 15אוקטובר2020 ,
מתן הבהרות למכרז אספקת מוצרי נייר 188-19-
 .1כללי
בתאריך  14.9.2020פורסם מכרז לאספקת "מוצרי נייר" ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי
המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 .2שאלות/תשובות

מס"ד

.1

פירוט השאלה
בסעיף  4.3.9נדרש להביא מסמך מטעם רו"ח עם לקוחות
ממליצים לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף 4.2.1
לא ברור:
א .מה כמות הלקוחות הממליצים הנדרשת?
ב .האם ההיקף הכספי של לפחות  ₪ 250,000בשנה הוא
רק מתוך הלקוחות הממליצים

תשובות/הערות

א.
ב.

ניתן לציין מס' לקוחות ( )4-5שהנכם
מספקים להם את מוצרי הנייר.
ההיקף הכספי של לפחות  ₪ 250,000יהיה
מתוך הלקוחות שיצוינו בנספח א. 6
לכל לקוח יש לציין את ההיקף הכספי של
מוצרי הנייר שסיפקתם לו ,כך שנוכל
לראות כי במצטבר הגעתם לפחות לסכום
שביקשנו בתנאי סף . 4.2.1

פרק  2סעיף 9

.2

בטבלת הפריטים נייר טואלט ג'מבו קרפ  250מטר בהערות
הדרישה שהמוצר יהיה "בעל מסיסות גבוהה במים" איננה אנו מבקשים כי הנייר יהיה עפי תקן ישראלי 747
ברורה וניתנת לפרשנות מיותרת.
והספק יצרף מסמך כי הנייר עומד בתקן .
משקל הגליל שביקשתם הוא  650גרם וע"פ נתוני האורך
מבחינתנו ,נייר עם מסיסות גבוהה במים הוא
והרוחב הנדרשים על ידכם,
נייר שלא יגרום לסתימות בצנרת הביוב של
משתמע כי המשקל המרחבי (גרמטורה) של הנייר הוא  29ביה"ח.
גרם.
נבקש שהדרישה ל"-מסיסות גבוהה במים" שאינה ניתנת
למדידה ו/או בחינה מדויקת ,תוחלף בציון המשקל
המרחבי הנ"ל ,או כל משקל מרחבי אחר שתקבעו.
פרק  2סעיף 9
בטבלת הפריטים גליל נייר טואלט טישו משובח דו שכבתי .הנייר יהיה עפי תקן ישראלי 747

.3

הדרישה שהמוצר יהיה "איכותי" אינה ברורה וניתנת
לפרשנות מיותרת.
נבקש לקבל קריטריונים מדויקים ל"-איכותי" ,על מנת
שנוכל להציע מלכתחילה מוצר מתאים.

מבחינת איכות אנו מבקשים נייר טישו דו שכבתי
"רך"
 50%תאית  50% +ממוחזר
הספק יצרף מסמך כי הנייר עומד בתקן

שאלות ההבהרה מתרכזות בע"מ  ,11סעיף  9שבו פרטי
המוצרים שבמכרז:

4

 .1בנוגע לפריט השני – נייר סדין קרפ :המשקל שמצוין
(2.2ק"ג) מעיד על משקל מרחבי גבוה ,האם אכן זו
הדרישה?
 .2בנוגע לפריט השלישי – נייר מגבת תעשייתי 1,200מ':
על אף שרשום בסעיף שתיתכן סטייה עד  10%במשקל
או במידות ,ברצוננו לוודא האם נייר מגבת ברוחב
27ס"מ מקובל עליכם?
 .3בנוגע לפריט החמישי – מפית נייר סופג טישו :האם
כוונתכם לממחטות אף דו שכבתיות או מפיות?
 .4בנוגע לפריט החמישי – האם אורך/רוחב המוצר יכולים
להגיע לכ 19.5-ס"מ או שקיימת מגבלה?
פרק  2סעיף 9

.1
.2
.3
.4

נייר סדין אכן  2.2ק"ג
 27ס"מ בגליל תעשייתי  ,מקובל
ממחטות אף
 19.5מקובל

5

בטבלת הפריטים גליל נייר טואלט טישו משובח (פריט מס
 )4רשום  24/36/48גלילים בד"כ זה מגיע  24/32/48כלומר
לא קיים  – 36האם ניתן להוסיף ל –  32גלילים?

ניתן להוסיף  32גלילים

6

לאור הסגר בימים אלו אנו נמצאים בחלת ,אנו מבקשים
דחיה בהגשת המכרז .

מקובל ראו הערה  4למטה

7

מהם זמני אספקה ?

פעם בשבוע במידת הצורך

8

מינימום הזמנה בחברתנו  ₪ 800לפני מע"מ

9

מפית נייר סופג טישו  100 17*17גרם באריזת קרטון –
האם הכוונה לממחטות טישו לאף ?

10

מפית נייר שמינית דו שכבתי כולל לוגו שמיר +מלונית –
האם הלוגו בצבע אחד ? האם ניתן לקבל גרפיקה במייל ?

11

12

13

מקובל
ממחטות טישו לאף
צבע אחד
ניתן לקבל גרפיקה

מפית נייר לדיספנסר  18.5*18.5כיתוב בתאבון – האם
חבק של  200מפיות או בקופסת קרטון דיספנסר שמכילה
 100מפיות ?
לא נוכל להגיש דוגמא למפית מודפסת(אפשרי רק לספק
הנוכחי) – יוגשו דוגמאות של מפיות ללא הדפסה כדוגמא.

חבק של  200מפיות

ניתן ,
מבקש להעביר סקיצה

נוסח הערבות " אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום
עד לסך " ₪6,250

כן

השאלה האם אפשר לשנות ל ₪ 6,250 :
 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת ,הוא עלול להיפסל.
 .4מסמכי המכרז יוגשו עד ה( 5.11.20 -במקום  ) 22.10.20שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן . 204
 .5אין שינוי בערבות הבנקאית מבחינת סכום ,תאריך ונוסח.
 .6אנו מאחלים לכם בהצלחה.
שם הספק _____________________________חתימת הספק _________________________
יש לצרף מסמך זה חתום ,כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.

