
  

 190033מכרז מסגרת פומבי לאספקת חומרי ניקוי, מוצרי נייר, ציוד משקי ומוצרים חד פעמיים מס'  הנדון:
 

 שבנדון, המכון מתכבד להשיב כדלקמן:  מכרזהבמענה לשאלות ההבהרה שהתקבלו אצל המכון בקשר 
ללא סימון שינויים(, המציעים מתבקשים להגיש שינויים ובגרסאות נקיות )המעודכנים, בגרסאות עם סימון מצורפים בזאת מסמכי ההזמנה למען הנוחות, 

 הצעותיהם ע"ג המסמכים המעודכנים ללא סימון השינויים.
 

 תשובה שאלה בהזמנה/הסכםסעיף  
מדוע המכרז מחולק לסלים אם דרישתם להציע את כל הסלים. נבקש  להזמנה 1.4סעיף   .1

 לאפשר לספקים להחליט לאיזה מהסלים יגישו הצעות
 לא מקובל.

 המציעים נדרשים להגיש הצעות על כלל הפריטים בכל הסלים.
 המכון.הסלים חולקו לקטגוריות מטעמים פנימיים של 

 להזמנה 1נספח ב  .2
  הצעת מחיר

 1סל מס' 

 ק"ג  4סודה קאוסטיק  -שם הפריט 
 הוספת דרישת היתר רעלים  - השאלה/הבהרה

 הפריט הוסר מהרשימה

להזמנה  1נספח ב   .3
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 1/1000סמ"ק  240כוס נייר  -שם הפריט 
 מה המשקל הנדרש?  - השאלה/הבהרה

 /גרם לכוס 7.2
 יתוקן בהתאם. המלל

להזמנה  1נספח ב   .4
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 1/3000כוס שתיה קרה   –שם הפריט 

 מה המשקל הנדרש?  - השאלה/הבהרה

 ח"פ גרם לכוס 1.6
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .5
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 צבע קרם יח' 100כפות ח"פ  –שם הפריט 

 מה המשקל הנדרש?  - השאלה/הבהרה

 גרם לכף ח"פ 5
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .6
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יח' 100 כפות ח"פ –שם הפריט 

 מה המשקל הנדרש?  - השאלה/הבהרה

  גרם לכף 2
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .7
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 צבע קרם 1/1200מזלגות ח"פ  –שם הפריט 

 ?המשקל הנדרשמה   - השאלה/הבהרה

 גרם למזלג 5
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .8
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יח' 100 סכין חד פעמי –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש - השאלה/הבהרה

 גרם לסכין 1.7
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .9
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 ליטר 5מטליות לחות נשלפות בדלי  –שם הפריט 

? האם מדובר בדלי מגבונים לניקוי כמה מטליות בדלי - השאלה/הבהרה

 ליטר אלא למס' המגבונים בדלי. 5כללי? אם כן יש טעות במלל זה לא 

 . 400 –כמות מטליות לחות נדרשות 
 המלל יתוקן בהתאם.

 
 
 



  

 
להזמנה  1נספח ב   .10

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 1/100ארוז  TVמכסה לתבנית אלומיניום  –שם הפריט 

  600הפריט ארוז בקרטון של  - השאלה/הבהרה

 .1/600-יח' האירוז תשונה ל
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .11
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 ס"מ תעשייתי 45ניילון נצמד  –שם הפריט 

 ? מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 המלל ישונה באופן הבא :
 מיקרון. 10מטר,  1300ס"מ ,  40ניילון נצמד 

להזמנה  1נספח ב   .12
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 80X120שקיות ניילון שחורות  –שם הפריט 

 מה העובי הנדרש, משקל נדרש ומה הכמות ?  - השאלה/הבהרה

 מיקרון. 16 –עובי נדרש 
 שקיות בגליל/כרית.  50
 גלילים/כריות בשק. 15

 המלל יתוקן בהתאם.
 האירוז השתנתה וכתוצאה מכך הכמות.לתשומת לב המציעים, יח' 

להזמנה  1נספח ב   .13
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 50X50שקיות ניילון לאשפה  –שם הפריט 

 ?מה העובי הנדרש, משקל נדרש ומה הכמות  - השאלה/הבהרה

 מיקרון 4 –עובי נדרש 
 .גלילים/כריות בחבילה 40

 .שקיות בגליל/כרית 100
 המלל יתוקן בהתאם

 המציעים, יח' האירוז השתנתה וכתוצאה מכך הכמות.לתשומת לב 
להזמנה  1נספח ב   .14

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 36/43שקיות ניילון עם ידיות צבעוני קטן  –שם הפריט 

 ?מה העובי הנדרש, משקל נדרש ומה הכמות  - השאלה/הבהרה

 מיקרון. 15 –עובי נדרש 
 . 37/43 –המידה הנדרשת 

 שקיות בכרית. 100
 כריות באריזה. 40

להזמנה  1נספח ב   .15
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יחידות בשרוול 100 –מ"ל  180כוס פלסטיק שקוף  –שם הפריט 

 מה המשקל הנדרש?  - השאלה/הבהרה

 גרם לכוס ח"פ. 1.6המשקל הנדרש הינו 
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .16
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יח' 100 כפיות קטנות –שם הפריט 

 מה המשקל הנדרש?  - השאלה/הבהרה

 גרם לכפית ח"פ. 2.5המשקל הנדרש הינו 
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .17
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יחידות באריזה 25צלחת מרק חד פעמי  –שם הפריט 

 ? מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 חד פעמי. מרק גרם לצלחת 5.6המשקל הנדרש הינו 
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .18
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 גרם לצלחת קטנה חד פעמי. 4.2המשקל הנדרש הינו  יחידות באריזה 50 -צלחות קטנות חד פעמי –שם הפריט 
 המלל יתוקן בהתאם.



  

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

להזמנה  1נספח ב   .19
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 1/1200סכינים מדיום קרם  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 גרם לסכין מדיום קרם חד פעמי. 4.5המשקל הנדרש הינו  
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .20
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יחידות 100 –כף חד פעמי מתכלה  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 גרם לכף חד פעמי מתכלה. 4המשקל הנדרש הינו 
 יח'. 1000תנה באופן הבא: ארגז של כמו כן יח' האירוז תש
 המלל יתוקן בהתאם.

 ה עקב שינוי ביח' האירוז.תלתשומת לב המציעים הכמות השתנ
להזמנה  1נספח ב   .21

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 יחידות 100 –כפיות קטנות ח"פ מתכלה  –שם הפריט 

 ?הנדרש מה המשקל  - השאלה/הבהרה

 גרם לכפית חד פעמי מתכלה. 3המשקל הנדרש הינו 
 .יח' 1000כמו כן יח' האירוז תשתנה באופן הבא: ארגז של 

 המלל יתוקן בהתאם.
 לתשומת לב המציעים הכמות השתנתה עקב שינוי ביח' האירוז.

להזמנה  1נספח ב   .22
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 יחידות באריזה 25 –צלחות מרק חד פעמי מתכלה  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 גרם. 11 –צלחת מרק חד פעמי מתכלה  יחידות באריזה, 50
 המלל יתוקן בהתאם.

 לתשומת לב המציעים הכמות השתנתה עקב שינוי ביח' האירוז.
להזמנה  1נספח ב   .23

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 באריזהיחידות  50 –צלחות קטנות חד פעמי מתכלה  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 גרם. 8.25 –יחידות באריזה, צלחת קטנה חד פעמי מתכלה  50
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה  1נספח ב   .24
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 1/1200סכינים מדיום מתכלה   –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 מתכלה.גרם לסכין מדיום  4המשקל הנדרש הינו 
 .יח' 1000כמו כן יח' האירוז תשתנה באופן הבא: ארגז של 

 המלל יתוקן בהתאם.
להזמנה  1נספח ב   .25

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 בחבילה 50צלחות פלסטיק גדולות  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

גרם לצלחת פלסטיק, כמו כן, צלחת הפלסטיק  6המשקל הנדרש הינו 
 הינה בינונית.הנדרש 

 המלל יתוקן בהתאם.
להזמנה  1נספח ב   .26

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 בחבילה 50צלחות גדולות ח"פ מתכלה  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 בחבילה. 25יח' האירוז תשתנה ל
 גרם לצלחת גדולה ח"פ מתכלה. 14המשקל הנדרש הינו 

 המלל יתוקן בהתאם.
 המציעים הכמות השתנתה עקב שינוי ביח' האירוז.לתשומת לב 

להזמנה  1נספח ב   .27
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 01/50שחור LD ס"מ  75/85שקיות אשפה  –שם הפריט 

 ?מה העובי הנדרש, משקל נדרש ומה הכמות בשק  - השאלה/הבהרה

 מיקרון. 12 –עובי נדרש 
 יח' בגליל/כרית. 50

 .22 –בשק  כמות גלילים/כריות



  

 המלל יתוקן בהתאם.
 
 

להזמנה  1נספח ב   .28
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 ק"ג 18X25  10שקיות ניילון  –שם הפריט 

 ?מה העובי הנדרש, משקל נדרש ומה הכמות בשק  - השאלה/הבהרה

 מיקרון. 40 –עובי 
 ק"ג. 1 –משקל כרית 

 כריות בשק. 30
 המלל יתוקן בהתאם.

 שינוי ביח' האירוז. לתשומת לב המציעים הכמות השתנתה עקב
להזמנה  1נספח ב   .29

 3סל  מס'  -הצעת מחיר
 LD 01/25 ס"מ.  78/90שקיות אשפה  –שם הפריט 

 ?מה העובי הנדרש, משקל נדרש ומה הכמות בשק  - השאלה/הבהרה

 מיקרון. 15 –עובי נדרש 
 שקיות בגליל. 50

 .20 –כמות גלילים באריזה 
 שינוי ביח' האירוז. לתשומת לב המציעים הכמות השתנתה עקב

להזמנה  1נספח ב   .30
 3סל  מס'  -הצעת מחיר

 מנה ראשונה חד"פ קשיח 7צלחות מס'  –שם הפריט 

 ?מה המשקל הנדרש  - השאלה/הבהרה

 מנה ראשונה חד"פ קשיח. 7לצלחת מס'  גרם 8.5המשקל הנדרש הינו 
 יח' 25 –כמות צלחות נדרשות בחבילה

 המלל יתוקן בהתאם.
להזמנה  1נספח ב   .31

 1סל  מס'  -הצעת מחיר
חומר ניקוי כללי בתוספת חיטוי ומקציף מינון עבודה עד  –שם הפריט 

 ליטר 18מותאם למרכז דילול  5%

מוצר זה אינו ברור האם ניתן לקבל דוגמא או   - השאלה/הבהרה

 תמונה של מדבקת המוצר?

 

 

 

 

 

 

 

 
 יש לספק מוצר בהתאם לדוג' מטה או מוצר שווה ערך.



  

 

להזמנה  1נספח ב   .32
 1סל  מס'  -הצעת מחיר

סבון מוצק רב שימושי לניקוי והסרת כתמים ולכביסה,  –שם הפריט 

  הדחת כלים וחיטוי פירות וירקות

מוצר זה אינו ברור האם ניתן לקבל דוגמא או   - השאלה/הבהרה

 תמונה של מדבקת המוצר?

 

 

 הפריט הוסר מהרשימה.

להזמנה  1נספח ב   .33
 1סל  מס'  -הצעת מחיר

חומר חומצתי מבוסס על חומצות טבעיות בעל כושר  –שם הפריט 

 ליטר 4 -5%הקצפה מינון עד 

מוצר זה אינו ברור האם ניתן לקבל דוגמא או  - השאלה/הבהרה

 תמונה של מדבקת המוצר?

 יש לתמחר את המוצר המפורט להלן או מוצר שווה ערך.

 
להזמנה  1נספח ב   .34

 1סל  מס'  -הצעת מחיר
 ליטר 18 –ציפוי ננו עם מרכז דילול  –שם הפריט 

מוצר זה אינו ברור האם ניתן לקבל דוגמא או  - השאלה/הבהרה

 תמונה של מדבקת המוצר?

 הפריט הוסר מהרשימה.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .35
 3סל  מס'  -מחיר

 מטר 180ק"ג  1.4ס"מ  45ניילון נצמד  –שם הפריט 

ק"ג  1.4ס"מ  45יש טעות במל מדובר בניילון נצמד   - השאלה/הבהרה

 .מיקרון 18

 

 לא מקובל.
 המלל יישאר בעינו.



  

להזמנה הצעת  1נספח ב   .36
 3סל  מס'  -מחיר

  LD 1/50ס"מ שחור  75/85שקיות אשפה  –שם הפריט 

 LD 1/50שחור  75/85לא קיימת שקית אשפה   - השאלה/הבהרה

 1/25ארוז בגליל ( כיום מסופק LD 1/25)קיים 

 ..27ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .37
 4סל  מס'  -מחיר

 ליטר )נירוסטה( 60פח אשפה גדול כיפה  –שם הפריט 

 האם ניתן לקבל דוגמא או תמונה של הפח?   – השאלה/הבהרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

להזמנה הצעת  1נספח ב   .38
 4סל  מס'  -מחיר

 ליטר 30כיפה בינוני  פח אשפה –שם הפריט 

 האם ניתן לקבל דוגמא או תמונה של הפח?    - השאלה/הבהרה

 

 

 

 

 

 

 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .39
 4סל  מס'  -מחיר

 ליטר 60פח אשפה גדול כיפה  –שם הפריט 

 האם ניתן לקבל דוגמא או תמונה של הפח?    - השאלה/הבהרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
חלק ד במכרז סעיפים   .40

 22.1-ו22.4
ימי  2ימי עבודה, אספקה תוך  4-נבקש לתקן אספקת ההזמנות ל

 עבודה הינה קצרה מדי.

 ., הדרישה תישאר בעינהמקובללא 

להזמנה הצעת  1ח ב נספ  .41
 מחיר

נבקש למספר את רשימת הפריטים על מנת למנוע אי הבנות בשלב 

 המכרז ובשלב יישום ההסכם

 מקובל.
, כמו כן יש לבצע תמחור גם על הפריטיםמצורף קובץ אקסל עם מספור 

 .קובץ האקסל



  

להזמנה הצעת  1נספח ב   .42
 1סל  מס'  -מחיר

ליטר  1חומר פעיל, אקונומיקה  3.5%ליטר  4אקונומיקה  –שם הפריט 

 חומר פעיל. 3.5%ליטר  4חומר פעיל, כלור ריחני  3.5%

. 3%ל 3.5%נבקש לשנות את אחוז החומר הפעיל מ  - השאלה/הבהרה

ע"פ הוראות משרד הבריאות ומבחינה בטיחותית נציןן שגם אקו' ג'וול 

 אחוז.  3שנחשבת איכותית הינה בריכוז של 

 לא מקובל, הדרישה נשארת בעינה.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .43
 1סל  מס'  -מחיר

 חומר 20%ליטר  18משחת כלים  –שם הפריט 

 ליטר 18ק"ג במקום  16נבקש לתקן   - השאלה/הבהרה

 לא מקובל.
 ., מלבד תוספת המילה פעיל לאחר המילה חומרהמלל יישאר בעינו

להזמנה הצעת  1נספח ב   .44
 1סל  מס'  -מחיר

 סמ"ק  500ספריי נירוסטה  –שם הפריט 

 נבקש לתקן 500מ"ק ולא  400ספריי נירוסטה מגיע   - השאלה/הבהרה

 מחיר ע"פ יח' האירוז הנקובה במכרז.יש לתת 
לאחר מכן, המכון יבצע התאמה למחיר, בהתאם ליח' האירוז שתסופק 

 בפועל.
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .45
 1סל  מס'  -מחיר

 ק"ג 10סבון ירקות חיטוי  –שם הפריט 

האם כוונתכם לנוזל כלים? אם אכן נוזל כלים נבקש   - השאלה/הבהרה

ליטר הרבה יותר יקרה עקב  10ספקה של ליטר מאחר וא 4להסב ל

 פיקדון עבור מיל. בכל מקרה נבקש לקבל תמונה + דוגמא של הנוזל.

 הכוונה אינה לנוזל כלים, הדרישה תישאר בעינה.
 המלל יתוקן באופן הבא:

ק"ג עם מרכז דילול ומותאם לשטיפה  10נוזל לחיטוי פירות וירקות, 
 לפני אכילה.

 
 
 
 
 
 
 
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .46
 1סל  מס'  -מחיר

חומר לניקוי כללי בתוספת חיטוי ומקציף, מינון עבודה עד  –שם הפריט 

 ליטר. 18 -מותאם למרכז דילול 5%

 נבקש לקבל תמונה  - השאלה/הבהרה

 .31שאלה תשובה ל 'ר



  

להזמנה הצעת  1נספח ב   .47
 1סל  מס'  -מחיר

 ק"ג 6אבקת כביסה  –שם הפריט 

ק"ג,  5ק"ג מגיע בד"כ באריזות  6אבקת כביסה    - השאלה/הבהרה

 5ק"ג אולם לספק  6נבקש לתקן בהתאם או לחילופין להציע במכרז ל 

 ק"ג ומחיר בהתאמה

 ק"ג. 6יש לבצע תמחור בהתאם לאבקת כביסה 
 לאחר מכן המכון יבצע התאמה למחיר בהתאם ליח' האירוז שתסופק.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .48
 1סל  מס'  -מחיר

 ליטר 1חומר לניקוי ברז ומשתנות  –שם הפריט 

ליטר נבקש לקבל  1חומר לניקוי ברז ומשתנות   - השאלה/הבהרה

 תמונה. לכאורה ברז ומשתנות אינם קשורים אחד לשני.

 הפריט הוסר מהרשימה.
 
 
 

 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .49
 1סל  מס'  -מחיר

 מ"ל 100חומר לניקוי מחשבים ומסכים  –שם הפריט 

 נבקש לקבל תמונה. - השאלה/הבהרה

 הפריט הוסר מהרשימה.
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .50
 1סל  מס'  -מחיר

 ליטר 1אסלית  –שם הפריט 

נוזל  -9נבקש לבטל פריט זה עקב כפילות עם פריט   - השאלה/הבהרה

 לניקוי אסלות.

 מקובל. הפריט הוסר מהרשימה.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .51
 1סל  מס'  -מחיר

 ק"ג 4סודה קאוסטית  –שם הפריט 

 נבקש לקבל תמונה. – השאלה/הבהרה

 .2ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .52
 1סל  מס'  -מחיר

סבון מוצק רב שימושי לניקוי והסרת כתמים לכביסה,  –שם הפריט 

 הדחת כלים וחיטוי פירות וירקות

 נבקש לקבל תמונה. – השאלה/הבהרה

 .32ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .53
 1סל  מס'  -מחיר

חומר חומצתי מבוסס על חומצות טבעיות בעל כושר  –שם הפריט 

 ליטר. 4 -5%הקצפה, מינון עבודה עד 

 נבקש לקבל תמונה ודוגמא. – השאלה/הבהרה

 .33ר' תשובה ודוגמא לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .54
 1סל  מס'  -מחיר

 .34ר' תשובה לשאלה  ליטר 18ציפוי ננו עם מרכז דילול  –שם הפריט 



  

 נבקש לקבל תמונה ודוגמא. – השאלה/הבהרה

להזמנה הצעת  1נספח ב   .55
 3סל  מס'  -מחיר

 1/12ג' ננס  30ברזלית  –שם הפריט 

 '?יח 12האם על המציעים לנקוב מחיר ל  - השאלה/הבהרה

 כן

להזמנה הצעת  1נספח ב   .56
 3סל  מס'  -מחיר

 6גרם מארז של  50ברזלית   –שם הפריט 

נבקש לקבל תמונה + האם על המגישים לנקוב  – השאלה/הבהרה

 יח'? 6במחיר ל

 

 

 

 יח'. 6, יש לנקוב מחיר על מארז של כן
 להלן דוגמא:

 
 
 
 
 
 
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .57
 3סל  מס'  -מחיר

 1/800סמ"ק + מכסה  150מגש מיני בר  –שם הפריט 

 נבקש לקבל תמונה.– השאלה/הבהרה

 

 

 

 

 להלן דוג':
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .58
 3סל  מס'  -מחיר

 )צבע קרם( 1/1200מזלגות ח"פ  –שם הפריט 

. נבקש לתקן בהתאם או 1000מגיע באריזת  – השאלה/הבהרה

ומחיר בהתאמה, בנוסף, האם  1000יח' לספק  1200לחילופין להציע 

 ניתן לספק בצבע שקוף במקום קרם?

יח' ויבוצע ע"י המכון התאמה למחיר בהתאם ליח'  1200יש להציע עבור 
 האירוז שתסופק.

 ניתן להציע בצבע קרם בלבד.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .59
 3סל  מס'  -מחיר

 לא מקובל. מטר 180ק"ג  1.4ס"מ  45ניילון נצמד  –שם הפריט 
 יש לספק במשקל המפורט.



  

 גרם. 950נבקש לתקן ל – השאלה/הבהרה

להזמנה הצעת  1נספח ב   .60
 3סל  מס'  -מחיר

 ג' 30ננס לכלים  –שם הפריט 

 נבקש לבטל עקב כפילות. – השאלה/הבהרה

 ., הפריט הוסר מהרשימהמקובל
ננס" גדלה  1/12ג  30לתשומת לב המציעים, הכמות של הפריט " ברזלית 

 .134-ל 128מ
להזמנה הצעת  1נספח ב   .61

 3סל  מס'  -מחיר
 80/120שקיות ניילון שחורות  –שם הפריט 

 לא צוין כמה יח' בחבילה 80/120שקיות ניילון  -השאלה/הבהרה 

 .12ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .62
 3סל  מס'  -מחיר

 50X50שקיות ניילון לאשפה  –שם הפריט 

 לא צוין כמה יח' בחבילה. –השאלה/הבהרה 

 .13ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .63
 3סל  מס'  -מחיר

 1/1200סכינים מדיום קרם  –שם הפריט 

. נבקש לתקן או לחילופין 1000באריזת  מגיע בדר"כ –השאלה/הבהרה 

ומחיר בהתאמה,  1000יח' אולם לספק בפועל  1200להציע במכרז 

 בנוסף נבקש לאשר לספק שקוף ולא קרם.

יח' ויבוצע ע"י המכון התאמה למחיר בהתאם ליח'  1200יש להציע עבור 
 האירוז שתסופק.

 ניתן להציע בצבע קרם בלבד.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .64
 3סל  מס'  -ירמח

 1/1200סכינים מדיום מתכלה  –שם הפריט 

נבקש לתקן  1200יח' ולא  1000מגיעים באריזת  –השאלה/הבהרה 

 בהתאם.

 

 .24ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .65
 3סל  מס'  -מחיר

קלקר,  1/1000" 7 קלקר,צלחות 1/1000צלחות גדולות  –שם הפריט 

 1/1000" 9, צלחות קלקר 1/1000מרקיה קלקר 

ע"פ הוראות משרד הבריאות ובהמלצתו אין  –השאלה/הבהרה 

להשתמש בקלקר עקב חשש להיותם מסרטנים, נבקש את בדיקתכם 

 האם תוכלו לבטל פריטים אלה?

 .מקובל, הפריטים הוסרו מהרשימה
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .66
 3סל  מס'  -מחיר

 ק"ג 2.5צמר פלדה  –שם הפריט 

 ק"ג. 2.5ק"ג ולא  3צמר פלדה מגיע באריזת  –השאלה/הבהרה 

 ק"ג. 2.5יש לתמחר לפי 
לאחר מכן המכון יבצע התאמה למחיר על פי יח' האירוז שתסופק 

 בפועל.



  

להזמנה הצעת  1נספח ב   .67
 3סל  מס'  -מחיר

 .LD 01/50ס"מ שחור  75/85שקיות אשפה –שם הפריט 

, נבקש 50יח' בגליל ולא  25שקיות אלו מגיעות  –השאלה/הבהרה 

 לתקן.

 .27התמחור בגין פריט זה הינו לפי שק, בהתאם למענה לשאלה 
 ה.לתשומת לב המציעים הכמות השתנת

להזמנה הצעת  1נספח ב   .68
 3סל  מס'  -מחיר

 1/1000" 9צלחות קלקר  –שם הפריט 

 יש לבטל עקב כפילות עם צלחות קלקר גדולות. –השאלה/הבהרה 

 .65ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .69
 3סל  מס'  -מחיר

 חד"פ קשיח -מנה ראשונה 7צלחות מס'  –שם הפריט 

 לא צויין כמה יח' –השאלה/הבהרה 

 .30ר' תשובה לשאלה 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .70
 3סל  מס'  -מחיר

 ליטר 2קופסאות מרובעות  –שם הפריט 

 לא צויין כמה בקרטון כדי שנוכל לתמחר. –השאלה/הבהרה 

 יח'. 100של יש לתמחר לפי קרטון 
 המלל יתוקן בהתאם.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .71
 3סל  מס'  -מחיר

 יח' 80ניילון לעגלות  –שם הפריט 

 נבקש לציין גודל הניילון+תמונה+דוגמא –השאלה/הבהרה 

 מהרשימה.הפריט הוסר 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .72
 4סל  מס'  -מחיר

 מטר ללא הברגה 1.5מקל מטאטא  –שם הפריט 

האם ניתן לאחד תחת פריט אחד את שני המקלות?  –השאלה/הבהרה 

 אחד עם הברגה ואחד ללא.

 

 לא מקובל, שני פריטים שונים.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .73
 4סל  מס'  -מחיר

 מטר ללא הברגה 1.20מקל עץ  –שם הפריט 

 לא קיים. נבקש לתקן לאלומיניום. –השאלה/הבהרה 

 

 הדרישה הינה למקל עץ.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .74
 4סל  מס'  -מחיר

 ראש מטאטא צבעוני –שם הפריט 

 יש לבטל עקב כפילות. –השאלה/הבהרה 

אילו בפריט אין כפילות, באחד מדובר במטאטא שלם )מקל + ראש( ו
 השני בראש מטאטא בלבד.

להזמנה הצעת  1נספח ב   .75
 4סל  מס'  -מחיר

 , הפריט הוסר מהרשימה.מאושר 1/36כרית יפנית  -כריות ספוג לכלים –שם הפריט 
-מ" גדלה 1/36, הכמות של המוצר "כרית יפנית ומת לב המציעיםלתש

 .420ל 20



  

"כרית יפנית  3בסל  11יש כפילות עם פריט מס'  –השאלה/הבהרה 

1/36" 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .76
 4סל  מס'  -מחיר

 סבוניה )עם בקבוק( –שם הפריט 

 נבקש לקבל תמונה. –השאלה/הבהרה 

 

 הפריט הוסר מהרשימה.
 
 

להזמנה הצעת  1נספח ב   .77
 4סל  מס'  -מחיר

 ליטר )נירוסטה( 60פח אשפה גדול כיפה  –שם הפריט 

 הכוונה היא לנירוסטה או דמוי נירוסטה? –השאלה/הבהרה 

 .דמוי נירוסטה
 המלל יתוקן בהתאם.

 
 בשיעור מקובל ע"פ ועדת המכרזים. מידה/מטה במשקל. תיתכן סטייה כלפי 2
 דרישות מינימום, במידה ואין לספקים פריטים במשקלים הנקובים, הספקים רשאים לספק פריטים לגבי כלים חד פעמים הם בגדר  ככלל, המשקלים הנקובים. 3

 ., והנ"ל ייחשב עמידה בדרישהבעלי משקל גבוה יותר    
 ז שתסופק בפועל. ככלל המציעים נדרשים לתמחר את הפריטים על פי יח' האירוז המפורטות במכרז. לאחר מכן המכון יבצע התאמה למחיר בהתאם ליח' האירו. 4
  –תיקונים נוספים במסמכי ההזמנה . 5
 את המילה "שירותים" תחליף המילה "טובין". –להזמנה  1נספח ב 5.1   
 ."190033מכרז מס'  –ועל גבי קובץ האקסל "טופס הצעת מחיר להזמנה זו יתווספו המילים: " 1לאחר המילים "על גבי נספח ב –להזמנה  14.2.1סעיף  5.2   
 
 
 
 

 בכבוד רב, 
 

 מכון וינגייט
 


