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   לכבוד:
 המכרז משתתפי 

 01/2022מכרז פומבי מס' הס' הנדון: 
 לאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ו/או חד פעמיים מתכלים 

 עבור אוניברסיטת תל אביב 
 

 - קובץ הבהרות -
 

הליך   שאלות ההבהרה שנשאלו במסגרתלהלן מפורטות  התשובות לבשם ועדת המכרזים של אוניברסיטת תל אביב,   .1

 : שבנדון מכרזההבהרות, ב

 

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

₪  800מינימום הזמנה בחברתנו  כללי     .1
 לפני מע"מ  

 אין שינוי במסמכי המכרז 
 

בהתקשרות זו ההזמנות יסופקו  יובהר כי 
למחסן המרכזי   -לנקודה מרוכזת אחת בלבד 

 של האוניברסיטה 

 מה ערך המכרז? כללי     .2

   -עבור קטגוריה א'  המוערכת העלות השנתית
 ₪  150,000 -הינה כ

 
היות   -העלות השנתית עבור קטגוריה ב'

והאוניברסיטה החליטה לראשונה לרכוש כלים  
גובה  הערכה לחד פעמיים באופן מרוכז, אין 

 היקף התקשרות. 

ההצעה   11 6  .3
 הכספית 

לאוניברסיטה יש אופציות  
הארכה להתקשרות עם הזוכה עד  

חודש. מאידך לא צוין כל סעיף   60
 .בנושא הצמדות

 
למוציא המכרז כי במהלך ברור 

תקופה כה ארוכה יהיו עליות 
מחירים של חומרי גלם ועל כן  
 בקשתי היא כי האוניברסיטה

 
תציע מנגנון הצמדה למחירים כך 

 שלא תפגע רווחיותו של הזוכה
 

 עדכון מחירים
)  במהלך .1 וששה  החודשים    (36שלושים 

הסכם   על  החתימה  במועד  שתחילתם 
השירותים   מחירי  ההתקשרות, 
הכספית   ההצעה  בטופס  המפורטים 
הזוכה   המציע  של  בהצעתו  הנכלל 

)להלן:   ב'(  כנספח  (  "המחירים")המצ"ב 
 לא יהיו צמודים למדד כלשהו.

 
של .2 סיומם  )  ממועד  וששה  (  36שלושים 

בסעיף   האמורים  לעיל    1.1החודשים 
הכספית   ההצעה  מחירי  יוצמדו  ואילך, 
לצרכן   המחירים  למדד  ב'  בנספח 

ה ע"י  המרכזית  המפורסם  לשכה 
( "המדד"לסטטיסטיקה בישראל )להלן:  

 באופן הבא: 
 

תידרש האוניברסיטה   .2.1 בו  מועד  בכל 
להסכם   בהתאם  לספק  לשלם 
תיערך   הצדדים,  בין  ההתקשרות 
בין   שחל  השינוי  שיעור  של  בחינה 
במועד   האפקטיביים  המדד  ערכי 
)להלן:   הצעות  להגשת  האחרון 

הבסיס" מדד  ערכי  "ערכי  ובין   )
הבחינה   ביום  האפקטיביים  המדד 

המדד )להלן:   "ערכי 
 (.האפקטיביים"
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ככל שערכי המדד האפקטיביים עלו   .2.2

ל השווה  למעלה    5%  -בשיעור  או 
הבסיס,   מדד  לערכי  ביחס  מכך, 
הכספית   ההצעה  מחירי  יעודכנו 
לשיעור   זהה  בשיעור  ב'  בנספח 

 השינוי האמור בערכי המדד.

4.  20 3 

צלחת חד  
פעמית  

  קטנה
פלסטיק  

קשיח וחזק   
 בצבע לבן 

 במסמכי המכרז. אין שינוי  ניתן להגיש בצבע קרם? 

5.  20 4 

צלחת חד  
פעמית  
גדולה  

פלסטיק  
קשיח וחזק  

 צבע לבן 

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ניתן להגיש בצבע קרם? 

6.  20 5 

מזלג חד  
פעמי  

מפלסטיק  
PS   קשיח

וחזק בצבע  
 שקוף

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ניתן להגיש בצבע קרם? 

7.  20 6 

סכין חד  
פעמי  

מפלסטיק  
PS   קשיח

וחזק בצבע  
 שקוף

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ניתן להגיש בצבע קרם? 

8.  20 7 

כף חד פעמי  
מפלסטיק  

PS   קשיח
וחזק בצבע  

 שקוף

 אין שינוי במסמכי המכרז.  ניתן להגיש בצבע קרם? 

9.  20 
 נספח א 

פריטים  
5+6+7 

משקל  
המזלג  

  4.5והסכין 
 גרם

משקל הכף  
 גרם  5
 

 3.2-3.5נבקש לאשר משקל של 
פחות (   5%יה ל  יגרם )לאחר הסט

למזלג סכין וכפות, נציין  
יתה  י שמניסיוננו האוניברסיטה ה 

מרוצה מהמשקל הזה ומיותר 
 לייקר את המוצר שלא לצורך.

 אין שינוי במסמכי המכרז. 

10.  20 8 

כפית חד  
פעמי  

מפלסטיק  
PS   קשיח

וחזק בצבע  
 שקוף

 אין שינוי במסמכי המכרז.  קרם? ניתן להגיש בצבע 

 נספח א  20  .11
 8פריט 

משקל  
  2.5הכפית  

 גרם 

נבקש להגדיל את המשקל  
של הכפיות המשקל  המינימלי

  3.3נמוך מידי והוא צריך להיות  
 גרם   2.5גרם במקום 

 
 אין שינוי במסמכי המכרז. 

 
עד    שמשקלם חורגניתן להציע טובין במכרז 

  לא קיימתכמו כן, .  מהמצוין בטבלה פחות 5%
גבוה יותר  באשר למשקל  הגבלת משקל 

 מהמצוין בטבלה.
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12.  20   +
מפרט כלי   1 24

 אוכל 

עפ"י חוק חובת המכרזים ניתן  

לתת מותג חליפי שווה ערך  

 למותגים המופיעים במכרז   

 . אין שינוי במסמכי המכרז
 

האוניברסיטה לא נקבה במותג מסוים. 
המציעים רשאים להציע הצעתם על כל מותג  

תוך כדי עמידה בדרישות המפרט הטכני בנספח  
 .1א' ובנספח א' 

13.  20   +
מפרט כלי   1 24

 אוכל 

עפ"י חוק חובת המכרזים , ניתן  
להציע פריטים כאשר יח' מידה 

 נמכרים שונה מהצעתכם במכרז.
ישנם פריטים שנמכרים בחברתנו  

ביח' מידה שונות , המחיר  
 בהצעתנו תיהיה בהתאם. 

 
פרק א, צלחות    –לדוגמא 

. ברשותנו   25במארזים של 
. מבקשים  100במארזים של 

נספק  ובאם נזכה    25לתמחר לפי 
 ? ומחיר בהתאמה 100מארזים של 

 אין שינוי במסמכי המכרז 

14.  20   +
מפרט כלי   1 24

 אוכל 
מבקשים את רשימת הפריטים 

 בקובץ אקסל 

 אין שינוי במסמכי המכרז 
 

במכרז זה אין רשימת פריטים מרובה אלא  
פריטים בלבד עבור קטגוריה א'   8ברשימה של  

כמפורט בטבלה   )כלי אוכל ושתייה חד פעמיים(
לנספח א' למסמכי המכרז וברשימה    1שבסעיף 

פריטים בלבד עבור קטגוריה ב' )כלי אוכל   7של 
  1ושתייה מתכלים( כמפורט בטבלה שבסעיף 

 למסמכי המכרז.  1לנספח א'

15.  20   +
מפרט כלי   1 24

 אוכל 

אין כמויות לכל פריט ואין ערך 
נותן יתרון לא  -כספי של המכרז

 הוגן לספק  .

הכמויות הנדרשות רשומות   -עבור קטגוריה א'
בנספח א' למסמכי  ש 1  מס' בטבלה שבסעיף

 המכרז.
 

עד כה רכשה האוניברסיטה   -'בעבור קטגוריה 
כלים חד פעמים שאינם מתכלים. במכרז זה,  

לראשונה, החליטה האוניברסיטה לרכוש  
 במרוכז כלים חד פעמיים מתכלים. 

 
ער ראה  בנוסף, לעניין הערך הכספי המשו

 לעיל.  2תשובה לשאלה מס'  
 

16.  21   +
 מהם זמני אספקה ?  אספקה  4 25

  -בנספח א'ש 4 מס'  עבור קטגוריה א' ראה סעיף 
 מפרט טכני למסמכי המכרז. 

 
בנספח  ש 4 מס'  עבור קטגוריה ב' ראה סעיף

 מפרט טכני למסמכי המכרז. -1א'
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17.  24 1 

כוס קרטון  
לשתייה  

חמה  
 מתכלה  

 סמ"ק  240
גובה  

מינימלי של  
 ס"מ   8.5

משקל מינ'  
 גרם   7

המוצר כוס נייר עם ציפוי   .א
PLA  אינו מיוצר בארץ-  

תהליך של יבוא  עשוי לארוך 
ארבעה חודשים   -כשלושה 

מזמן ההזמנה עד ההגעה  
ובהתאם לכך ניתן להתחייב  

 על מועד אספקה. 
  

נבקש להביא לתשומת  בנוסף, .ב
ליבכם כי הכוס המתכלה  

  8.5אינה תואמת בגובה )
  9) 1ס"מ(לכוס נייר בסל  

 ס"מ(.
 

 
סמ"ק  240כוס זו של  כמו כן, .ג

אינה יכולה   PLAציפוי ב
ג', אלא פחות, נא   7לשקול 

 הבהרתכם.  

  םימי 60עד מועד האספקה הראשוני יהיה  .א
 מיום ביצוע הזמנת רכש. 

 
 אין שינוי במסמכי המכרז.  .ב

 
כוס  על המציעים להגיש הצעת מחיר עבור 

בגובה   מתכלה   קרטון לשתייה חמה
ס"מ ושתכולתה לא תפחת   8.5מינימלי של 

 סמ"ק.  240-מ
 
 אין שינוי במסמכי המכרז  .ג

18.  24 1 

סכו"ם  
מהודר מ  

CPLA  
בצבע 

 לבן/בז' 

האם ניתן לספק סכו"ם בצבע 
 אין שינוי במסמכי המכרז  שחור? 

19.  24 2 

 הכלים כל
 יעמדו

 בדרישות
 תקן

 ישראלי
 - י"ת חדש

6018 : 
 פלסטיק
 מתכלה
 .ומוצריו

האם ניתן להסתפק בעמידה בתקן  
 ? EN-13432אירופאי 

 
לא   6018למעשה תקן ישראלי 

ניתן ככל הידוע לי לאף גוף  
בישראל היות ואין למכון התקנים  

את המכשור לבדיקת העמידה 
 בתקן זה.  

על פניו התקן הישראלי מתבסס 
 על האירופי.  

 

-ENאירופאי  ניתן להציע גם כלים בעלי תקן 
13432 . 

20.  24 
-נספח א 

1 
 5פריט 

אורך סכין  
-15מתכלה 

 ס"מ  17

נבקש לאשר אורך ארוך יותר של 
 ס"מ   17.5הסכין המתכלה 

יהיה לאשר אורך ארוך יותר של  ניתן במכרז 
אולם יחס המשקל יהיה תואם ליחס   ו"םהסכ

 הבדלי האורך. 
 

 , כלומר
 

 אם:
 ס"מ  17:  במכרז אורך נדרש
 ס"מ 20: ע"י המציע  אורך מוצע

 1.18 = 20/17היחס: 
 

 אז:
 ג'   4משקל נדרש במכרז: 

 ג'  4.72=  1.18ג' *   4משקל הפריט המוצע: 
 

שינוי זה רלוונטי עבור הסכו"ם בטבלה בסעיף  
  1ועבור הסכו"ם בטבלה בסעיף שבנספח א'  1

 . 1שבנספח א' 
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 .  בתנאי המכרז האחריםאין שינוי  .2

   בדיוק. 12:00עד השעה  20224.010.  ליום  הינו עד תוצע ההמועד האחרון להגשת ה, להזכירכם .3

, וזאת , כשהוא חתום בתחתית כל עמוד על ידי המציעהמכרז  יש לצרף מכתב הבהרות זה להצעה שתוגש במסגרת .4

   לאישור כי המכתב התקבל על ידי המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת ההצעה.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 העתק: 
 ועדת המכרזיםחברי 

 

 תשובת האוניברסיטה  שאלה  נוסח קיים  סעיף עמוד מס"ד

21.  53 
54 

 נספח ט'  
 )אישור קיום ביטוחים(

האם ניתן להקטין את סכומי גבול  
 האחריות בפוליסת הביטוח. 

 
הם מאוד גבוהים עבור פעילות של  
כלים מתכלים שהיא צפויה להיות  

קטנה משמעותית מהפעילות חד  
פעמי מפלסטיק. דרישות המכרז 

מייקרות משמעותית את  
 הפוליסה. 

 הבקשה מתקבלת.
 

יעמוד ע"ס   צד ג'גבול האחריות עבור 
2,000,000   .₪ 

 
יעמוד ע"ס   אחריות מוצרגבול האחריות עבור 

1,500,000  .₪ 

 בברכה,            
 

 משה איטח         
 מזכיר ועדת המכרזים


