 17אוגוסט2020 ,
מתן הבהרות למכרז לאספקת שקיות ניילון 190-19
 .1כללי
בתאריך  27.7.2020פורסם מכרז לאספקת "שקיות ניילון" ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 .2שאלות/תשובות
מס

סוג הפריט

1

מס"ד -26שקית ניילון
פוליפרופילן  ,13/30עובי שקית
 0.03מ'
מס"ד -37שקית ניילון עם פס
סגירה  10*15סמ' ,עובי שקית
0.05מ'

3

מס"ד -44שקית ניילון שקופה
פוליאתילן  010*25*8סמ' ,עובי
שקית 0.1מ'
מס"ד -43שקית ניילון שקופה
פוליאתילן  010*20*6ס'מ ,עובי
שקית 0.1מ'

2

4

שאלות/הערות
יש צורך בדוגמא לבדיקה ואיפיון של חומר
הגלם
יש צורך בדוגמא לבדיקה ואיפיון של חומר
הגלם
האם מדובר בחו"ג  ?HDמה הגודל
המדויק? יש צורך בדוגמא
האם מדובר בחו"ג  ?HDמה הגודל
המדויק? יש צורך בדוגמא

5

תשובות
ראה נספח הצעת מחיר
ראה נספח הצעת מחיר

ראה נספח הצעת מחיר
ראה נספח הצעת מחיר
חומר גלם LDראה נספח הצעת מחיר

מס"ד -22שקית ניילון פוליאתילן
 60/70סמ' כולל לוגו עבור ילדים
שקית דליה צבעוני ,עובי שקית
0.1מ'

איזה חו"ג? כמה צבעי הדפסה? האם
השקית עצמה בצבע? האם יש ידית
לשקית? יש צורך בדוגמא.

שני צבעים בלוגו  ,בנוסף לגוון השקית
כולל חיזוק בידית
ניתן לקחת דוגמא
 300מטר

6
מס"ד -12ניילון נצמד למשטחים
 45/300סמ' , ,עובי שקית 0.03מ'

האם ה 300-מסמל ס"מ או מטר? יש צורך
בדוגמא

7

ניתן לקבל גליל קטן יותר  ,יתומחר על
פי מטר  ,ראה נספח הצעת מחיר
 300מטר

8

מס"ד -11ניילון נצמד לאטימה
 45/300סמ'  ,עובי שקית 0.19מ'

האם ה 300-מסמל ס"מ או מטר? יש צורך
בדוגמא

מס"ד -19שקית ניילון פוליאתילן
שחורה (יריעה פתוחה ) 220/220
– בגליל  ,עובי שקית 0.1מ'

קיבלנו דוגמא של  .202/150צריך הבהרה
לגבי הגודל שיש לתת

9

ניתן לקבל גליל קטן יותר  ,יתומחר על
פי מטר  ,ראה נספח הצעת
הגודל הנדרש  220/220כאשר היריעה
פתוחה  ,ראה נספח הצעת מחיר
שרוול יריעה פתוחה

מס"ד -10שרוול פוליאתילן שקוף
 100סמ' רוחב  ,עובי שקית 0.1מ'

האם מדובר בשרוול פתוח או סגור.
הדוגמא שהתקבלה היא שרוול פתוח

10

מס"ד  3שקית ניילון פוליאתילן
–  60X50ס"מ לוגו  +ידית
(דליה) צבע לבן

האם מדובר בשקית דליה עם חיזוק או
לא? מאיזה חומר אמורה להיות מיוצרת
השקית  ,LDשילוב של  LDו ?MD -מכמה
צבעים בנוי הלוגו? מה השימוש של
השקית?

מדובר בשקית דליה עם חיזוק ,חומר
LDלוגו עם  2גוונים .שקית בגוון שונה
ניתן לקבל דוגמא במחסן.

11

מס"ד  – 10שרוול פוליאתילן 100
ס"מ רוחב

האם פתוח או סגור? מה השימוש של
היריעה?

יריעה פתוחה

12

מס"ד –  – 11,12ניילון נצמד

האם רוחב הגליל צריך להיות  45ס"מ כי
הרוחב הסטנדרטי הוא  50ס"מ.

 45ס"ח לפחות

 13מס"ד  – 13שקית פוליאתילן
 100/113ס"מ צבע צהוב
 14מס"ד  – 18שקית פוליאתילן
שחורה לנפטרים –  220/110ס"מ

האם צבע אטום? או יש צורך בשקיפות?
מה השימוש של זה?

אטום

איך הסגירה שלה? בפתח השקית?

שקית לאחסון גופות ,בצד הרוחב של
השקית ( 110ס"מ)

האם שקיות האשפה בגלילים או בבודדות?
האם נדרש שרוך.

גלילים ,ללא שרוך

 16מס"ד  – 22שקית דליה עבור
ילדים –

האם נדרש ידית עם חיזוק? כמה צבעים
בלוגו? מאיזה צבע השקית?

כולל חיזוק בידית שני גוונים בלוגו

 17מס"ד  – 23סינור ניילון ח.פ
לעבודה במטבח  110/70עם
קשירה

באיזה עובי מדובר?

 15מס"ד – – 20,21

 18מס"ד  – 25שקית ניילון 45/26.5
מקופלת צבע צהוב פס הדבקה –

ראה דוגמא במחסן  ,ראה נספח הצעת
מחיר
 0.09מ'
ראה נספח הצעת מחיר
איזה סוג קיפול? למה השימוש?

שליפה
ניתן לקבל דוגמא במחסן

 19מס"ד  – 26שקית ניילון
פוליפרופילן – – 13/30

האם המידות בס"מ? באיזה חומר מדובר
?BOPP ,CPP

 20מס"ד  – 29גלופה – לשקית שתי
צבעים

איזה גודל שקית? איזה שטח הדפסה?

 21מס"ד  – 30הדפס לשקית ניילון

למה הכוונה?

 22מס"ד  – 35שרוול רוחב  6ס"מ -
מדובר בשרוול די צר –

לאיזה שימוש מדובר? האם חייב בגודל
הזה?

 23מס"ד  – 45שקית ניילון מרשרש

באיזה עובי מדובר?

 24מס"ד  – 49שרוול פוליאתילן 8
ס"מ –

שרוול די צר ,למה השימוש? האם ניתן רחב
יותר?

 25מס"ד  – 51שקית נילון
פוליאתילן שקופה להפשרה –

מה הכוונה ואיזה הרכב חומרים? איך
מתבצע השימוש בה? האם יש דרישות לגבי
שקית שמתאימה להקפאה? באיזה טמ"פ
מתבצעת ההפשרה?

חומר גלם LDניתן לקבל דוגמא
במחסן

26

בסעיף  – 12.3מצויין שצריך להביא שקיות
עד ליום  ,27.7.2020האם יש טעות בסעיף?
האם מדובר בדוגמאות לאחר זכיה במכרז?

ספק שהדוגמאות קיימות אצלו יביא
את הדוגמאות עד התאריך 24.8.20
שעה ( 14:00מועד הגשת מסמכי

חומר גלם LDמידה בס"מ
שקית גודל  60/70גלופה 25/25
הדפס על שקית דליה
שרוול סגור לטובת עבודה באספקה
סטרילית
ליאור
 0.016מ
ראה נספח הצעת מחיר
שקית ניילון לעבודה במעבדות

לא ברור לנו מה הכוונה בסעיף ומה כוונת
הרשום בפרק  2דרישות כלליות .נשמח
להבהרה מתי נדרש להביא דוגמאות? ומה
נדרש?

המכרז) לידי מר ליאור קהלני
בתיאום טלפוני עימו.
ספק שלא קיימות בידו הדוגמאות,
אנו נבקש אותן לאחר זכייתו במכרז
ואם הם אינםן עומדות במפרטים אנו
נפנה לספק הכשיר הבא.

27

עד מתי ניתן לבוא לראות דוגמאות של
השקיות?

28

בע"מ  3מופיע בסעיף  4.1.5מופיעה דרישה
לערבות בנקאית בסך ₪ 17500

אנו מבקשים ערבות בנקאית בסך
. ₪ 17,500

בע"מ  42מופיעה דרישה לערבות בנקאית
בסך 12500

מצורף בזאת נוסח הערבות הנכון
נספח ג.1

עד 23.8.20

מה הנכון?
29

אבקשכם ליבדוק נושא ביטוח של אחריות
מוצר  -אנו איננו יצרנים ולכן לא מחזיקים
ביטוח כזה שעלותו לשנה הינה כמה אלפי
שקלים  -בכל מיקרה אנו אחראים למוצר
אותו אנו מספקים ובמידה והוא לא עומד
במפרטים שלכם שהוצגו במכרז אנו
מחויבים להחליפו  .כמו כן כל הביטוחים
האחרים שמבוקשים ניתן לכם אך אתם
חייבים לתת מסמך אישור קייום ביטוח
כדי שחברת הביטוח תוכל לחתום עליו.

30

האשפתונים הנמצאים במפרט המכרז
שונים בעובי מהאשפתונים המוצגים
במחסנכם  -לכן אבקשכם לבקש גם נתון
של משקל ל  1000יח'

31

לא מובן לי למה מבקשים מחיר לגלופה של
שני צבעים וכן מחיר להדפס  -לא תוכלו
לקחת מחיר שניתן ללא הדפס ולהכניס לו
את הנתונים של הגלופה וההדפס ולהחליט
לבד מה המחיר להדפס .מחיר להדפס
נקבע לפי גודל השקית  ,גודל ההדפס
וכמות ההדפס.

32

דרישתכם בסעיף  12.3לקבלת שקיות
ניילונים בתוך קרטון לבדיקה מוקדמת של
הצוות המקצועי לא אפשרית  -מכיוון שיש
לכם מפרט שלא קיים ברשותנו  -אלא
נצתרך לעשותו ע"פ הזמנה בלבד

בהקשר זה ולאחר שהדברים נשקלו
בשנית ,יש להציג את הנספח המצורף
למסמך זה – נספח א 1ביטוח –
כשהוא חתום על-ידי נציג מוסמך
מחברתכם
נספח זה יבוא במקום סעיף 22
בהסכם בין הצדדים.

יצא עדכון מסודר לגבי הגודל והעובי
הנדרשים
ראה נספח הצעת מחיר
גודל השקית 60/70
גודל הגלופה 25/25

ראו סעיף 26

 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת ,הוא עלול להיפסל.
 .4אנו מציינים כי סכום הערבות הנו ( 17,500ולא  ) ₪ 12,500כפי שניתן לראות בנספח ג 1שצירפנו למסמך ההבהרות אין
לשנות סכום ,תאריך או את נוסח הערבות .ערבות על סכום של  12,500אלף  ₪בלבד ,תביא לפסילתה של הצעת המחיר.
על המציע להציג ערבות בנקאית בסכום של .₪ 17,500
 .5בשל שאלות המציעים ובשל שינוי חלק מהמפרטים אנו מצרפים מחדש את הצעת המחיר (נספח ב').יש למלא את המחירים
בטבלה ולהכניס אותה למעטפה סגורה עפ"י ההוראות שנכתבו במכרז בפרק , 1סעיף . 11.1

 .6אנו מציינים כי תינתן העדפה לתוצרת הארץ בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים.
 .7לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך  24.8.20שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן . 204
 .8אנו מאחלים לכם בהצלחה.

שם הספק _____________________________חתימת הספק _________________________
יש לצרף מסמך זה חתום ,כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.

נספח ג '1נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:
להלן נוסח הערבות המחייב מתמודדים במכרזים ממשלתיים:

נוסח כתב ערבות בנקאית
שם הבנק ______________
מס' טלפון _____________
מס' פקס ______________

לכבוד
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)
הנדון  :ערבות מס' _________________
לבקשת __________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪ 17,500

( במילים  :שבע עשרה אלף וחמש מאות ) ₪

אשר תדרשו מאת ( _________________________________ :להלן "החייב")
בקשר עם מכרז מס'  190-19שפורסם.
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך  15יום מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב ,מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם ,או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת
החייב.
ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________________ עד לתאריך  24.11.20ועד בכלל.
דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _______________________ :
__________________________

_______________________________
מס' הסניף

מס' הבנק
ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

____________________
תאריך

______________________

_____________________

שם מלא

חתימה וחותמת

נספח ב 'הצעת מחיר
הצעת מחיר למכרז פומבי 190-19
לאספקת שקיות ניילון

 .1את ההצעה יש למלא בעט ובכתב יד ברור או באופן מודפס .מחיקות יעשו בצורה ברורה ובהירה .ועדת המכרזים
רשאית לפסול הצעות שהמחירים בהן אינם ברורים ולפיכך לא ניתן להעריכן.
 .2הצהרת המציע לעניין הצעת המחיר:
 2.1לאחר שקראתי את מסמכי המכרז ,קיבלתי הסברים ,ושאלותיי נענו על ידי המזמין ,אני מגיש בזאת את הצעתי
לאספקת השירותים כמפורט במסמך זה.
 2.2ידוע לי ,כי המזמין אינו חייב לקבל אף הצעה ,הטובה ביותר או אחרת.
 .3אני החתום מטה מציע בזה את הצעתי ,כמפורט להלן ,לאחר שעיינתי בכל מסמכי המכרז ,ומצהיר בזה שהבנתי את
כל הנדרש במסמכים אלה ,מסכים לכל התנאים בהסכם ,במכרז ובנספחיו ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים
והדרישות של המכרז על תנאיו וזאת תמורת המחירים המפורטים בטבלה להלן.
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

שם פריט

עובי
השקית

יח'מ

צריכה
שנתית

שקית ניילון להשמדה  15/24 LDסמ'.
 + BIOHAZARDפס סגר
שקית ניילון  LDשקופה  30/35סמ'
שקית ניילון  LD 50/60סמ' +לוגו+.ידית
(דליה) צבע לבן
שקית ניילון  70/90ס'מ לבן אטום LD
שקית ניילון  LD 100/113סמ' צבע ירוק
שקית ניילון  LD 100/113סמ' צבע כחול
שקית ניילון  100/113סמ'.אדום LD
שקית ניילון  50*30 LDסמ'
שקית ניילון  LD 60/90סמ' כתומה/שקופה
להשמדהBIO-HAZARD
שרוול  LDשקוף  100סמ' רוחב (פתוח בצד אחד)
ניילון נצמד לאטימה  45/300סמ'
ניילון נצמד למשטחים  45/300סמ'
שקית  100/113 LDסמ' צבע צהוב
שקית ניילון שחורה  LDלרנטגן  50/60סמ'
שקית ניילון שקוף פליטילן LD 120/80
שקית ניילון גופיה  45/57סמ' עם ידית (חב' =
HD ) 100
שקית ניילון גופיה קטן צבעוני (  = 100חב' )
HD
שקית שחורה לנפטרים  220/110סמ' (ארוז בחב'
בבודדים) LD
שקית ניילון שחורה (יריעה פתוחה ) - 220/220
בגליל LD
שקית ניילון לאשפה  75/90סמ' HD
שקית ניילון לאשפה  50/70אשפתון HD
שקית ניילון  70/60סמ' כולל לוגו עבור ילדים
שקית דליה צבעוני LD

מיקרון
0.12

יח

65,000

מ 0.05

אלף

6

מ 0.05

אלף

10

מ 0.08
מ 0.005
מ 0.07
מ 0.05
מ 0.10

יח
יח
יח
יח
אלף

2000
25,000
15,000
28,000
14

מ 0.05

יח

18,000

מ 0.10
מ 0.01
מ 0.03
מ 0.05
מ0.05
מ 0.06
מיקרון
0.03

מ
יח
יח
יח
יח
יח

1,600
900
1300
5,500
10500
7,000

חב'

2500

מ 0.012

חב'

1,100

מ 0.1

יח'

1000

מ 0.1

יח'

2500

מ 0.011
מ 0.005

אלף
אלף

2200
100

מ 0.06

יח'

4,500

0.09

יח'

18,000

סינור ניילון ח.פ לעבודה במטבח  110/70עם
קשירה HD

מחיר יח"מ
ללא מע"מ

סה"כ מחיר
לשנה ללא
מע"מ

מס"ד

שם פריט

עובי
השקית

יח'מ

צריכה
שנתית

24

שקית ניילון פוליטילן  100/120שקוף LD
שקית ניילון / 45/26.5מקופלת צבע צהוב פס
הדבקה LD
שקית ניילון פוליפרופילן LD 13/30
שקית לבנה לאשפה  100/110ס"מ (כולל הדפס
משרד הבריאות) LD

מ 0.04

יח'

5,000

 0.06מ

יח'

8,000

0.04

יח'

50,000

 0.04מ

אלף

42

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

שקית ניילון  HDלאשפה גליל לבן 75/90
גלופה לשקיות שתי צבעים
הדפס לשקית ניילון

0.02

שקית ניילון שקופה  25/30סמ' LD
שקית ניילון  22*10סמ' -גוון חום LD
שקית ניילון  25*15סמ' -גוון חום LD
שרוול שקוף  30סמ' רוחב LD
שרוול שקוף  6סמ' רוחב LD
שקית ניילון עם פס סגירה  18*12סמ' LD
שקית ניילון עם פס סגירה  15*10סמ' LD
שקית ניילון עם פס סגירה  20*15סמ' LD
שקית ניילון עם פס סגירה  10*7סמ' LD
שקית ניילון עם פס סגירה  12*8סמ' LD
שקית ניילון עם פס סגירה  30*40סמ' LD
שקיות ניילון פס סגירה  25/35סמ' LD
שקית ניילון שקופה  6*20ס'מ LD
שקית ניילון שקופה  8*25סמ' LD
שקית נילון מרשרש HD 30/35
שרוול שקוף  15סמ' רוחב LD
שרוול שקוף  20סמ' רוחב LD
שרוול שקוף  40סמ' רוחב (פתוח בצד אחד) LD
שרוול שקוף  8סמ' רוחב LD
שקית ניילון לאריזת מזון HD 1/100
שקיות ניילון שקופה להפשרה פלסמה  32/16סמ'
 + LDידית

0.05
מ 0.06
מ 0.06
מ 0.10
מ 0.10
מ 0.05
מ 0.05
מ 0.05
מ 0.05
מ 0.05
מ 0.05
מ 0.05
מ 0.08
מ 0.08
 0.016מ
מ 0.10
מ 0.10
מ 0.10
מ 0.10
מ 0.008

יח
יח'
יח'
אלף
אלף
אלף
קג
קג
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
אלף
יח'
קג
קג
קג
קג
גליל

30,000
1
1
4
3.5
2
25
20
7.5
23
10
7
7
11
10
7
8
20,000
35
80
60
20
850

מ 0.05

יח'

2,000

25
26
27

51

מחיר יח"מ
ללא מע"מ

סה"כ מחיר
לשנה ללא
מע"מ

סה"כ מחיר שנתי ללא מע"מ

 .4אם אזכה במכרז הנ"ל הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולבצע את אספקת הטובין עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל
טפסי המכרז וההסכם לשביעות רצונכם המלא .
ובאתי על החתום
חתימת המציע

תאריך

שם מלא של החותם בשם המציע

חתימה וחותמת המציע

נספח א1
נוסח סעיף ביטוח כללי להסכם ההתקשרות

הספק מתחייב לערוך ולקיים ביטוחים הולמים ביחס לשירותים  /עבודות אותם הוא מספק  /מבצע עבור מדינת ישראל
ו/המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)) (להלן ביחד" :המזמין") ,ככל שנהוגים בתחום פעילותו (לדוגמה :ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח חבות מוצר ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח
משולב אחריות מקצועית  /מוצר ,ביטוחי כלי רכב ,ביטוח צמ"ה ,ביטוח רכוש ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח נאמנות ,או
כל ביטוח אחר ,לפי העניין) ,בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופיים והיקפם של השירותים המבוצעים על ידו .ככל
ויועסקו על ידי הספק קבלני משנה ,עליו לוודא שביטוחיו כוללים כיסוי לאחריותו בגינם ,וכן לדרוש מהם לערוך ביטוחים
לכיסוי אחריותם הישירה ,כנדרש בסעיף זה ,או לוודא כי ביטוחיו יכללו כיסוי לפעילותם ולאחריותם הישירה.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות (למעט ביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה),
המזמין יתווסף כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח.
הספק יוודא כי בביטוח מסוג עבודות קבלניות  /הקמה ,המתייחס לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל המזמין וכן כל
הקבלנים וקבלני המשנה ,כמבוטחים נוספים.
הספק יוודא כי בכל ביטוחיו ,המתייחסים לשירותים נשוא ההתקשרות ,ייכלל סעיף ויתור על זכות התחלוף  /השיבוב
כלפי המזמין ועובדיו (ויתור כאמור לא יחול בגין נזק בזדון).
המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבל מהספק אישור על קיום ביטוח או העתקי פוליסות ,מעת לעת ולפי דרישה.
אי עמידה בתנאי סעיף זה מהווה הפרה של הסכם זה.

