
 

 3.8.2020הליך אספקת שקיות כתומות  - שאלות הבהרה

 אספקת שקיות כתומותהזמנה להגשת הצעות ל
 תשובות לשאלות הבהרה

  3.8.20: תאריך
 

 מס"ד תוכן הבקשה התייחסות תמיר
 43אנו מפנים לסעיף 

 למסמכי ההליך
 

לא ברור מה מינימום כמות להזמנה כוללת פר גרפיקה 
 שבגינה מייצרים ומייבאים למלאי.

 מכאן נגזר בסופו של דבר המחיר.
 

1 

תמיר מחויבת לרכישת 
מלוא ההזמנה שבוצעה 
על ידה בהתאם לתנאי 
ההליך ולוחות הזמנים 

 שנקבעו בו.
 

 2 מה המחוייבות של תמיר למלאי

לכן אין שינוי באמור 
 במסמכי ההליך.

 

שקית דוגמא כרוכה בייצור צילינדרים והדפסה, זה אומר כ 
 דולר השקעה. 3,000

דולר  3,000וצריך שוב להשקיע ₪ אם יש שינוי מחזירים אלף 
 וחוזר חלילה.

זה לא הגיוני ומשאיר את הספק הנוכחי כספק ולא מאפשר 
 תחרות.

 נכון לאשר כרומולין בלבד כאמת מידה לגרפיקה שנמסרה.
רזפול מיבאת מוצרים כאלו בכמויות גדולות לעין שיעור 

 מאחרים, מעולם לא נדרשנו לשקית דוגמא בודדת.
 

3 

שינוי באמור אין 
 במסמכי ההליך.

 

השוק השתנה בשל הקורונה, מפעלי  –מחירי מקסימום 
 שקים לא ארוגים מייצרים מסכות,

לא   דבר ששינה את כל המחירים בשוק כולל מוצרים ארוגים.
 הגיוני בכלל מחיר המקסימום שציינו למפרט שלהם

 דבר שישאיר ספקים מחוץ למכרז.
שנה ולאור המצב  40סיוננו כ מחיר כזה או מתחתיו אומר מני

 לספור שיש בקרטון את מה שמזמינים. –
 

 

4 

למפרט  דיש להיצמ
הטכני המצורף כנספח 

 א'  להליך . 

האם הלמינציה צריכה להיות משני צידי השקית )פנים וחוץ(, 
או רק בחוץ, כדוגמת השקיות שהופצו בארץ בשנים 

 האחרונות.
 
 

4 

לאחר בדיקת הטענה, 
נפלה טעות נראה כי 

במפרט הטכני בנספח 
א'. מצורף בזאת מפרט 

 מעודכן.

האם מפרט השקית זהה למפרט השקית אשר הוזמנה על 
 ידכם בעבר ומופיעה בצילום אשר צירפתם ?

 
השאלה היא משום שבדוגמא שראינו משקל השקית בפעם 

 30-גר' ו 107ס"מ ולא  28גר' ומידת הבסיס  93הקודמת היה 
 ס"מ כפי שבמפרט ?
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 43אנו מפנים לסעיף 
למסמכי ההליך 

 התחרותי.

 לכמה עיצובים סה"כ תתחלק הכמות המוזמנת ?

 

6 

בעניין הידיות, ניתן 
להסתמך על השקית 
לדוגמה. אין העדפה 

 לגבי סוג הבד. 

 מה אורך הידיות ומאיזה חומר, איזה סוג בד ?

 

7 

למחיר לא תבוצע 
הצמדה מכל סוג שהוא 

בהתאם לאמור 
 במסמכי ההליך.

 האם המחיר שבהצעה צמוד לשער הדולר ?
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 )מעודכן( נספח א'

 

 -המפרט הטכני הנדרש

 שקית כתומה רב פעמית לאיסוף פסולת אריזות למחזור

 

 השקיות שיסופקו לתמיר על פי ההצעה יעמדו, לכל הפחות, בדרישות אלה:
 
 למ"ר.גר'  120. ח.ג. פולי פרופילן, במשקל 1
 
 גרם.  92-. משקל השקית לא יפחת מ2
 
 . למינציה משני צדי השקית )פנים וחוץ(.3
 
 ס"מ. 32.5X44X28. מידות השקית: 4
 
 ידיות בד. 2. 5
 
 ( מכל צדדי השקית. full color. הדפסת פרוצס )6

  
 קרוס" לידיות ולקצוות השקית העליונים. . חיזוק "קריס7
 
 ק"ג. 16-18. כושר הנשיאה של השקית: 8

 

 

 

 

 

 


