
 

 

     

 
           

         
 לכבוד  

-------------- 
---------------- 

 -באמצעות דוא"ל
 

 שלום רב,
 

 
  -לאספקת מוצרי נייר עבור המרכז הרפואי הלל יפה 04/2020מכרז פומבי מספר  הנדון :

 מענה על שאלות הבהרה.
  

 
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 
 במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

 תשובה שאלה כותרת ועמ' סעיף מסמך 
האם ניתן לתאם ולהגיע לראות     . 1

דוגמאות של המוצרים הנדרשים 
במכרז, בהם בית החולים משתמש 

 היום?

 הבקשה אינה מתקבלת

האם ניתן לקבל דוגמא של גליל אחד     .2
מכל מוצרי הנייר המסופקים כעת 

 למרכז הרפואי?

 הבקשה אינה מתקבלת

נבקש לקבל תמונות של המתקנים     .3
הנמצאים כרגע בבית החולים עם 

ציון לאיזה מספר פריט מתאים כל 
 מתקן.

 הבקשה אינה מתקבלת

נבקש לדעת הערכת כמות המתקנים     .4
המבוקשת לכל פריט במידה 

והמתקנים הקיימים לא יתאימו 
 לנייר שנציג לפניכם.

 לכל טובין  700-כ

נשים עידוד  6 מסמך א' .5
בעסקים 

 6עמ' 

בסעיף  לא ברור מה אתם מבקשים
 זה.

ככל שהעסק הינו בבעלות אישה, הסעיף 
הנ"ל רלוונטי. ככל שלא, אין צורך 

 להגיש את התצהיר המבוקש. 
יובהר כי זוהי דרישה על פי חוק חובת 

 . 2002 –המכרזים, התשס"ג 
גלילים מכל מוצר  6נדרש להביא  8עמ'  10 מסמך א' .6

 אנחנו מציעים.אותו 
מתי לצריך להביא את הדוגמאות? 

האם יחד עם ההצעה במועד להגשת 
 ?17.3.20ההצעות 

, את הדוגמאות יש להביא עם הגשת כן
 ההצעה. 

 2020במרץ  04 תאריך : לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 ח' באדר תש"פ  
 2000-2003-2020-0012628 סימוכין : 



 

 

מפרט   מסמך ב' .7
הטובין 

והדרישות 
לאספקתם 

 15עמ' 

האם ניתן להציע מוצרים שנכנסים 
כם גבוה יותר רלמתקנים ואו

תהיה מהרשום? ציינתם שהבחינה 
 עפ"י מחיר/אורך.

 מתקבלתלא הבקשה 

מפרט   מסמך ב' .8
הטובין 

והדרישות 
לאספקתם 

 15עמ' 

לנייר טואלט ג'מבו, האם ניתן לתת 
מטר והתקנת  314נייר עם אורך של 

 המתקנים תהיה על חשבון הספק?

 מתקבלתלא הבקשה 

מפרט   מסמך ב' .9
הטובין 

והדרישות 
לאספקתם 

 15עמ' 

נייר מגבת טאצ' נבקש  3-ו 2פריטים 
לדעת האם כוונתכם למוצר מקביל 

 לאיירפלקס של חוגלה

 כן

מפרט   מסמך ב' .10
הטובין 

והדרישות 
לאספקתם 

 15עמ' 

איננו מסוג טאצ' לעומת זאת  4פריט 
יהיו  2-4נרשם שסעיפים  6.3בסעיף 

הינו פריט מסוג  4מתקני טאצ'. פריט 
ניר מגבת טישו דו שכבתי ואין 

 להכניסו למתקן טאצ' .אפשרות 
ובכל מקרה נבקש לקבל דוגמא או 
 4תמונה למתקן המיועד עבור פריט 

 

, וכיום אף 4נדרש מתקן טאצ' לפריט 
נעשה שימוש במתקן טאצ' לפריט זה 

 במזמין. 
 /תמונה. אין אפשרות לקבל דוגמא

הצהרת  17.5 מסמך ג' .11
המשתתף 

והצעת 
המחיר עמ' 

20 

מאופציה אחת האם ניתן להגיש יותר 
 למוצר?

 לא

הצהרת  17.5.1 מסמך ג' .12
המשתתף 

והצעת 
המחיר עמ' 

20 

מבקשים הבהרה בקשר לסוג הנייר 
האם מדובר  –הנחשב "נייר טאצ'" 

 בנייר תאית, קרפ, טישו או מגבת.
בנוסף, נבקש להגיע ולראות את 

הדגמים הקיימים של כלל המוצרים 
 הנדונים במכרז.

 .טישותאית או נייר 
  הבקשה אינה מתקבלת.

הצהרת  17.5.1 מסמך ג' .13
המשתתף 

והצעת 
המחיר עמ' 

20 

נבקש הבהרה נוספת בקשר לאופן  
 הצעת המחיר.

תחת "מחיר ליחידה" האם אנו 
אמורים לכתוב את המחיר לגליל 

מטר טואלט ג'מבו  140שלם )
 לדוגמה( או מחיר למטר.

 יש לרשום מחיר לגליל. 
כמו כן, יש לציין בצד שמאל של הטבלה 

 את אורך הגליל במטרים. 

הצהרת  17.5 מסמך ג' .14
המשתתף 

והצעת 
המחיר עמ' 

20 

₪  300מינמום הזמנה בחברתנו היא 
 + מע"מ 

המזמין אינו מתחייב לרכוש כמות 
כלשהי של טובין, אך יחד עם זאת, 

  ההזמנות הינן מעל הסכום הנ"ל.

הצהרת  18 מסמך ג' .15
המשתתף 

והצעת 
המחיר 

האם עו"ד של החברה מספיק? האם 
 נדרש עו"ד חיצוני?

 עו"ד של החברה מספיק



 

 

אישור 
עו"ד/רו"ח 

 21עמ' 
נספח ד'  .16

 להסכם
סקר איכות  

ובטיחות 
 38עמ' 

מה למלא כאן? האם את המוצרים 
 שלנו?

אין צורך למלא בטבלה הנ"ל דבר. זו 
טבלה לשימוש המזמין במהלך תקופת 

 ההתקשרות עם הזוכה במכרז. 
אספקת  8 מסמך ה' .17

הטובין עמ' 
26 

נבקש לדעת מה תכיפות האספקות 
או לחילופין סדר גודל של הזמנה 

 בודדת.

 .בחודששתי אספקות מינימום 
  גלילים מכל סוג. 2000 -כל הזמנה כ

אספקת  8 מסמך ה' .18
הטובין עמ' 

26 

מה מועד אספקה ראשון ע"י הזוכה 
 מיום הודעת הזכייה?

ימי עבודה מיום  7הטובין יסופקו בתוך 
 שתוצאקבלת הזמנת רכש מהמזמין, 

 אחרי החתימה על הסכם ההתקשרות. 
דוגמת   מסמך ו' .19

ערבות 
 ביצוע

, האם יש לרשום בנוסח 4בשורה 
 הערבות כדלהלן:

עם מכרז/חוזה פומבי מספר בקשר 
לאספקת מוצרי נייר עבור  04/2020

 המרכז הרפואי הלל יפה.

 יש לרשום כך :  הצעהערבות 
 04/2020בקשר עם מכרז פומבי מספר 

לאספקת מוצרי נייר עבור המרכז 
 הרפואי הלל יפה.

את ערבות הביצוע ידרש להמציא רק 
 הזוכה במכרז בנוסח שלהלן: 

מכוח מכרז פומבי בקשר עם חוזה  
לאספקת מוצרי נייר עבור  04/2020

 המרכז הרפואי הלל יפה
 
  

 
 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

 תאריך ________________ 
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________

 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
  מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.יש לצרף 

     
   
             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 מרכזת ועדת מכרזים              

 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות         
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים, כאן

 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 אפסנאות משקית, כאןמר נתן לוזון, מנהל 

 תיק
 ת.ת


