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 בע"מ   יפו - אביב - היכלי הספורט תל 
 

 לכבוד 
     3/2021פומבי  מכרז  משתתפי  

 לאספקת חומרי ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ 
 
 

 שלום רב, 
 3/2021מכרז פומבי  - תשובות לשאלות הבהרה הנדון:  

 ניקוי ואביזרי ניקיון למתקני חברת היכלי הספורט תל אביב יפו בע"מ לאספקת חומרי  
 

 
 

 ת החברה: ו במסגרת המכרז שבנדון ותשוב ו ממשתתפי המכרז  ת הבהרה שהתקבל ו להלן שאל 
 

סעיף   # 
 תשובה  פירוט השאלה  במכרז/הסכם 

 הצעת מחיר   .1

  90ברשותנו ממחטות אף    -   2פריט  
. מבקשים  150יח' בקופסא ולא  

והיה ונזכה נוזיל    150להציע לפי  
 יחידות   90את המחיר לפי  

 מאושר 

2.   

  60לא יכול להיות בעובי    -   3פריט  
מרחבי, המקסימום    ל גר' משק 

גר'    38האפשרי למתקני חוגלה  
ס"מ, גליל במשקל    15וקוטר גליל  

מרחבי גבוה מזה לא יכנס למתקן.  
ס"מ לא    15כל גליל שבקוטר מעל  

 ייכנס למתקן 

 לא מיועד למתקן 

3.   

מבקשים לספק מגבות    -   4פריט  
צץ רץ במידות סטנדרטיות בשוק  

  21/24. מידה  21/22.5-21/21
מיוצרת רק ע"י ספק אחד בארץ  

ונותן לו יתרון לא הוגן מול שאר  
המתחרים. ברצוננו לציין שאין  

שום בעיה בניירות במידה זו  
 בשליפת הנייר מהמתקנים.   

לא ניתן לשנות את המידות.  
למיטב ידיעתנו קיימים  

 מספר ספקים 

4.   

למיטב ידיעתנו נייר    -   6פריט  
מטר אינו שייך    130טואלט  

למתקנים הקיימים אצלכם  
)מתקני פטנט של חוגלה שניתן  
  100להכניס אליהם גלילים באורך  

 מטר בלבד(. נא הבהרתכם 

 מאושר 

מה כמות הגלילים    -   7פריט     .5
 גלילים   24 בקרטון? 

6.   
האם נועד למתקני פטנט    -   8פריט  

חוגלה? )עם פקקי פלסטיק  
 בקצוות( מה הכמות בקרטון? 

 גלילים    36כן.  



 

 

סעיף   # 
 תשובה  פירוט השאלה  במכרז/הסכם 

 קונים לפי יחידה  מה הכמות בקרטון?   -   14פריט     .7

האם ניתן להציע בצבע    -   29פריט     .8
 מאושר  שחור? 

9.   

לא קיים מטאטא    -   31פריט  
  30ס"מ. הסטנדרט הוא    40ברחוב  

ס"מ רק באולמות    40ס"מ. קיים  
או כביש. נא הבהרתכם ותיקון  

 המחיר בהתאם 

 הכוונה למטאטא אולמות 

10.   
האם מדובר בזוג?    -   34-36פריט  

ב  ק מחיר לא ראלי בגלל ביקושים ע 
 הקורונה. 

מדובר בזוג. למיטב ידיעתנו  
 המחיר ראלי. 

מחיר לא ראלי בגלל    -   37-39פריט     .11
 ב הקורונה ק ביקושים ע 

למיטב ידיעתנו המחיר  
 ראלי. 

מגבונים    400האם    -   46שורה     .12
 חיובי  בדלי? 

13.   

מגבונים לחים מגיעים    -   47שורה  
,  80מגבונים בכרית ולא    72

מבקשים לתמחר לפי כריות של  
, במידה ונזכה נספק כריות של  80
 ונתאים את המחיר   72

 מאושר 

מבקשים לאחד    -   48-49שורה     .14
 לפריט אחד 

לא ניתן. המרסס נוטה  
להתקלקל ולא הבקבוק ולכן  

 ההפרדה 

15.   
האם ריחניות עם    -   50שורה  

דוקרנים? בנוסף המחיר לא ראלי  
 יחידות   12לחבילה של  

הריחניות עם דוקרנים.  
למיטב ידיעתנו המחיר  

 ראלי. 

ספריי נירוסטה מגיע    -   52שורה     .16
 מאושר  סמ"ק   400בתרסיס של  

כמה גלילים בחבילה?    -   53שורה     .17
 מקרון   60  - בנוסף מחיר לא ראלי ל 

גלילים בחבילה. למיטב    25
 ידיעתנו המחיר ראלי 

 יחידות בגליל   50 כמה שקיות בגליל?   -   54שורה     .18

  60  - מחיר לא ראלי ל   -   55שורה     .19
 מיקרון 

הפריט הושמט. מצ"ב קובץ  
 מעודכן 

 המחיר ראלי למיטב ידיעתנו   מחיר לא ראלי   -   56שורה     .20

מצ"ב עם מחיר בקובץ   לא צויין מחיר   -   59-62שורה     .21
 המעודכן 

מתקן סטנדרטי שמופעל   האם למתקן חשמלי ?   -   62שורה     .22
 באמצעות סוללות 

האם לתליה? מה    -   64שורה     .23
 שלישיות בקרטון   12 הכמות בקרטון? 

24.   
מבקשים לקבל צילום    -   65שורה  

המתקן. האם מדובר במתקן או  
 ? מילוי 

 מצורף צילום בסוף המסמך. 
ניתן להחליף מתקן למתקן  

אלקטרוני אחר. יש לקבל  
אישור לשווה ערך בהתאם  
להוראות המכרז. התמחור  

    הינו עבור המילוי בלבד 

צריך להיות מארז    -   72  -   71שורה     .25
 50מדובר במארז של     74-73כמו שורות    50של  

מותגים שווה    .26
 ערך 

עפ"י חוק חובת מכרזים ניתן לתת  
מותג שווה ערך באיכותו למותגים  

  1.12-1.14ראו סעיפים  
ל שבכוונתכם  כ למכרז. כ 



 

 

סעיף   # 
 תשובה  פירוט השאלה  במכרז/הסכם 

המופיעים במכרז. לדוגמא סנט  
מוריץ במקום סנו. טאץ במקום  
פיירי. מוצרי מדיח סנו ספארק  

 במקום פינייש 

להציע פריטים שווי ערך  
אנא פעלו בהתאם להוראות  

 הסעיפים הנ"ל. 

רשימת    .27
 פריטים  

מבקשים את רשימת הפריטים  
 ורף לקובץ זה. מצ  בקובץ אקסל 

28.   

עכב מורכבות המכרז ברצוננו לתת  
  3  - הצעה מיטבית, ולבקר ב 

האתרים המוזכרים, אנו מבקשים  
 15.6.21לדחות עד  

שינוי  לא   יחול  לא  מאושר. 
להגשת   האחרון  במועד 
עם   לתאם  ניתן  הצעות. 
בשלושת   ביקור  הח"מ 
המתקנים עד למועד האחרון  

 להגשת הצעות 

29.   

אם אנחנו מוציאים מחר את  
  - הערבות התוקף יהיה עד ה 

או שהם מתכוונים שיהיה    10/8/21
יום ממועד    90בתוקף לפחות  

הגשת הערבות ז"א תוקף עד  
30/8/21   

האחרון    90 מהמועד  יום 
במכרז   ההצעות  עד    - להגשת 

 30/8/21  - ה 

סנו     K333: ספריי לגוקים  1פריט   נספח ב'    .30
תרסיס    - מוצר שווה ערך    - 

 לזוחלים 

המוצר?   שייך  חברה  לאיזה 
"תרסיס   הכוונה  ולמה 

 לזוחלים"? 
יח'    150: ממחטות אף  2פריט   נספח ב'   .31

מוצר שווה    - יחידות    1/24בקרטון  
  140ממחטות אף בניילון    - ערך  

 חבילות   60יחידות  

רק   לספק  יש  מאושר.  לא 
 בקרטון 

האם    - שכבתי  דו    130:נ.ט  6פריט   נספח ב'   .32
מדובר בנייר טואלט פטנט? במידה  

וכן האם יש לספק מתקנים  
המתאימים לנייר? בנוסף נודה  

לבדיקתכם בשנית למחיר  
 המקסימום הנתון. 

גם   דו   100אפשר  שכבתי  - מ' 
   פטנט   שמתאים למתקני 

 

מטר דו שכבתי    50: נ.ט  7פריט   נספח ב'   .33
 כמה יחידות בקרטון?   - מודבק  

 תאית   100%יח' בקרטון,    24

  -   מטר דו שכבתי   100: נ.ט  8פריט   נספח ב'    .34
 כמה יחידות בקרטון? 

 יח' בקרטון   36

ל' לניקוי    4אקונומיקה  :  9פריט   נספח ב'   .35
חיטוי והלבנת משטחים של סנו  

מוצר שווה ערך    -   ז'אוול 
 ליטר   4אקונומיקה סמיכה ריחנית  

 

 מאושר 

נוזל מרוכז להסרת  :  10פריט   נספח ב'   .36
  -   G-7ליטר   10שומנים וניקוי כללי  

 - Qמוצר שווה ערך נוזל מרוכז  
לניקוי ככלי והסרת      7000

 ק"ג   10שומנים  
 

 מאושר 

ל' מבושם לניקוי    10נוזל  :  11פריט   נספח ב'    .37
  -   של סנו רק של סנו     S-255רצפה  

מוצר שווה ערך נוזל רצפות סופר  
P-99    ליטר   4אך מגיע בגלון של 

מוצר   לספק  יש  מאושר.  לא 
 ליטר.    10בגלון של  

 
 
 



 

 

סעיף   # 
 תשובה  פירוט השאלה  במכרז/הסכם 

נוזל לשטיפת משטחים  :  12פריט   נספח ב'   .38
POWER CLEAN  מהי תכולת .

 המוצר )ל'(? 

 ליטר   1

ל' סבון נוזלי מבושם    10:  13פריט   נספח ב'   .39
מוצר שווה    -   ועדין לרחיצת ידיים 

ערך סבון ידיים איכותי ומבושם  
 "ג ק   10

ו  במידה  רק    קיים מאושר 
משרד   של  המוצר  על  אישור 

 הבריאות 

נוזל לניקוי וחיטוי  :  14פריט   נספח ב'    .40
. כמה יחידות  סנו   - 00- אסלות 

 בקרטון? 

 יח'   12

. מהי תכולת  דלי שטיפה :  29פריט   נספח ב'   .41
 הדלי? 

 ליטר   10

מטאטא אולמות מעץ  :  30פריט   נספח ב'   .42
. נא  ס"מ   60שיער גב פלסטיק  

הבהרתכם האם מדובר במטאטא  
 גב עץ או גב פלסטיק? 

 גב פלסטיק 

סבון קצף ידיים למתקן  :  32פריט   נספח ב'    .43
מוצר שווה    -   יח   1/6של קימברלי  

ערך סבון קצף ידיים למתקן של  
 1/6ליטר    1קימברלי  

לא   שהסבון  בתנאי  מאושר 
מהמכשיר, ושיוצא ממנו  נוזל  

של   המקורי  במוצר  כמו  קצף 
 קימברלי 

. נא  ליטר    50פח קרובר  :  33פריט   נספח ב'   .44
הבהרתכם האם מדובר על פח  

 שובך? 

 כן, פח שובך 

  -   1/100לטקס    Mכפפות  :  37פריט   נספח ב'   .45
בשל עליות מחירים דרמטיות  

למוצר זה, מחיר מקסימלי נתון  
אינו תואם למחירים בשוק. נא  

 בדיקתכם בשנית 

 בקובץ המעודכן ראו תיקון  

  -   1/100לטקס    Lכפפות  :   38פריט   נספח ב'   .46
בשל עליות מחירים דרמטיות  

למוצר זה, מחיר מקסימלי נתון  
אינו תואם למחירים בשוק. נא  

 בדיקתכם בשנית 

 בקובץ המעודכן ראו תיקון  

  1/100לטקס    XLכפפות  :  39פריט   נספח ב'   .47
בשל עליות מחירים דרמטיות    - 

למוצר זה, מחיר מקסימלי נתון  
אינו תואם למחירים בשוק. נא  

 בדיקתכם בשנית 

 בקובץ המעודכן ראו תיקון  

מהי    -   frieנוזל כלים  :  40פריט   נספח ב'   .48
תכולת המוצר? מוצר שווה ערך  

 שמפו כלים 

יש    1המוצר    ת תכול  ליטר. 
ערך   שווה  מוצר  להציג 

   בהתאם להוראות 
  -   Sכפפות ניטריל מידה  :  41פריט   נספח ב'   .49

בשל עליות מחירים דרמטיות  
למוצר זה, מחיר מקסימלי נתון  
אינו תואם למחירים בשוק. נא  

 בדיקתכם בשנית 

 ראו תיקון בקובץ המעודכן 

  -   Mכפפות ניטריל מידה :  42פריט   נספח ב'   .50
בשל עליות מחירים דרמטיות  

למוצר זה, מחיר מקסימלי נתון  
תואם למחירים בשוק. נא  אינו  

 בדיקתכם בשנית 

 בץ המעודכן ראו תיקון בקו 



 

 

סעיף   # 
 תשובה  פירוט השאלה  במכרז/הסכם 

  XLכפפות ניטריל מידה  :  44פריט   נספח ב'   .51
בשל עליות מחירים דרמטיות    - 

למוצר זה, מחיר מקסימלי נתון  
אינו תואם למחירים בשוק. נא  

 בדיקתכם בשנית 

 ראו תיקון בקובץ המעודכן 

  1/80מגבונים לחים  :  47פריט   נספח ב'   .52
מוצר שווה ערך    -   יח'   24קרטון  

יחידות    72)   1/24מגבונים לחים  
 באריזה( 

 מאושר 

  -   מרסס   - אקדח למתיז  :  48פריט   נספח ב'   .53
האם ניתן לקבל תמונת המוצר או  

 לחלופין לאסוף דוגמא 
 ראו תמונה מצורפת מטה 

  65ליטר שקוף    1בקבוק  :  49פריט   נספח ב'   .54
PP    'האם ניתן לקבל תמונת    - גר

 לחלופין לאסוף דוגמא המוצר או  

 ראו תמונה מצורפת מטה 

ליטר    5אנטי קצף  :   51פריט   נספח ב'   .55
SUTTER   -    מוצר שווה ערך נוזל

 ק"ג   10למכונות שטיפה  

ערך  שווה  .  מאושר   א ל   מוצר 
בהתאם  היא    הדרישה 

מכונת  ל  יצרן  הנחיות 
 השטיפה 

נוזל/ ספריי לניקוי  :  52פריט   נספח ב'   .56
  -   ליטר   1מטבחים  נירוסטה וציוד  

  500האם ניתן להציע בתכולה  
 סמ"ק? 

 מאושר 

שק אשפתון שחור שרוך  :  55פריט   נספח ב'   .57
האם    -   1/400עבה    76/85בומבה  

בוודאות מדובר על שקיות כולל  
(  53שרוך, מאחר וישנו מוצר )מס'  

 מקביל בגודל כמעט זהה 

.  הוסר מרשימת הפריטים 
 ראו מעודכן 

נדרשת    -   ספוג הפלא :  56פריט   נספח ב'   .58
הבהרה לגבע מס' היחידות  

 בחבילה וגודל הספוג 

 11X6יח', מידות    6

טבליות למדיח של פיניש    : 59פריט   נספח ב'   .59
כמה טבליות בחבילה? נדרש    - 

 מחיר מקסימום למוצר 

יח'. ראה מחיר בקובץ    68
   המעודכן 

מהי    - מלח למדיח פיניש    : 60פריט   נספח ב'   .60
תכולת המוצר במשקל? נדרש  

 מחיר מקסימום למוצר 

ק"ג. ראה מחיר בקובץ    1
 המעודכן 

נוזל הברקה למדיח    : 61פריט   נספח ב'   .61
נוזל הברקה    - מוצר שווה    - פיניש  

ליטר. נדרש מחיר    1למדיח  
 מקסימום למוצר 

 
 
 
 

 cc 400  - הדרישה היא ל 
  

 אה מחיר בקובץ המעודכן ר 

מטהר אוויר ספריי    : 62פריט   נספח ב'   .62
משרדי אירוסול ריחות בשמים  

מהי תכולת    - וחצי מספיק לחודש  
המוצר בסמ"ק? נדרש מחיר  

 מקסימום למוצר 

 מ"ל.    250
 ראה מחיר בקובץ המעודכן 



 

 

סעיף   # 
 תשובה  פירוט השאלה  במכרז/הסכם 

מטהר אוויר ספריי    : 63פריט   נספח ב'   .63
מהי תכולת    - בניחוחות שונים  

 המוצר בסמ"ק 

 מ"ל   300

סבון אסלה. כמה    : 64פריט   נספח ב'   .64
 יחידות בקרטון? 

 שלישיות   12

נוזל לחיטוי מתקנים    : 65פריט   נספח ב'   .65
אלקטרונים קיימים. האם מדובר  

במידה ולא, נא    70%בג'ל אלכוהול  
הבהרתכם לסוג המוצר ומהי תכול  

 המוצר 

אלכוהול   ל',    1,  70%ג'ל 
שמתאים למתקנים הקיימים  

 ל בהיכ 

יטוי  נוזןל ח   : 66פריט   נספח ב'   .66
מהי תכולת    - הדסול/ספטול 

 המוצר? והאם נדרש מתקן עבורו? 

מתקן    יתן להחליף מ"ל. נ   500
 כאופציה  

סמ"ק    250כוס קרטון    : 68פריט   נספח ב'   .67
בשל עליות    -   1/1000מיקרון גבוה 

מחירים דרמטיות למוצר זה,  
מחיר מקסימלי נתון אינו תואם  

למחירים בשוק. נא בדיקתכם  
 . בשנית 

אכן   ואלו  בשנית,  נבדק 
 המחירים 

האם    -   1/20מזלג קשיח    : 71פריט   נספח ב'   .68
 יחידות במארז?   50ניתן להציע  

בקובץ  ראה    – מאושר   תיקון 
 המעודכן 

האם    -   1/20סכין קשיח    : 72פריט   נספח ב'   .69
 יחידות במארז?   50ניתן להציע  

בקובץ  ראה    – מאושר   תיקון 
 המעודכן 

האם    -   1/50כף קשיח    : 73פריט   נספח ב'   .70
 יחידות במארז?   50ניתן להציע  

בקובץ  ראה    – מאושר   תיקון 
 המעודכן 

האם ניתן לקבל    -   1-77פריטים   נספח ב'   .71
כמויות משוערות שנצרכו בשנים  

קודמות או לחלופין כמויות  
 משוערות בעתיד? 

כלל   של  הרכישות  היקף 
החומרים נשוא המכרז מופיע  

 למכרז   1.10בסעיף   

האם ניתן להגיש צ'ק    -   5.3סעיף   תנאי סף   .72
 בנקאי במקום ערבות 

 לא ניתן 

 
 

  נספח ב' מעודכן אשר מחליף את המפרט נספח ב' אשר צורף למכרז.   - מצ"ב למסמך זה מפרט  
 כמו כן, מצורף קובץ אקסל של הנספח. 

 

 
 
 



 

 

 
    : 65צילום פריט  

 

 
 
 
 

 לא יחול שינוי במועד הגשת ההצעות במכרז. לתשומת ליבכם  
 

ובלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה במכרז,  מהווה חלק אחד  על נספחיו  מכתב זה  
 ידי המציע. אי צירוף המסמך להצעה כאמור, עלול לפסול אותה. - כשהוא חתום על 

 
 
 
 
 

 __________________ 
 חתימת המציע                   
 






