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 4/2019 'הס מס' מכרז פומבי

לאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים מכרז הודעה על פרסום 
 אוניברסיטת תל אביבל

כל מי שעומד בתנאי הסף ובדרישות  בזאת מזמינה "(המזמינה" או "האוניברסיטהאוניברסיטת תל אביב )להלן: "

, אוניברסיטת תל אביבלאספקת כלי אוכל ושתייה חד פעמיים ל ההצע המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו, להגיש

 .ונספחיו בהתאם ועפ"י המפורט במסמכי המכרז

 אף לשון נקבה במשמע וכן להיפך. -השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר 

 מהות ההתקשרות: .1

לאספקת כלים חד פעמיים הכוללים: כוסות שתייה חמה עשויות מזמינה בזאת הגשת הצעות   האוניברסיטה .1.1

)להלן:  קרטון, כוסות שתייה קרה עשויות מפלסטיק גמיש, צלחות וסכו"מ עשויים מפלסטיק קשיח

ו/או "המכרז" " ההזמנה)להלן: " נספחיה על הצעות להציע בהזמנה למפורט בהתאם והכל, "(טוביןה"

 "(.ו/או "מסמכי המכרז

מכילה: כוס קרטון ממותגת הערכה . "ערכה לדוגמה"להגיש  מעוניין להשתתף במכרז עליוהכל מציע  .1.1

לשתייה חמה, כוס פלסטיק שקופה גמישה לשתייה קרה, צלחת חד פעמית גדולה, צלחת חד פעמית קטנה, 

 מזלג, סכין, כף וכפית. 

 .הינה הזמנה שנתית להספקה למחסן המרכזי של האוניברסיטה הזמנת מסגרת  -ותוהספקהזמנות מסגרת  .1.1

האספקה השוטפת )פרט לאספקה הראשונה( תבוצע אחת לשבוע בתיאום עם המחסן כנגד  -ספקות ה

יחידת אספקה  למחסן המרכזי שלהטובין יסופקו  "טופס משיכה" שיועבר לספק ע"י המחסן המרכזי.

 .במבנה המחסנים בקמפוס רמת אביב

המצורפת  להצעתו הכספיתבהתאם  בפועל אספקת הטוביןבגין למציע הזוכה תשולם התמורה  :תמורהה .1.1

 .למסמכי המכרז נספח ט' בהסכם ההתקשרותהמוגשת במסגרת הצעתו וכמפורט  כנספח ב'

"(. אומדן המכרזלתמורה למציעים הזוכים במסגרת המכרז )להלן: " אומדןהאוניברסיטה ערכה  :אומדן .1.5

 .יושם במעטפה סגורה בתיבת המכרז, טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרזאשר 

  :טכני של כלי אוכל ושתייה חד פעמיים מפרט .1.1

, ממותגות בלוגו קרטוןהכוסות יהיו עשויות מ ,מ"ל 250: כוס קרטון ממותג לשתייה חמה .1.1.1

המציע הזוכה יקבל את קובץ הלוגו הנדרש בצבע שחור . בנספח י'האוניברסיטה כפי שצורף 

כפי שקיים כיום על גבי כוס קרטון  בדיוקויידרש להדפיסו על גבי הכוסות. פריסת הדפסת הלוגו 

 "(.הממותג )כוס שיועבר למציע הזוכה בתוך "ערכה לדוגמ

ו/או באישורים ו/או בהיתרים  בתקנים במכרז זה עומדים המציע המוצעים על ידהמוצרים  .1.1.1

וצו יבוא חופשי,  (2002) 5113התקן הישראלי המחויבים על פי הדין, לרבות, במידת הצורך, 

 .2014 –התשע"ד 

 :להלן עיקרי הדברים -והשתייה  מפרט כלי האוכל .1.1.1
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 חומר גלם גודל תיאור הפריט מס"ד

כמות יחידות 

 באריזה

כמות 

אריזות 

 בקרטון

* כמות 

 אריזות

1.  
כוס קרטון ממותג 

 לשתייה חמה
 קרטון (9OZמ"ל ) 250

כוסות  50

 בשרוול
 שרוולים 20

22,000 

 שרוולים

2.  

כוס פלסטיק 

גמישה לשתייה 

 קרה
180 cc 

 פלסטיק גמיש
כוסות  100

 בשרוול
 שרוולים 20

12,000 

 שרוולים

3.  
צלחת חד פעמית 

 קטנה
 ס"מ 16-18קוטר 

 גרם 8.5משקל: 

קשיח פלסטיק 

 וחזק צבע לבן

25  

 צלחות

20  

 אריזות

1,000 

 אריזות

4.  
צלחת חד פעמית 

 גדולה
 ס"מ 23-25קוטר 

 גרם 15משקל: 

פלסטיק קשיח 

 וחזק צבע לבן

25 

 צלחות

20  

 אריזות

1,200 

 אריזות

5.  
חד פעמי  מזלג

 מפלסטיק
 ס"מ 16-15אורך: 

 גרם 7.5משקל: 

פלסטיק קשיח 

 וחזק צבע שקוף

50 

 מזלגות

20  

 אריזות

1,200 

 אריזות

6.  
חד פעמית  סכין

 מפלסטיק
 ס"מ 16-15אורך: 

 גרם 7משקל: 

פלסטיק קשיח 

 וחזק צבע שקוף

50  

 סכינים

20  

 אריזות
 אריזות 550

7.  
ת חד פעמי כף

 מפלסטיק
 ס"מ 16-15אורך: 

 גרם 8 משקל:

פלסטיק קשיח 

 וחזק צבע שקוף

50  

 כפות

20  

 אריזות
 אריזות 550

8.  
חד פעמית  כפית

 מפלסטיק
 ס"מ 13-12אורך 

 גרם 2.5 משקל:

פלסטיק קשיח 

 וחזק צבע שקוף

50  

 כפיות

20  

 אריזות

7,500 

 אריזות

 

הכמות המופיעה בטבלה מהווה הערכה בלבד ואין בהצגת נתון זה משום התחייבות כלשהי מצד האוניברסיטה היא * 

 .משמשת כאומדן בלבד להיקף ההתקשרות

 הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז.נוסח זה הינו תמצית בלבד. 

 תקופת ההתקשרות: .1

 החל ממועד חודשים( עשרים וארבעה) 11 הזוכה תהיה לתקופה של  המציע עם ההתקשרותתקופת  .1.1

 ."(תקופת ההתקשרות)להלן: "  הסכם ההתקשרות על האוניברסיטה חתימת

 עד תקופות נוספות בנות שלוש-הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות ב שמורהלאוניברסיטה בלבד  .1.1

למפורט ( והכל בהתאם "תקופת ההתקשרות המוארכת"אחת. )להלן:  חודשים כל)שנים עשר(  12

 .(נספח ט') בהסכם ההתקשרות

 10 ההארכות( עם המציע הזוכה תהיה כלמובהר כי תקופת ההתקשרות המרבית האפשרית )כולל  .1.1

 .חודשים (שישים)

בכל , בעקבות מכרז זהלמרות האמור לעיל, שמורה לאוניברסיטה הזכות הבלעדית לסיים את ההתקשרות  .1.1

וכמפורט בהסכם  יום למציע הזוכה 30ל ש ובכתבהבלעדי, בהודעה מראש  דעתהלפי שיקול עת, 

 .ההתקשרות
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 תנאי סף להשתתפות במכרז: .1

למסמכי  5תנאי הסף להשתתפות במכרז. פירוט תנאי הסף במלואם מופיע בסעיף  בתמציתבחלק זה מפורטים 

 בעצמו בכל התנאים, ולא באמצעות קבלן משנה ו/או אחר מטעמו: המציע לעמודהמכרז. על 

 :תנאי סף כלליים      3.1

המציע הינו תאגיד או עוסק מורשה )שאינו תאגיד(, הרשום בישראל עפ"י דין במרשם המתנהל  .1.1.1

 .עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו והינו עוסק מורשה לצורך מע"מ

 .1976 –המציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .1.1.1

מתנהלות תביעות שעלולות לפגוע בתפקוד כל אחד מהם ככל שהמציע כנגד המציע ומנהליו לא  .1.1.1

 .יזכה במכרז ואף אחד מהם אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק

לא קיימת למציע "הערת עסק חי" או כל הערה דומה שמצביעה על קיום ספק בדבר יכולתו של  .1.1.1

 .המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"

 :םתנאי סף מקצועיי     3.2

סיפק המציע סוג זהה של כוסות קרטון לשתייה חמה המוצעות על ידו  2018במהלך שנת  .1.1.1

)חמש  500,000במסגרת מכרז זה כשהן ממותגות בהתאם לרצון לקוחותיו, בהיקף שנתי של 

  וסות לפחות )הכוונה: כוסות ממותגות בהתאמה ללקוח(.מאות אלף( כ

פריטים מתוך  3)לפחות  כלים חד פעמיים*למציע שלושה לקוחות לפחות, שלהם הוא סיפק  .1.1.1

לשנה )לפני מע"מ( לכל לקוח בכל אחת ₪ )מאה אלף(  100,000בהיקף של  הרשימה להלן(

)ניתן שאותו לקוח יהיה ביותר משנה אחת  2018-ו 2017, 2016משלוש השנים הקלנדריות 

 .עיף(בכפוף לעמידתו בכל הנדרש בס

גמיש לשתייה קרה, צלחות חד  כלים חד פעמיים כהגדרתם: כוסות קרטון לשתייה חמה, כוסות פלסטיק *

פעמיות עשויות מפלסטיק קשיח )בקטרים שונים(, סכין או מזלג או כפות או כפיות עשויים מפלסטיק 

 . קשיח

 .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז. נוסח זה הינו תמצית בלבד

 :הגשת ההצעה .1

 מעטפות פנימיות סגורות:  2מעטפה חיצונית סגורה ובתוכה  .1.1

 הכספית נספח ב' כוללת את טופס ההצעה 1מעטפה פנימית  (1

 כוללת את כל שאר מסמכי המכרז פרט לטופס ההצעה הכספית. 2מעטפה פנימית  (2

 :תהליך בחירת המציע הזוכה .5

 .מסמכי המכרזב 14.1, כמפורט בסעיף דוגמהל הערכהגשת  :א'שלב  (1

 .מסמכי המכרזב 14.2ה כמותית של הטובין, כמפורט בסעיף בדיק :ב'שלב  (2

רק מציעים שכל כלי האוכל  במסמכי המכרז. 14.3כמפורט בסעיף  ,בדיקה איכותית של הטובין :ג'שלב  (3

 והשתייה חד פעמיים שהגישו בערכה לדוגמה אושרו ע"י האוניברסיטה יוכלו להגיש את הצעתם למכרז זה

הגשת כל מסמכי המכרז לרבות ההצעה הכספית ע"י מציעים שכל הטובין שהגישו במסגרת שלב א'  :ד'שלב  (4

 אושרו ע"י האוניברסיטה

 .בדיקת עמידת המציע בתנאי סף :ה'שלב  (5

 שיקלול  100% – ' ודירוג ההצעותגפית של ההצעות אשר עברו את שלב בדיקה כס :ו'שלב  (6

 .בחירת זוכה אחד – החלטה על ההצעה הזוכה במכרז
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"תהליך בחירת המציע הזוכה" במסמכי המכרז. יחד עם זאת מובהר כי  14במכרז יבחר זוכה אחד כמפורט בסעיף 

האוניברסיטה אינה מתחייבת לבחור במציע שהצעתו הכספית תהיה הזולה ביותר או בכל מציע שהוא, הכול עפ"י 

 .הבלעדי של האוניברסיטהשיקול דעתה 

 .הנוסח הקובע הינו נוסח מסמכי המכרז. נוסח זה הינו תמצית בלבד

 :השתתפות במכרז .1

 .ההשתתפות במכרז ללא תשלום .1.1

יש להדפיס את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטה ולהגיש על גביהם את ההצעה.  .1.1

 אין לשנות את מסמכי המכרז!

 :עיון במסמכי המכרז .7

שכתובתו היא:  באתר האינטרנט למכרזים של האוניברסיטהמסמכי המכרז יהיו פתוחים לעיון ללא תשלום 

http://tenders.tau.ac.il  ,)"והנוסח המופיע בו הוא הנוסח המחייב)להלן: "אתר המכרזים. 

 :נוספים, פניות, שאלות והבהרות לגבי המכרז קבלת פרטים .8

מציע המעוניין לשאול שאלות, להעלות השגות, לקבל הסברים נוספים והבהרות למסמכי המכרז, יוכל לעשות זאת 

עד לתאריך המופיע  ח במקביל לשני נציגי האוניברסיטהבכתב בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, שעליו לשלו

 הלן:( ל2)ס"ק  9.1בסעיף 

  mosheit@tauex.tau.ac.ilמר משה איטח שכתובת הדואר האלקטרוני שלו היא: 

 shechtmanl@tauex.tau.ac.ilגב' לאה שכטמן שכתובת הדואר האלקטרוני שלה היא: 

 :תאריכיםריכוז  .9

 להלן ריכוז תאריכים להליכים המתבצעים במכרז זה: .9.1

 תאריך הליך מס"ד

 7.4.2019 להגשת שאלות הבהרהמועד אחרון  1

 14.4.2019 מענה על שאלות ההבהרהאחרון למועד  2

לבדיקה במסירה ידנית למחסן  בלבדמועד אחרון להגשת "ערכה לדוגמה"  3

 )בשלב זה אין להגיש מסמכי מכרז( 14.1.2מרכזי כמפורט בסעיף 
29.4.2019 

 13.5.2019 "בערכה לדוגמה"מועד אחרון למענה ואישור הדוגמאות שהוגשו לבדיקה  4

מסמכי המכרז  כלהגשת  – מועד אחרון להגשת הצעות בתיבת המכרזים 5

 כמפורט ברשימת מסמכים להגשה

11.5.1019  

 11:00עד השעה 

 25.8.2019 מועד תוקף ההצעה   6

: את המעטפה הסגורה יש להחתים בשעון האלקטרוני )הנמצא בסמוך לתיבת המכרזים( חשוב מאד .9.1

(, בניין לוגיסטיקה 14במשרדי אוניברסיטת תל אביב, )כניסה משער  1המכרזים מס'  ולהפקיד בתיבת

ועד למועד האחרון להגשת הצעות  15:00 – 9:00ה בין השעות -, בימי א301ובטחון, קומה ג', חדר מס' 

 .(5ד "מס) לעיל 9.1 המצוין בסעיף

http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
http://tenders.tau.ac.il/
mailto:mosheit@tauex.tau.ac.il
mailto:shechtmanl@tauex.tau.ac.il
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המוצעים ע"י המציע  החד פעמייםוהשתייה  לי האוכלכהמכילה את מעטפה  -ערכה לדוגמההגשת  .9.1

במפת  20במסמכי המכרז( יש למסור במחסן המרכזי בניין לוגיסטיקה ובטחון )בניין מס'  14.1)סעיף 

 –לידי מר משה נשיא  9:00 - 15:00הקמפוס שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה(, קומה א', בין השעות 

מה אחראית עיתוד מלאי. יש לוודא שהמעטפה הוחת –מנהל המחסן המרכזי או לידי גב' מיכל קורמן 

בחתימה + תאריך ושעה על המעטפה. יש להגיש את המעטפה עד למועד האחרון להגשת ההצעות המצוין 

 ..(3 ד"מס) לעיל  9.1בסעיף 

 את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד ולא באמצעות הדואר! .9.1

לעיל עפ"י שיקול  9.1בסעיף האוניברסיטה רשאית לעדכן, לשנות ו/או לדחות את המועדים המפורטים  .9.5

 .דעתה הבלעדי, והיא תפרסם על כך הודעה ב "אתר המכרזים

 .המכרז במסמכי המופיע הנוסח יקבע המכרז, במסמכי לאמור זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל .10
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 מזכיר וועדת מכרזים


		2019-04-03T10:49:44+0300
	Weiss Avi ID_024554263




