לחות קטנות לניקוי  כתוב:
 מטליות בדלי ומתאים  600-המוצר שלנו מגיע ב שאלה:
 לחיטוי. האם  1944לניקוי כללי וחיטוי ועומד בת.י              
 ?ניתן להציע אותו              

 

 10שאלה ל ראו תשובתנונא 

במחירון 21פריט   101   

 מ"ל  300הור אויר מבושם באריזה יתרסיס לט כתוב:
   )מותאם למפיצי ריח אוטומטיים( כולל מתקן           
 וסוללות           
 האם מדובר על אספקת סוללות על כל התקופה  (1 שאלה:

 או רק לתקופה הראשונית?                  
 ( על מנת לתמחר את המוצר כפי שמבוקש, נצטרך 2              

 לדעת מה כמות המתקנים המבוקשת                  

 
 ( מדובר על אספקת סוללות רק לתקופה 1

 (12)נא ראו גם תשובתנו לשאלה  הראשונית     
 
יח' כפי  720( כמות המתקנים המבוקשת 2

 מחירוןבשכתוב 

במחירון  22פריט   102   

 גומי ריחני למשתנות כתוב:
 אחת, גומי כחול עם  –רמות איכות למוצר זה  2יש  שאלה:
 גומי מתכלה, ריחני המונע פיזור  –חורים, שתיים              
 יום. איזה מהם להציע? 30שתן, נותן ניחוח              

 יש להציע את הסוג הראשון.
 

במחירון  24פריט   103   

 ידית למגב/מטאטא עם הברגה מצופה פלסטיק  כתוב:
 ס"מ. 150באורך של            

 מקל מתכת מצופה צבע ומקל עץ לא מצופה. לנו  יש שאלה:
 האם ניתן להציע אחד מהם?             

 כן. 

במחירון  25פריט   104   
 כף אשפה )יעה( + ידית מפלסטיק.  כתוב:

 האם מדובר ביעה עם מוט/מקל או היעה עם ידית  שאלה:
 פשוטה ואם כן, האם כולל פס גומי?             

 )לא מוט( מפלסטיק מדובר ביעה עם ידית
 אשר כולל פס גומי

במחירון  49פריט   105   

 גלילים  12מ',  250חד שכבתי, , נייר טואלט טישו כתוב: 
 בחבילה.            

 מ'? האם אפשר  250מ' ולא  200המוצר שלנו מכיל שאלה: 
 להציע עבורו?             

 

 לא. 

במחירון  52פריט   106   
  1178מטר  1,200נייר מגבת לבן למתקן  כתוב:

 מתייחס למוצר של יצרן מסוים. האם אפשר  1178 שאלתנו:
  להציע מוצר שווה ערך?                

 כן.
 71, 45, 20 תשובתנו לשאלהנא ראו גם 
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במחירון  53פריט   107   
 נייר מגבת לבן למתקן ידיים צץ רץ דו שכבתי כתוב:

 תאית  100%מגבות בקרטון,  2,400המוצר שלנו  שאלה:
 . האם אפשר להציע?zבקיפול              

 כן.
 

 72, 59, 46, 21 נא ראו גם תשובתנו לשאלה

במחירון  57פריט   108   

 מתקן לנייר טואלט )גליל ענק( מפלסטיקכתוב: 
 טואלט ג'מבו? האם הכוונה לנייר ( 1שאלה: 
 ( אם מדובר בנייר ג'מבו, יש לנו מוצר יבוא מעוצב 2              

 עם נעילת מתכת, שמתאים רק לנייר ג'מבו עם                 
 ?מ"מ ומעלה. האם ניתן להציע אותו 50טבור                 

 
 24 ( נא ראו תשובתנו לשאלה1
 
 ( לא2

במחירון  67פריט   109   

  100)חבילה של  1/100כמות  SANGERכפפות לטקס כתוב: 
 יח' בחבילה(.           

מוצר זה הוא של מותג ספציפי. אנו מבקשים  שאלתנו:
 ערך-להסיר אותו מהרשימה או לאפשר להציע מוצר שווה

 27 נא ראו תשובתנו לשאלה

במחירון  68פריט   110   
 בחבילה 1/10מטליות לחות לריצפה כתוב: 

 מטליות בדלי. האם ניתן הציע  50יש לנו מוצר של שאלה: 
 ?אותו             

 לא
 

במחירון  74פריט   111  כתוב: ממחטה טישו ססגוני.  
 קופסה או ניילון? –מה סוג המארז ( 1שאלה: 

 80 ,62 נא ראו תשובתנו לשאלה 

112 
 
 

 
במחירון  76פריט   

 
 

 

 מ"ל 800סבוניות לסבון נוזלי  כתוב:
 . מ"ל 1,000מ"ל או  650האם ניתן להציע גדלים של  שאלה:

 
 

מ"ל  800ניתן להציע סבוניות בתכולה של 
 .לפחות ושל ליטר לכל היותר
 31נא ראו גם תשובתנו לשאלה 

 78תוספת פריט   113
  למחירון המעודכן

נוזלי לשטיפת סבון  –למחירון  78אנו מוסיפים את פריט 
ליטר )מיועד  4במיכל של לפחות,  12%ידיים, בריכוז של 
 במחירון( 76  פריט – למילוי הסבוניות

 

 


