מכרז פומבי מס' 7/18
לאספקה ,תפעול ותחזוקה של מכבסות בשירות עצמי
באוניברסיטת אריאל בשומרון
עמוד

סעיף

נוסח קיים

שאלה

תשובה

מס"ד
.1

4

4.3.1

.2

5

4.4

מחזור שנתי בסך של מיליון
שקלים ( ₪ 1,000,000לא
כולל מע"מ) לפחות ,בכל
אחת מהשנים 2014 , 2015
ו2016-
"למציע ניסיון בתפעול
ותחזוקה של מכבסות
בשירות עצמי"

האם ניתן בהצהרה שבעמוד  24בנספח ה' לציין
כי המחזור הוא מעל למיליון שקלים בכל אחת
מהשנים? זאת במקום לכתוב את גובה המחזור
של חברתנו.

ניתן.

.3

6

5.3.2

"עלות שתגבה מן
הסטודנט על מחזור
אחד של ייבוש"

 .1חברתנו הוקמה בשנת  1994ומאז עוסקת ביבוא,
מכירה ,השכרה ותחזוקה לציוד כביסה מסחרי
ותעשייתי.
חברתנו ידועה בארץ כאחת מהחברות הגדולות
ועתירות הניסיון בתחום ציוד הכביסה המוסדי.
עד כה נמנעה חברתנו לעסוק באופן גורף במכונות
המופעלות ע"י מטבעות /כרטיסי אשראי .חברתנו
מכרה והפעילה ציוד רב כזה למכבסות פרטיות,
פנימיות ,אולפנות וישיבות.
החתום מטה עוסק בתחום המכבסות בשרות עצמי
מעל  30שנה .בעברי במסגרת תפקידי כמנהל
מכירות בתחום זה ,הייתי היוזם והמקים של
המכבסה בשרות עצמי המופעלת באמצעות
מטבעות ,אשראי ואפליקציה ייעודית
באוניברסיטת חיפה ,בטכניון חיפה ,במכללת בית
ברל ובהקמת עשרות מכבסות בשרות עצמי ברחבי
הארץ.
כעת בתפקידי כמנהל המכירות בחברת טכנושור
שרות ויבוא בע"מ ובשיתוף עם חברת "דומוס"
הספרדית ,יש לחברתנו את הידע ,הציוד ,מנגנוני
ההפעלה וכל הדרוש להקמת מכבסה כנדרש על
ידיכם.
לכן ,למרות שאין ביכולתי כעת למלא את דרישות
נספח ג בעמוד  22אנו בטוחים ביכולתנו להקים
ולהפעיל מכבסה בשרות עצמי בתחומי
האוניברסיטה ברמה הגבוהה ביותר כנדרש על
ידיכם.
אבקשכם לשנות את הנוסח בסעיף  4.4מניסיון
בתפעול ותחזוקה "ליכולת בתפעול ותחזוקה"
 .2מובן שהיענותכם לבקשתנו מחייבת שינוי בחישוב
הניקוד למציע כאמור בעמוד  6סעיף 5.2.5
חברתנו יכולה לספק עשרות מכתבי המלצה
ממוסדות ברחבי הארץ המקבלים שרות מחברתנו.
ביניהם בתי חולים מהגדולים בארץ דוגמת תל
השומר ,בני ציון ורמב"ם .מוסדות משרד הרווחה.
בתי אבות ,בתי מלון ועוד.
צריך לקבוע זמן מוסכם לתהליך הייבוש .לדוגמא 30
דקות כפרק זמן למחזור ייבוש .אחרת ייתכן ומציעים
יציעו מחיר זול לפרק זמן קצר מהצעות אחרות.

אין שינוי
במסמכי המכרז.
דרישת הניסיון
רלוונטית למתן
שירות חיוני זה
לסטודנטים.

זמן ייבוש נקבע
ל 30-דקות
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5.3.3

"עלות שתגבה מן
הסטודנט על חומרי
ניקוי בגין מחזור אחד
של כביסה"

.5

14

2.1
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14

5.2

.7

14

5.2

"האוניברסיטה שומרת
לעצמה זכות לסיים את
ההתקשרות בהתראה של
חודש ימים"
מכונות הכביסה
והמייבשים יהיו למשקל
של  10קילוגרם כביסה
כל אחת.
"מכונות הכביסה
והמייבשים יהיו
למשקל של  10קילוגרם
כל אחת"

.8

14

6.1

.9

14

6.1

"בכל אחד מהאתרים יוצבו
מכונות לממכר
אבקת כביסה באריזות
סגורות"

15 .10

7.1.1

"כרטיסי הפעלה
יעודים )כרטיס ספק /או
כרטיס סטודנט"(

15 .11

7.1.4

תיאור השירות –
מוצרים נלווים

מזומן – אופציה
לפי הגדרת

צריך להדגיש שכמות סבון הניקוי בכל אריזה תהא
כמקובל בעולם 1%מקיבולת המכונה .וכמות מרכך
הכביסה בכל אריזה תהא כמקובל בעולם 0.5%
מקיבולת המכונה .לדוגמא מכונה לקיבולת  10ק"ג
מחייבת כמות אבקה מינימלית של  100גרם אבקה.
ו  cc 50מרכך כביסה.
אנו מבקשים להתנות ביטול ההסכם בהפרה של ההסכם
על ידי הספק הזוכה ולאחר שקיבל התראה על הפרתו
ולא תיקן את ההפרה במועד.
האם ניתן לספק מכונות  8ק"ג בעלות סחיטה
מהירה?
ידוע בענף הכביסה כי יצרני מכונות הכביסה מחשבים
את נפח תוף הכביסה לפי יחס של  10ליטר לכל  1ק"ג .
כך שלדוגמא מכונת כביסה בעלת נפח תוף של  100ליטר
מיועדת ל  10ק"ג כביסה.
אנו מציעים להתנות קבלת הצעות למכונת כביסה נפח
תוף של 100ליטר ומעלה .בשיחתנו עלתה האפשרות
להציע מכונות לקיבולת  8ק"ג ולכן במידה ותבחרו
במכונות לקיבולת  8ק"ג יש לדרוש נפח תוף של
מינימום  80ליטר.
האם ניתן לחבר את מכונות הכביסה למשאבות
מינון – האבקה והמרכך יכנסו למכונה ישירות
דרך משאבה ללא התערבות ידנית (כפי שעובדים
בטכניון)

לחברתנו מכונות לממכר אריזה סגורה כנדרש במכרז .
לידיעתכם ,בטכנולוגיה הקיימת כיום במכונות הכביסה
התעשייתיות ,ישנה אפשרות לספק משאבה מובנת
להזרמת חומרי ניקוי ישירות למכונת
הכביסה (סבון ומרכך) לשיטה זו יתרונות רבים אולם
יתכן וציבור המשתמשים יעדיף להשתמש עם חומרי
ניקוי אשר יביאו עימם לפי העדפותיהם לסוג חומרי
הניקוי ולניחוח.
לשיקולכם ,אשמח לעמוד לשירותכם למתן הסבר נוסף
על שיטה זו.
שיטת הפעלה באמצעות כרטיס הפעלה ייעודי ,הינה
שיטה מיושנת ומסורבלת .שיטה זו מחייבת את
המשתמש לרכוש כרטיס ,להטעינו בסכום כסף ולאחר
מכן להשתמש בכרטיס לצורך הפעלת המכונה.
לעיתיים כרטיס ההפעלה אובד והמשתמש מאבד כסף
רב אשר היה מוטען בכרטיס .הטכנולוגיה הקיימת כיום
בארץ מאפשרת הפעלת המכונות ישירות באמצעות
מטבעות  /שטרות תוך כדי קבלת עודף בעת הצורך .כמו
כן ניתן להפעיל את המכונות ישירות באמצעות כרטיס
אשראי .בנוסף ניתן לבקשתכם להפעיל את מכונות
הכביסה והייבוש
באמצעות אפליקציה ייעודית .לדעתנו ,כדאי לבטל את
הדרישה להפעלה באמצעות כרטיסי הפעלה ייעודים.
מה לגבי מזומן? האם צריך או לא?

מקובל

ראה תשובה
לשאלה 15
ניתן להציע
מכונות  8קילו
עם סחיטה
מהירה
נתח תוף יהיה פי
 10ממשקל
כביסה של
המכונה המוצעת

אפשר להציע
חיבור למשאבת
אבקה ומרכך
בנוסף להצעה
בטכנולוגיה
הרגילה (הידנית)
אפשר להציע
חיבור למשאבת
אבקה ומרכך
בנוסף להצעה
בטכנולוגיה
הרגילה (הידנית)

יש לכלול בהצעה
כרטיס הפעלה
ייעודי

עדיפות לתשלום
באפליקציה,

האוניברסיטה

22 .12

נספח
'ג

25 .13

2

"יש למלא לפחות 3
לקוחות להם ניתן שירות
במהלך כל השנים – 2017
"2015
"לשירותי פינוי פסולת"
ובהמשך הסעיף
"ההתקשות"

כאמור בסעיף  2לעייל אין באפשרותנו לציין לקוחות
אשר ציוד הכביסה והייבוש מופעל בשרות עצמי .כאמור
לחברתנו הידע ,הניסיון ,כח האדם והציוד המתאים
לדרישותיכם.
כמובן זה טעות סופר בלבד .נא לתקן.

25 .14

7

"נפח המכונה"
יש להדגיש שנפח המכונה
יהא לפי יחס של  10ליטר
לק"ג.

30 .15

5.3

33 .16

13.3

האוניברסיטה תהא רשאית
להביא הסכם זה לידי סיום
לפני תום תקופת
ההתקשרות המקורית או
תקופת ההארכה ,מכל סיבה
שהיא וללא צורך לנמק ,
וזאת על ידי הודעה בכתב של
( 30שלושים ( ימים מראש
לספק.
בסיום הפסקה "על אף
האמור ,מובהר כי הספק
לא יהיה אחראי לנזקים
שנגרמו בזדון על ידי
משתמשי האוניברסיטה"

"דירוג אנרגטי "לידיעתכם ,מכונות כביסה וייבוש
תעשייתיות אינן מדורגות אנרגטית מכיוון שניתן לשנות
במכונה את גובה המים ,מספר שטיפות ,זמן מחזור
הכביסה ,עוצמת גופי החימום וכו'.
"צריכת מים למחזור רגיל "צריכת המים ניתנת לשינוי
בהתאם לדרישות הלקוח .בדרך כלל צריכת המים
מחושבת לכל שטיפה ב 3-ליטר מים בעבור כל  1ק"ג
כביסה.
לדוגמא בתהליך כביסה במכונת כביסה המורכבת
מכביסה חמה ושלוש שטיפות קרות .צריכת המים תהא
120ליטר לפי החישוב כדלהלן  3.ליטר כפול  4שטיפות
כפול  10ק"ג  = 120ליטר.
ניתן להקטין את כמות המים ,אולם פעולה שכזו תפגע
באיכות הכביסה ואינה מומלצת.
להתנות את הסיבה ל:
 .1אי עמידה בתנאי ההסכם
 .2בגין שרות לקוי

39 .17

נספח
'י

אישור ביטוחי ספק

כרטיסי
אשראי/כרטיס
הפעלה ייעודי
ובסוף למזומן
ראה תשובה
לשאלה 2
יתוקן כדלקמן:
במקום "מכרז
לשירותי פינוי
פסולת" יירשם:
"מכרז פומבי
מס' - 18/7
לאספקה ,תפעול
ותחזוקה של
מכבסות בשירות
עצמי".
וכן במקום
"ההתקשות"
יירשם:
"ההתקשרות"
אנחנו נעדיף
מכונות אשר
הינן ידידותיות
לסביבה ביחס
למחזור
כביסה/ייבוש
סטנדרטי ,על פי
נתוני היצרן.

מקובל

לשנות את התקופה מ  30יום ל  90יום.

מה קורה עם חלילה יגרם נזק בזדון למכונות  .מי
אחראי לפיצוי הספק?

מצורף בזה אישור חתום על ידי הפניקס חברה לביטוח
(האם זה תקף)

על הספק לא
תחול אחריות
כלפי
האוניברסיטה
כאשר ייגרם נזק
בזדון.
מקובל

.18

זמן תחילת עבודה לאחר
הודעה בזכייה

.19

.20

לא מצאנו מתי צריך להתקין את הציוד לאחר ההודעה
על הזכייה .נבקש לכתוב שזמן תחילת העבודה הוא 90
יום לאחר ההודעה
למיטב ידיעתנו נוהל חברת החשמל לא לאפשר אספקת
כח של חשמל למבנה הקראוון מעל .63*3 40*3
בקשתכם להחליף את מייבשי הגז למייבשי חשמל לפי
הנוהל הנ"ל נראית כלא רלוונטית.
בבקשה לבדיקתכם.
האם יש אפשרות לספק סוג אחד של סבון ומרכך כמו
בכל שאר המקומות בארץ? או שחייב לספק שני סוגים
של סבון ומרכך?

מקובל 90 .יום
אחרי הודעת
זכיה
לא רלוונטי

הצעה של סוג
חומר אחד לא
תיפסל

הערה:
יובהר כי בסעיפים  5.2.3ו 5.2.4-לתנאי המכרז במקום המלים "דירוג אנרגטי" יירשם "ידידותיות לסביבה".

יש להגיש מסמך זה עם הצעת המציע.

חתימת המציע___________________:

תאריך__________________________:

