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ן:   של המוסד לביטוח לאומיאספקת ציוד משקי  5524(5522מ)מענה לשאלות המציעים במכרז הנדו

 

 .22.12.2016שהתקבלו עד לתאריך  לשאלות ההבהרההכולל תשובות "( המוסד" –המוסד לביטוח לאומי )להלן מסמך הבהרות של רצ"ב  .א

 אי והוראות המכרז ומההסכם שייחתם בין הצדדים. יש לצרף להצעה תדפיסמהוות חלק בלתי נפרד מתנ ובהר בזאת, כי הבהרות המוסד הרצ"במ .ב

 החתימה של המציע. מורשהעל ידי של המסמך הרצ"ב, חתום 

 רצ"ב כתב כמויות מעודכן בהתאם לתיקונים . .ג

  .כל עמודבע"י מורשה חתימה של המציע   וםחת כתב כמויות מעודכן .יש לצרף להצעה תדפיס של  .ד
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 התשובה השאלה הסעיף במכרז מספר מסד

הכוונה לשרות האספקה ולא לסוג המוצרים  –אתרים  10שנים באספקות ללקוחות עם  3ניסיון של  0.5.4סעיף  1
 שקיבל, כי כל לקוח מזמין מוצרים אחרים.

בתנאי הסף במכרז. הכוונה  0.5.4ראה סעיף 
 לסוג השירות נשוא מכרז זה.

 כן ולא תקליטור?  DISK ON KEYגיטלית למכרז ולסניפים יכולה להיות על בסיס האם המדיה הדי 1.2.4.2סעיף  2

, א' 1.2.4.2 סעיף 3
 15עמוד 

 לא האם ניתן להסתפק באתר אינטרנט פעיל במקום בקטלוג על גבי תקליטור ?

למכרז גובה הזמנה  1.3.1.3בשנוי האמור בסעיף  או להתמקד בהזמנות דו חודשיות?₪  1000האם הזמנת המינימום יכולה להיות לפחות  1.3.1.3סעיף  4
כולל מע"מ או ₪  1000של  ףבהיקיהיה מינימלי 

 בסכום נמוך יותר.פעם בחודשיים 

רשום שההזמנה תהיה חתומה על ידי מורשה חתימה של  1.4, 1.3כל סניף זכאי להזמין אך בסעיף  1.4, 1.3סעיף  5
ה. נדרש לקבל את רשימת מורשי החתימה ובמידה האם המזמין בסניף הינו מורשה חתימ –המוסד 

 וההזמנה לא חתומה על ידי מורשה חתימה מה דינה?

רשימת מורשי החתימה להזמנות נשוא מכרז זה 
 תצורף להסכם שייחתם עם הזוכה.

  -הסכם  –נספח יג  6
 3.3סעיף 

 הסעיף נותר ללא שינוי שנים תהיה בהסכמה הדדית בכתב. 3הארכת התקשרות בתום  – 3.3נספח יג, סעיף 

 –הסכם  –נספח יג  7
 14 סעיף

במידה וההסכם יופסק יורשה הספק לפרק מחדש את המתקנים  –הפסקת הסכם  – 14נספח יג, סעיף 
 .ולקבל אותם לחזקתו

 הסעיף נותר ללא שינוי

 -הסכם  –נספח יג  8
 15.2סעיף 

 נותר ללא שינוי הסעיף .רק על פי פסק דין חלוט –תרופות וסעדים  15.2סעיף 
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

ישנם מתקנים קיימים, מה דינם של אותם מתקנים? האם ההצעה על בסיס  לאומי לביטוח המוסדבאתרי   1
 המתקנים הנוכחיים או נדרש לקדוח מחדש מקום למתקנים חדשים?

 כן-האם ההצעה על בסיס המתקנים הנוכחיים

 :לתשומת לב 

על הספק להחליף/לתחזק כל מכשיר/מתקן 
  .המתקנים הנוכחיים והחדשים() שמתקלקל

 ולהתקין כל מתקן חדש שנדרש .

 

מתקן למגבות איירפלקס בגליל, האם ניתן להציע יותר ממתקן אחד )יש מגוון רחב של גדלים( וכיצד   2ו 1סעיפי  2
ס"מ"? שכן חלק מהמתקנים  25"קוצב  לבצע. יש מגוון רחב של מתקנים בשוק, האם תרצו להגדיר

 ס"מ כל מגבת והעלות בשימוש עולה. 30קוצבים 

 -לא

שמתאים  נייר איירפלקס בגליליש להציע  
שקיים בפועל או לחלופין להחליף את  2לסעיף 
 . המתקן 

 

במשרדי ביטוח לאומי סוגי מתקנים אפשר לראות 
 .למשרדכם )מצ"ב רשימה(הקרוב 

 

 לא. ר איירפלקס בגליל, בשוק קיימים אינספור חיקויים, האם בכוונתכם לתת ניקוד לאיכות?ניי  2ו 1סעיפי  3
 

איכות  ודרישות  בחוקים, תקניםעל המוצר לעמוד 
 .למוצר יםהרלוונטי הסביבה

 הסעיף נותר ללא שינוי
 

 לא . להבטיח מוצר איכותי. נייר איירפלקס בגליל, האם תרצו להגדיר כושר ספיגה+מהירות ספיגה על מנת  2ו 1סעיפי  4
איכות  ודרישות  בחוקים, תקניםעל המוצר לעמוד 

 למוצר. יםהרלוונטי הסביבה

 הסעיף נותר ללא שינוי
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

נייר איירפלקס בגליל האם ניתן להציע יותר ממוצר אחד )יש לנו אורכים שוניום ואיכויות שונות של מוצרי   2ו 1סעיפי  5

 ונה(מגבת איירפלקס עם כושר ספיגה ש

 .לא

איכות  ודרישות  בחוקים,תקניםעל המוצר לעמוד 
 למוצר. יםהרלוונטי הסביבה

 הסעיף נותר ללא שינוי

יש לזה השפעה ישירה על  –נייר איירפלקס בגליל, האם ניתן להוסיף "מחיר למטר" + "מחיר מגבת"  2ו  1 סעיפי 6
 נוחות הבדיקה שלכם למחיר הזול ביותר ולא רק למחיר חבילה.

 א.ל

 הסעיף נותר ללא שינוי

מגבות  – 6ו 5סעיפי  7
 קרפ

מגבת קרפ, האם ניתן להציע כמות שונה מהמבוקש ולתמחר פר מגבת? גורם ההמרה שלנו שונה 
 יחידות בקרטון( 5000או   4000)

 . 4000הכמות בחבילה ל תהשונ
 

 .תוקן בכתב הכמויות העדכניהסעיף 

 3000יחידות + ללא פרפורציה  5000סוגים, קיפול חצי עם פרפורציה  2לנו  מתקן ונייר כיסוי אסלה, יש 12סעיף  8
 יחידות האם להציע את שניהם?

 

 יחידות  בקרטון.    5000כמות ל תהשונ
 

 תוקן בכתב הכמויות העדכני.הסעיף 

ישור משרד "בא ףסבון קצף למתקן: המוצר הנמצא בשימוש כיום הינו "קלינקס" האם תרצו להוסי   33ו 15סעיפי  9

 הבריאות"?

 .יש לספק מוצר "באישור משרד הבריאות"כן, 
 

 תוקן בכתב הכמויות העדכני.הסעיף 

 כן,  מתקן+סבון לחיטוי , אין לנו המוצר הזה, האם אנו חייבים לתמחר אותו? 22סעיף  10

 חייבים לתמחר את המתקן +סבון לחיטוי.

ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק  
בד חלה האחריות להספקת  הסחורה ואיכות בל

 המוצרים בהתאם למפרט המכרז

 .כן האם ניתן לספק את כל המוצרים דרך קבלני משנה בתנאי שהם עומדות בת"י ודרישות המכרז?  11
ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק  

בלבד חלה האחריות להספקת  הסחורה ואיכות 
 כרזהמוצרים בהתאם למפרט המ
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

א, 7, 7מגבות  סעיפי 12
27. 

 .לא -האם מדובר בגליל סופר כדוגמת "ניקול" מטר מתייחס לגלול או לכל החבילה? 85מגבות נייר, האם מדובר בגליל סופר כדוגמת "ניקול"?, האם 
 

 כמו כן תוקן בכתב הכמויות העדכני. 7סעיף 
  .א 7הוסף סעיף 

דוגמאות של המוצרים המותקנים ר לראות אפש האם ניתן לקבל דוגמא של המוצר?  13
למשרדכם )מצ"ב במשרדי ביטוח לאומי הקרוב 

 .רשימה(
 

14 
בסיום כתוב במפורש עמידה בתקנים ישראליים_ בדרישות איכות הסביבה, האם לא נכון להגדיר  סעיפי מגבות

 הבקשה על מגבות ידיים מראש "נייר ממוחזר עם תקן ירוק"?
 ודרישות  תקנים חוקים,בעל המוצר לעמוד  .לא 

 למוצר. יםהרלוונטי איכות הסביבה
 
 

 .הסעיף נותר ללא שינוי
 

מגבות  – 6ו 5סעיפי  15

 , צץ רץ

 –א 7ו 7סעיפי 

 מגבות בגליל

 מטר? 100מגבת קרפ, האם הכוונה למגבות צץ רץ )נשלפות( או למגבות בגילי 
 , מגבות צץ רץ –  6ו 5סעיפי  

  למגבות בגלי –א 7ו 7סעיפי 
                                                                                                                                   

 בכתב הכמויות העדכני. נותוק פיםהסעי
 

16 
מגבות  – 6ו 5סעיפי 

א 7ו 7סעיפי , צץ רץ

 מגבות בגליל –

שהן מידות מגבות צץ רץ וביחידת  21/24נרשם מידות למגבת  מגבת טישו דו שכבתי טבעי, במפרט
 גלילים בחבילה. האם מדובר על צץ רץ או גלילים? 6מידת הפריט נרשם 

 .15-ו 7ראה תשובות לשאלות מס' 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

מטר בכל גליל ואילו  18.5 -פים שווים לד 160נייר טואלט טישו דו שכבתי, לא ברור לאיזה נייר הכוונה.  10ו 9סעיפי  17
 מטר בכל גליל. 160 -מטר לכל גליל. יתכן והכוונה לנייר טואלט גמבו והכוונה ל 860נרשם 

  .מטר בכל גליל 18.5 -דפים שווים ל 160 - כן

 בוטלה.מטר  860-הדרישה ל 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

דפים שזה נייר טואלט סטנדרטי, אם כן צריך לבטל את  160נייר טואלט טישו דו שכבתי, האם הכוונה  10ו 9סעיפי  18
 מטר לגילי. 860הסעיף שאומר 

 .17מס' לשאלה ראה תשובה 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

, 7בסעיפי מגבות  19
 .27א, 7

 .15 מס' לשאלה ה תשובהרא מטר בכל גליל? 85דפים או  46 -מגבות נייר: הכווונה ל
 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

 יש שקוף, כחול, נירוסטה וכד. מתקן צץ רץ צבעוני מה הכוונה, על איזה צבעים מדובר בנוסף ללבן ושחור? 3,4סעיפי  20

 .הסעיף נותר ללא שינוי

21 
מגבות  – 6ו 5סעיפי 

 קרפ

אולי  3600דובר על גליל. כמו כן מה זה חבילה של מ ררשום מגבת שתתאים למתקן צץ רץ אך בתיאו
 ?3600הכוונה לקרטון של 

 .15-ו 7ראה תשובות לשאלות מס' 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

22 
מגבות  – 6ו 5סעיפי 

א 7ו 7סעיפי , צץ רץ

 מגבות בגליל –

 .15לשאלה מס' ראה תשובה  מדובר על גליל ראך בתיאו 4-ו 3מגבות טישו דו שכבתי למתקן 
 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

23 
מגבות  – 6ו 5סעיפי 

א 7ו 7סעיפי , צץ רץ

 מגבות בגליל –

 .15ראה תשובה לשאלה מס'  .ומצויין גליל 4-ו 3כנ"ל נדרש נייר קרפ למתקן בסעיף 
 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

 .17ראה תשובה לשאלה מס'  ניתן תאור של גליל טואלט רגיל בעוד הוא אמור להיות במתקן גמבו? –י נייר טואלט טישו דו שכבת 10ו 9סעיפי  24
 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 

המטרז לא  –האם מדובר על נייר סופג כמו שנרכש בסופר , אם כן כמות הדפים לעומת האורך הנדרש  10ו 9סעיפי  25
 מתאים?

 .17ראה תשובה לשאלה מס' 
 

 בכתב הכמויות העדכני. נותוקהסעיפים 
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

  על המוצרים ע"י המציע לעמוד בחוקים, תקנים האם נדרש אישור מהמשרד להגנת הסביבה? מוצרים שונים 26
 איכות הסביב. ודרישות

 
להגיש אישור של המשרד להגנת  לא נדרש
  הסביבה.

, 2בסל מספר  27
סעיפים 

1,2,3,9,10,11 

אפשר לראות אותם במשרדי ביטוח לאומי  – כן  מדובר על פחי נירוסטה. האם ניתן לראות את הפחים? 1,2,3,9,10,11, סעיפים 2בסל מספר 
 .הקרוב למשרדים שלך

  לחץ כאן. –לרשימת הסניפים 

, 2בסל מספר  28
סעיפים 

1,2,3,9,10,11 

 .לא האם ניתן יהיה להגיש פחים עגולים מנירוסטה במקום פחים מלבניים מפלסטיק/נירוסטה? –אשפתון 

 .הסעיף נותר ללא שינוי

29 
 27סעיף 

 השורה האחרונה באקסל ניתן לתת גליל קומפקט באותה איכות וכמות ? –האם במקום שישיות נייר 
 

 . 27לא. יש לספק על פי דרישות סעיף 
 

 .הסעיף נותר ללא שינוי

30 
 כלל המוצרים

 לא. האם אפשר לספק מוצרים חלופיים?

ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק  
ואיכות בלבד חלה האחריות להספקת  הסחורה 

 המוצרים בהתאם למפרט המכרז .

31 
 כלל המוצרים

 מוצרים.. יש לתת הצעה על כל הלא האם אפשר לתת הצעה על חלק מהסל?

ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק  
בלבד חלה האחריות להספקת  הסחורה ואיכות 

 המוצרים בהתאם למפרט המכרז .

כל מכשיר/מתקן  /לתחזקעל הספק להחליף מה הכוונה באחזקת מתקני היגיינה? כללי 32
 שמתקלקל.

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2055)2014-SNIFIM.pdf
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

 .ןכ האם ניתן לספק מוצרים המתאימים לתקן? כלל המוצרים 33
ע"י המציע לעמוד בחוקים, שמוצעים על המוצרים 

הרלוונטיים  איכות הסביבה ודרישות  תקנים
 למוצר.

מגבת טישו דו  34
 6, סעיף שכבתי טבעי

 .15-ו 7ראה תשובות לשאלות מס'  , על נייר צץ רץ? 3מ' כאשר מדובר, עפ"י סעיף  600גלילים  6מדוע מצויין 

 י.תוקן בכתב הכמויות העדכנהסעיף 

מגבת קרפ חד  35
 7, סעיף שכבתי

 .15-ו 7ראה תשובות לשאלות מס'  , על נייר צץ רץ?3גלילים כשמדובר, לפי סעיף  6מדוע מצויין 

 תוקן בכתב הכמויות העדכני.הסעיף 

36 
נייר טואלט טישו דו 

 9, סעיף שכבתי

 .15-ו 7ראה תשובות לשאלות מס'  יח' 12-דף וב 160-מ' כשמדובר ב 860הפריט המדובר לא יכול  להיות באורך 

 תוקן בכתב הכמויות העדכני.הסעיף 

37 
נייר טואלט טישו דו 

 10, סעיף שכבתי

 .15-ו 7ראה תשובות לשאלות מס'  כמצויין 860מ' במארז כולל, ולא  883אמור להיות 

 תוקן בכתב הכמויות העדכני.הסעיף 

38 
מתקן לסבון קצף 

, מפלסטיק אלקטרוני

 14סעיף 

 .31מס' לשאלה תשובה  הרא קיימים בחברתינו מוצרים אלקטרוניים לא
 

 .תוקן בכתב הכמויות העדכני 27סעיף  נא לציין את סוג הנייר: תאית או ממוחזר? 17, סעיף בגליל 39

 סוג נייר תאית. :נרשם

, ממחטות אף טישו 46
 25סעיף 

  .ב הכמויות העדכניתוקן בכת 52סעיף  יח'? 100-האם ניתן לספק במארז ניילון וב

 .ניילוןאריזת מאריזת קרטון ל הוחלף

   יחידות. 150 נשארה כמותה
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

 27הדרישות למוצר מפורטות בסעיף  אבקש מפרט טכני לפריט זה 27, סעיף מגבות נייר 40
 אלו. בדרישות ועל המוצר לעמוד

 
 

מתקן ייבוש ידיים  41
 18, סעיף סילוני

 .31תשובה לשאלה מס'  ראה האם פריט זה הוא פריט חובה?

מגבונים לחים לחיטוי  42
סכינים  ומדי חום עם 

, יח' 72אלכוהול 
 19סעיף 

 .31ראה תשובה לשאלה מס'  האם פריט זה הוא פריט חובה?

ספוגית כוללת  43
מברשת לחיטוי 

 20, סעיף ציפורנים

 .31ראה תשובה לשאלה מס'  האם פריט זה הוא פריט חובה?

לגבי כל המוצרים החד פעמיים אבקש לקבל את הזכות לספק מוצרים המיובאים על ידנו ו/או על ידי  26-35סעיפים  44
 ספקי משנה ואיננו עובדים עם חב' פולידור כמצויין במכרזכם.

בכתב הכמויות העדכני.  52-52סעיפים תוקנו 
 הדרישה לסוג החומר פולידור .הוסרה 

פק  ניתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הס
בלבד חלה האחריות להספקת  הסחורה ואיכות 

 המוצרים בהתאם למפרט המכרז .

 

נכללו מוצרים רפואיים אשר אינם מוגדרים כמוצרים מתכלים. לדעתי יש להפריד את הפריטים  2בסל  27-55סעיפים  45
 הנ"ל.

 .את הפריטיםלא ניתן להפריד 

 .31ראה תשובה לשאלה מס' 
 

נה , בתנאי שעל הספק  ניתן להסתייע בקבלני מש
בלבד חלה האחריות להספקת  הסחורה ואיכות 

 המוצרים בהתאם למפרט המכרז .
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בכתב מספר הסעיף  מסד
 הכמויות

 התשובה השאלה

המוצרים הינם פרא רפואים ואינם נכללים בסל מוצרינו. על מנת לגשת למכרז אבקש להפריד את  19-23סעיפים  46
 המוצרים הנ"ל.

 לא ניתן להפריד את הפריטים.

 .31ראה תשובה לשאלה מס' 
 
יתן להסתייע בקבלני משנה , בתנאי שעל הספק  נ

בלבד חלה האחריות להספקת  הסחורה ואיכות 
 המוצרים בהתאם למפרט המכרז .

 
 
 
 
 
 

 כתב כמויות עדכני  -נספח י"א 
 

  לחץ כאן.   – הכולל הסבר / הבהרות לאופן מילוי הצעת המחיר לכתב הכמויות -ראשי  - 1גיליון מס' 

  כאן.לחץ  –תחום היגיינה  -ציוד משקי  -כתב כמויות  – 2סל מס'  – 2גיליון מס' 

  לחץ כאן.  –כללי  –ציוד משקי  -כתב כמויות  -  5סל מס'  –3גיליון מס' 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2055)2014-RASHI-EDKOON.xlsx
http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2055)2014-SAL1-EDKOON.xlsx
http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2055)2014-SAL2-EDKOON.xlsx

