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 לאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים לאוניברסיטת תל אביב 4/2019מכרז פומבי מס' הס' הנדון: 

 
הליך  שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתמפורטות  התשובות ללהלן בשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,  .1

 שבנדון: מכרזההבהרות, ב
 

 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 : 1סעיף מספר  –נספח א' מפרט הטכני והשירות  - 18עמוד 
 ""מפרט כלי האוכל והשתייה החד פעמיים וכמויות 1טבלה מספר 

פריט  18  .1
 1מס' 

 כוס קרטון לשתייה חמה 
  (9OZ  )250  מ"ל 

 מ"ל    1OZ    =30גודל 
 9OZ    =250 בטבלה  מופיע גודל 

 מ"ל ,
עובדה זאת לא נכונה . הכמות 

   OZ 8במ"ל קרובה יותר לגודל 
מ"ל  OZ    =240 8מה נדרש גודל 

 במדויק 
 מ"ל ?  OZ  =270 9או גודל 

 יש לדבר השפעה על המחיר

ייה חמה כוס קרטון לשת
 9OZבגודל 

פריט  18  .2
  2מס'

וגמישה  כוס פלסטיק שקופה
 180ccלשתייה קרה 

נבקש לציין שמשקל הכוס יהיה 
 גרם 1.6לפחות 

כוס פלסטיק שקופה 
וגמישה לשתייה קרה 

180 cc  משקל מינימום
 .גרם 1.45

פריט  18  .3
  3מס' 

 צלחת חד פעמית קטנה
 ס"מ 16-18קוטר: 

 לבןפלסטיק קשיח וחזק צבע 
 גרם 8.5משקל מינימום: 

 .גרם 8נבקש לתקן ל 
 

במסמכי  שינוי אין
המכרז, משקל מינימום 

 גרם. 8.5
 

 פריט 18  .4
  4 מס'

 צלחת חד פעמית גדולה
 ס"מ 23-25קוטר: 

 פלסטיק קשיח וחזק צבע לבן
 גרם 15משקל מינימום: 

  .גרם 13.5נבקש לתקן ל 
 

במסמכי  שינויאין 
המכרז, משקל מינימום 

 גרם. 15

 פריט 18  .5
  5 מס'

 חד פעמי מפלסטיק מזלג
 ס"מ 16-15אורך: 

פלסטיק קשיח וחזק צבע 
 שקוף

 גרם 7.5 מינימום: משקל

  .גרם 6.6נבקש לתקן ל  .1
 
 גרם. 6.8נבקש לתקן ל  .2
 
 ס"מ. 15-18 –נבקש לתקן ל  .3

 

במסמכי  שינוי אין .1
המכרז, משקל 

 גרם. 7.5מינימום 

 

אין שינוי במסמכי   .2
המכרז, משקל 

 .גרם 7.5מינימום 
 

אורך המזלג  מקובל. .3
 ס"מ. 15-18 -יעודכן ל

 פריט 18  .6
  6 מס'

 חד פעמית מפלסטיק סכין
 ס"מ 16-15אורך: 

פלסטיק קשיח וחזק צבע 
 שקוף

 גרם. 6.4נבקש לתקן ל  .1
 

 .גרם 6.5נבקש לתקן ל  .2
 

במסמכי  שינוי אין .1
המכרז, משקל 

  גרם. 7מינימום 
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 תשובה השאלה נוסח קיים סעיף עמוד מס"ד

 ס"מ. 15-18 –נבקש לתקן ל  .3 גרם 7 מינימום: משקל
 

אין שינוי במסמכי  .2
המכרז, משקל 

 גרם. 7מינימום 

 

אורך הסכין  מקובל. .3
 ס"מ. 15-18 -יעודכן ל

 פריט 18  .7
  7 מס'

 חד פעמית מפלסטיק כף
 ס"מ 16-15אורך: 

פלסטיק קשיח וחזק צבע 
 שקוף

 גרם 8מינימום:  משקל

 גרם. 7.8נבקש לתקן ל  .1
 

 .גרם 7לתקן ל  נבקש .2
 
 ס"מ. 15-18 –נבקש לתקן ל  .3

 

במסמכי  שינוי אין .1
המכרז, משקל 

 גרם. 8מינימום 

 

אין שינוי במסמכי  .2
המכרז, משקל 

 גרם. 8מינימום 

 

אורך הכף  מקובל. .3
 ס"מ. 15-18-יעודכן ל

 פריט 18  .8
  8 מס'

כפית חד פעמית מפלסטיק 
 ס"מ 13-12אורך: 

פלסטיק קשיח וחזק צבע 
 2.5 מינימום: משקלשקוף 

 גרם

במסמכי  שינוי אין .1 גרם. 2.2נבקש לתקן ל 
המכרז, משקל 

  גרם. 2.5מינימום 

 

לכפית אורך מעודכן  .2
 ס"מ. 15-12

9.  
18 1.3 

טים במשקלים ניתן לספק פרי
ן בטבלה גבוהים  יותר מהמצוי

 5%עד 

אבקש לאפשר להציע בסטייה מטה 
 .10%של עד 

שינוי במסמכי  אין
 המכרז.

10.  

 

  

יצרנים של כוסות נייר וכן של אנו 
 מכסים.

אם אפשר לספק במכרז מוצרים 
אלה ואולי מוצרים נלווים כמו 

כוסות למים או כפיות נשמח מאוד 
 .להשתתף במכרז

אם יש צורך לספק סל שלם של 
מוצרים אנו לא נוכל להשתתף 

 .במכרז

שינוי במסמכי  אין
המציעים  המכרז.

מתבקשים להציע עבור 
המופיעים כל הפריטים 

בטופס הצעת המחיר, 
נספח ב' למסמכי המכרז. 

מובהר כי במכרז ייבחר 
מציע אחד בלבד שנדרש 
לספק את כל הפריטים 

 המופיעים במפרט.

 

 אין שינוי בשאר פרטי המכרז.  .2

 

מועדים הולהלן נדחו "טבלת ריכוז תאריכים" במסמכי המכרז  2המועדים המפורטים בסעיף , לתשומת לבכם .3
 :בטבלה, כמפורט חדשיםה

 

 תאריך הליך

לבדיקה במסירה ידנית למחסן מרכזי כמפורט  בלבדמועד אחרון להגשת "ערכה לדוגמה" 
 6.5.2019 )בשלב זה אין להגיש מסמכי מכרז( 14.1.2בסעיף 

 20.5.2019 מועד אחרון למענה ואישור הדוגמאות שהוגשו לבדיקה "בערכה לדוגמה"
מסמכי המכרז כמפורט ברשימת  כלהגשת  – בתיבת המכרזיםמועד אחרון להגשת הצעות 

 מסמכים להגשה
2.6.2019  

 12:00עד השעה 
 1.9.2019 מועד תוקף ההצעה  
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, וזאת , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4
  ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן 

 
 

 
 

 
 העתק:

 חברי ועדת המכרזים
 

 בברכה,       
 

 משה איטח     
 מזכיר ועדת המכרזים
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