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 2018 נובמברב 19

  בע"מפתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת  -שראל 
 

  30/100/18מספר פומבי רגיל מכרז 
 

 לחדרי ניתוח יםחד פעמיקיטים  אספקתל
 

 נהריהלגליל, עבור המרכז הרפואי 
 

 מבוא. א

 הצעות להציע הזמנה .1

( מזמינה בזאת גופים "המזמיןאו " "שראל" :להלן)בע"מ מתקדמת לרפואה  פתרונות לוגיסטיים ומוצרים -שראל  .1.1
" או המוצרים")להלן: לחדרי ניתוח  יםחד פעמיקיטים  לאספקתהצעה לה העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש 

 .על נספחיו כמפורט במכרז זה "(ביה"ח)להלן: " נהריה לגליל,עבור המרכז הרפואי  ("הטובין"
 

 רקע .2

 .כהגדרתם להלן גורמי הבריאותשראל משמשת כזרוע רכש מרכזית בשירות  .2.1

בהתאם להצעת  ,הטוביןלאספקת בהסכם ים בדרישות שיפורטו להלן /העומדים /שראל מבקשת להתקשר עם ספק .2.2
 וכמפורט במכרז זה. של המציעהמחיר 

. לתוקף 'גנספח המצ"ב כ החוזהשנה אחת ממועד כניסת תהיה לתקופה של  יםה/ים הזוכ/הספקעם  ההתקשרות .2.3
לתקופה  ועד) אחת כל שנה עד בנותנוספות  תקופות( 2) שתיעד ב ההתקשרות תקופת את להאריךתהא רשאית שראל 

כל  (. מובהר, כי ההתקשרות תוארך אוטומטית, ללא כל צורך בהודעה, וזאת בתוםשנים( 3) שלוש שלמקסימאלית 
 אלא אם הודיעה שראל לספק על אי הארכת ההתקשרותוזאת תקופת התקשרות עד לתקופה המקסימאלית כאמור, 

במסירת בכל עת ומכל סיבה שהיא,  ,לידי סיוםאת ההתקשרות להביא  תרשאי תהא שראלכן מובהר, כי  כאמור.
 .ודעה לספקה

 נספחיםהמידע המחייב הוא זה המופיע בגוף המכרז וב וכי הוא לידיעה בלבדלעיל כי האמור בפרק זה  ,ודגשמ .2.4
על המציע לקרוא בעיון את מסמכי המכרז על נספחיו. הגיש מציע הצעה מטעמו, יחשב המציע בהתאם,  לו. פיםהמצור

 כמי שבדק וקיבל את כל הפרטים שהיו דרושים לו לצורך הגשת ההצעה.

 הרכש היקף .3

להיקף ביצוע הרכש אשר שראל עשויה לבצע אומדן ו/או הערכה בלבד מובאות כ המצ"ב נספח א'ב הכמויות המצוינות .3.1
 . שראל איננה מתחייבת לבצע רכש בהיקף הנ"ל או בהיקף אחר כלשהומובהר כי במסגרת מכרז זה, ו

למשך  או טובים יותרזהים מחירים ותנאים ב שראל שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקפי הרכש .3.2
ומובהר, כי הגדלה או הקטנה של היקף הרכש כאמור, לא יקנו  ת ההתקשרות על הארכותיה, ככל שיהיו,כל תקופ

מוותר על כל  במכרז והזוכהשהציע במסגרת המכרז, או עילה לכל תביעה אחרת,  המחיר להעלאתבמכרז עילה לזוכה 
 זה.  או מי מטעמם בעניין/ו"ח ביהטענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד שראל ו/או 

 
, בין של שראליתבצע בכפוף לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי המוצרים רכש  ,בכל מקרהלמען הסר ספק מובהר, כי  .3.3

 . , כפי שיהיו מעת לעתביה"חו/או אילוצים תקציביים של ו/או צורכי דרישות ל בהתאם היתר,
 

 
 

 זמנים ותלוח .4

  הזמנים למכרז: ותלוח להלן .4.1
 

 צעותלהגשת ה המועד האחרון המועד האחרון להגשת  העמדת הטובין לבחינה
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 ההבהר שאלות סף()תנאי 
 12:00שעה ב 01.1915. 12:00שעה ב 2.12.18 מועד ימסר לכל מציע בהמשך

 

לדחות את  אתהמכרזים רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על פיו, ובכלל ז ועדת .4.2
תחת תפורסם באתר האינטרנט המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור 

 . את מסמכי המכרזקיבל משראל ותימסר לכל מי שהקישור "מכרזים" 

 המכרז עריכת אופן .5

 : כדלקמן ,עיקריים המכרז יתנהל בשלושה שלבים .5.1

, ותיפסלנה הצעות שלא במכרזהצעות )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות העמידת  תיבחן - בשלב הראשון .5.1.1
 . לצורך כךרשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או נתונים תהא  ועדת המכרזיםבתנאי הסף.  עמדו

ועדת להלן.  8בסעיף הצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה המפורטות ליינתן ניקוד  - בשלב השני .5.1.2
 .לצורך כך רשאית לבקש מסמכים נוספים ו/או הבהרות ו/או השלמת נתונים/פרטיםתהא  המכרזים

הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר ובכפוף  י/בעל ם/שהינו ים/זוכההתכריז על  ועדת המכרזים - בשלב השלישי .5.1.3
 . לדין

 לזמינותזוכים, בין היתר, בהתאם  מספרלפצל את הרכש בין  על פי שיקול דעתהרשאית מובהר כי ועדת המכרזים  .5.2
ולבחור מספר הצעות  או השימוש בו ולעמידה בדרישות רגולטוריותביה"ח אצל הספקים השונים, התאמתו ל המוצר

או לפי חלופות אם ישנן )לפי מחיר עבור כל פריט ו/או לפי מחיר עבור סל פריטים(, לפי שיקול דעתה, והכל מתאימות 
 .ביה"חול לשראלבמטרה להבטיח את מירב היתרונות 

ביותר או בהצעה  המשוקללת הגבוההצעה אינה מתחייבת לבחור בה המכרזים ועדתאף האמור לעיל,  עלכן מובהר, כי  .5.3
 .כלשהי

שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או יותר אשר הצעתם נמצאה  הר, כי ועדת המכרזיםעוד מוב .5.4
על מועד הגשת ההצעות .  ביה"חול לשראלמתאימה, לפי שיקול דעתה, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

המבוקש, תיחשב הצעתו מועד בלמו"מ, תודיע ועדת המכרזים בנפרד. מציע אשר לא יגיש הצעה בסיום המו"מ 
 הראשונה כהצעה המחייבת.

וכי רק הזמנת רכש  ה של הצעתו אינה מהווה הזמנת רכשיהודעה למציע על בחירה/זכילמען הסר ספק מובהר, כי  .5.5
 .רשמית שתוצא לספק הזוכה תחייב את שראל

 

 תהגדרו .6

 תהיה המשמעות שלצידם: הבאים למונחים .6.1

 .www.sarel.co.ilאתר האינטרנט של המזמין שכתובתו  –" אתר האינטרנט" .6.1.1

 למכרז זה, לרבות נספחיו. 'גכנספח החוזה המצורף  –" החוזה" .6.1.2

, אחסנה, אריזה כגון נלווים שירותים לרבות, לחדרי ניתוח יםחד פעמיקיטים  –"הטובין" אוהמוצרים" " .6.1.3
  .שידרש כפי, אחריות ומתן, אספקה, הובלה

 ים שייבחר כזוכה במכרז.כל אחד מהספק –" "הספק .6.1.4
או הצעה משופרת שתוסכם  ספח א'נ -המחירים הנקובים בטופס ההצעה  –" ההצעה" או" המחיר הצעת" .6.1.5

 .בין הצדדים
 ועדת המכרזים של המזמין. –" המכרזים ועדת" .6.1.6
 ם, בתי חולים גריאטרייבישראל כלליים ממשלתייםהוהמרכזים הרפואיים חולים הבתי  –" בריאותה גורמי" .6.1.7

, לשכות בריאות במשרד הבריאות נפש ממשלתיים, האגף לשעת חירוםבריאות ממשלתיים, בתי חולים ל
 .יםויחידות אחרוגופים 

 נספחים .7

 :, כדלקמןםינה, ממנו נפרד בלתי חלק המהווים, זה למכרז הנספחים .7.1

 ;הצעה הגשת טופס – 'א נספח .7.1.1
 טובין;למפרטים טכניים  – נספח ב' .7.1.2
 התקשרות; הסכם -'ג נספח .7.1.3

 ;משפטי מעמד על הצהרה טופס - 'דנספח  .7.1.4

  ;רכש להזמנת כלליים תנאים - 'ה נספח .7.1.5

http://www.sarel.co.il/
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 .ביצועוסח ערבות נ –' ו נספח .7.1.6
 

 על הספקים לחתום על כל אחד מהנספחים המצורפים למכרז זה ולהתחייב לאמור בהם.
 

בין האמור במכרז לבין איזה בין נספחיו או בין האמור באיזה מהנספחים לנספחים האחרים,  בכל מקרה של סתירה
 .אחרתשראל בכתב , אלא אם תקבע יהיה הספק מחויב להוראה המחמירה יותר

 
 אמות המידה לבחינת ההצעות .8

  :מפורט להלןכ ושקלולבחינת ההצעות תיערך על פי אמות מידה  .8.1

 
 

  60% מחיר   א(
 

 40% איכות ב(

כגון: , ועל פי פרמטרים להלן  12כמפורט בסעיףרכיב האיכות ינוקד ע"י ביה"ח ובאחריותו בהתבסס על בחינת הטובין  .8.2
נוחות שימוש, עמידות לנוזלים, נוחות פתיחת האריזה, נוחות פריסת הכיסוי, התאמת הכיסוי לכל פרוצדורה, איכות 

 .רכיבי הקיט וכיו"ב
 

 סף תנאי. ב

 כללי .9

 בכל שלא יעמדואו הצעה  מציע התנאים המפורטים בפרק זה להלן. כלרשאים להשתתף רק מציעים העונים על  במכרז .9.1
  יפסלו. –כאמור התנאים 

במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המציע, צריך להתקיים  למציעתנאי סף המתייחס מובהר, כי  .9.2
אלא אם כן שראל מצאה לנכון ועל פי שיקול דעתה , עמידה בתנאי הסףלא ייחשב כ -בבעל מניות או בכל גורם אחר 

הבלעדי החליטה להחשיב זאת כעמידה בתנאי הסף ובכפוף לעמידה בתנאים ו/או דרישות שיוצבו על ידי שראל, כל 
 .שיהיו כאלה

 מעמדו המשפטי של המציע  .10

תאגיד שאינו רשום בישראל ובלבד שיש לו נציג על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין, או  .10.1
 קבוע בישראל.

 היותו עוסק מורשה. בדבראם המציע הינו יחיד, עליו לצרף לטופס ההצעה אישור  .10.2

אם המציע הוא תאגיד, על המציע לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו ולצרף לטופס ההצעה אישור  .10.3
תאגיד, ואישור עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את מהמרשם הרלוונטי המעיד על רישום ה

 המציע בחתימתם.

 אם המציע הוא תאגיד שאינו רשום בישראל, עליו לצרף לטופס ההצעה את פרטי נציגו בישראל. .10.4

  והתקנות מכוחו. 1976-תשל"וההמציע מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  .11

אישור מרואה חשבון או פקיד שומה המעיד על ניהול פנקסי להצעתו יצרף המציע , זהלהוכחת עמידתו בתנאי סף 
 .1976-חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

 
  בחינהלהמוצעים  הטוביןעמדת ה .12

 על ידו לבחינה מקצועית של ביה"ח. המוצעים הטוביןאת  יעמידהמציע  .12.1

 .בהתאם לשיקול דעתו להאריך / לקצר את תקופת הבחינהיהיה רשאי . ביה"ח שבועייםתיארך כהבחינה  .12.2

 על מועד הבחינה תימסר לכל ספק הודעה נפרדת בהמשך. .12.3

  .ובהתאם לכמויות שיידרשו על ידי ביה"ח תהיה ע"ח הספקבחינה אספקת המוצרים לצורך ה .12.4
 

  .לעיל 8.1בהתאם לאמור בסעיף  המקצועיתקביעתו בתום הבחינה יתן ביה"ח את ממצאי 
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  EN13795 בתקן הטובין עמידת .13

 .EN13795 תקןב העומדים טובין לספק מתחייב המציע

  .הצהרת יצרןלצרף להצעתו  המציע עלבתנאי סף זה,  הלצורך הוכחת עמיד
 

 תנאים נוספיםג. 

  בתקינה הטובין עמידת .14

  .המחייבים תקניםה כלב העומדים טובין לספק מתחייב המציעלעיל,  13מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

 למחסני שראל אספקההתחייבות ל .15

 .שראל למחסני הטובין את ספקל מתחייב המציע
 

 התחייבות לאחזקת מלאי מינימום בישראל .16

, מלאי זמין ובהתאם להוראות המכרז בשיעור של ידיו על שהוצע מוצר מכללהחזיק בישראל, בכל רגע נתון,  על המציע
 המציעבנוסף, על למכרז )בנפרד ממלאי המיועד עבור לקוחות אחרים שלו(.  נספח א'מהכמויות הנקובות ב 20%לפחות 

 בכל עת בהתאם להוראות יצרן, הוראות תקינה בנושא איכות והוראות כל תקינה רלבנטית אחרת. להחזיק את המוצרים 
 

 באספקה פיגור /בהתאם לדרישות  אספקה איפיצוי בגין  .17
ה שלא אספקבגין או \ו הטובין באספקת פיגור /  כלל אספקה אי"ח בגין ביהאו /ו שראל את מוסכם בפיצוי יפצה הספק

 עקב ,הטובין את אחר מספק ולקבל לרכוש צורך יהיה בו במקרה הלאספק שנקבע מהמועדבהתאם לדרישות וזאת החל 
 לעומת האחר לספק ששולם היתר לתשלום השווה בסך יהיה הפיצוי גובה. כאמורבדרישות  /האספקה בזמני עמידה אי

 . נדרשכ /במועד הטובין אספקת בגין לספק מועבר שהיה התשלום
 

 גורפי יום כל בגין, דין כל או\( ונספחיו)על  המכרז לפי נוסףאו /ו אחר סעד ומכל לעילבנוסף, ומבלי לגרוע מהאמור 
-ל השווה בסך, נזק בהוכחת צורך ללא, מוסכם פיצוי לשראל הספק ישלם, אספקה שלא בהתאם לנדרש /באספקה

  .ההזמנה ערך מסך 0.25%
 

/  התקשרויות"ח בגין ביהאו /ו משראל לספק המגיעים מתשלומים יקוזזהפיצוי  שראלשיקול דעת  לפי כי, מוסכם
 .אחרות אספקות

 הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות  משלוח .18
משלוח הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ )או 

אחר עליו תורה שראל(. הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות שלא ישלחו באופן האמור לעיל, לא  טכנולוגיכל אמצעי 
  יכובדו ולא יחייבו את שראל בכל צורה ואופן.

 אישור אמ"ר .19

אישור אמ"ר בר וכתנאי להוצאתה, הוצאת הזמנה המשתתף מתחייב, כי היה והצעתו תיבחר כזוכה, ימציא, קודם 
, אישור על הגשת בקשה לרישום אמ"ר מיחידת האמ"רולחילופין "ר במשרד הבריאות, תוקף מהיחידה לרישום אמ

 .שנדרשככל 

 תוקף הטובין .20

שנים לפחות  3 של התפוג תוקף עליבהמוצרים שיסופקו על ידיו יהיו  ,כזוכה תיבחר והצעתו היה כי מתחייב המשתתף .20.1
  .ייצורם ממועד 

 סימון הטובין .21

 : וכןעל פי צו סימון מוצרים והוראות כל דין כל טובין שיסופק יכלול סימון 

 ;שם המוצר .א

 ;מס' אצווה .ב

 ;מק"ט יצרן .ג
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 ;תאריך יצור .ד

 .תוקף ותפגתאריך  .ה

 עמידה בדרישות חוק ציוד רפואי ותקנותיו .22

ותקנות ציוד רפואי )רישום ציוד רפואי בפנקס  2012-תשע"בה ,הספק הזוכה יקיים את כל דרישות חוק ציוד רפואי .22.1
בהתאמה( וכל תקנה אחרת שתוצא מכוח החוק  ,"התקנות"-" והחוק: "זה 22בסעיף  )להלן 2013-"גהתשע ,וחידושו(

של המוצרים נשוא מכרז וזאת בהיותו בעל הרישום ו/או משווק או משווק משנה  ,וכפי שמי מאלה יתעדכנו מעת לעת
 לפי העניין ועל פי האמור בחוק ובתקנות. זה, 

בסטטוס הרישום של שיחולו כל שינוי ו/או עדכון  אודותבאופן שוטף  ביה"חואת הספק הזוכה יעדכן את שראל  .22.2
 העדכון ו/או השינוי כאמור. לאחר באופן מיידיבכתב ווזאת  ,בפנקס המוצרים

אל המנהל  המוצריםהספק הזוכה ישלח העתק מכל בקשה ו/או הודעה שתישלח מטעמו ו/או מטעם היצרן/הספק של  .22.3
 .המוצרים)כהגדרתו בחוק( בקשר עם 

ולנקוט בכל הפעולות הרלוונטיות על פי  ,על חשבונו ,בפנקס המוצריםהספק הזוכה מתחייב לחדש את הרישום של  .22.4
ואת והתקנות לביצוע חידוש הרישום במועד וטרם סיום תוקף הרישום בפנקס. הספק הזוכה יעדכן את שראל  החוק

על כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות  ,רישוםה תוקףחודשים לפני תום  3-לא יאוחר מ, בכתב וביה"ח
 שבכוונתו לנקוט לצורך חידושו. 

בין  ,בגין פגם ו/או כל סיבה אחרתבמוצרים כל מקרה הפסקת שימוש  על ביה"ח אתהספק הזוכה יעדכן את שראל ו .22.5
בהתאם וביה"ח עם שראל פעולה מלא ויפעל בשיתוף  ,אם בהוראת היצרן ובין אם בהוראות המנהל )כהגדרתו בחוק(

 עד לתיקון הליקוי.  המוצריםלצורך ולהנחיות להביא להפסקת השימוש ו/או להחזרת 

יום כל התחייבויותיו כאמור לעיל מקום בו יחדל להיות הסוכן המורשה של יצרן הספק הזוכה לא ישתחרר מק .22.6
 ,בכתב ,וקיבל על עצמו בנעליוכי ספק אחר נכנס  ,שראלהנחת דעת וכיח ליבארץ מכל סיבה שהיא, אלא אם  המוצרים

תופנה לשראל . התחייבות כאמור ביה"חכלפי שראל ו יוהתחייבויותגם את  וכמ ,את כל הוראות החוק והתקנות
 ותיחתם על ידי הספק החדש.

בכל מקרה שבו הספק אינו בעל הרישום, תנאי להתקשרות יהיה המצאת התחייבות תקפה מאת בעל הרישום לעמידה  .22.7
מסויגת ו/או מותנית ולא תהיה ישירות לשראל,  ותופנה . התחייבות כאמור תהיה בכתבבכל דרישות החוק והתקנות

 ,יחולו על בעל הרישום והספק הזוכה ,סעיפיו-על תתי ,זה 22רה כזה כל הוראות סעיף . במקםבאופן או צורה כלשה
 ביחד ולחוד.    

 ערבות ביצוע .23

ערבות בנקאית אוטונומית בלתי לה  להמציאהזוכה תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לדרוש מהספק  שראל .23.1
 וכתנאי להוצאת הזמנה לספק. חוזרת לצורך הבטחת קיום התחייבויות הספק

ערבות על . תוקף 'ו נספחכהמצורף למכרז זה הזמנה. הערבות תהיה בנוסח כל משווי  5%יהיה הביצוע גובה ערבות  .23.2
  תועבר לספק. האספקה כפי שיקבע בכל הזמנה אשרחודשים ממועד  3 יהיה עד

 תצהירים, אישורים ומסמכים נדרשים .24

 :הבאים המסמכים את , על המציע לצרף להצעתובמכרז המפורטות מסמכיםמבלי לגרוע מהדרישות לצירוף  .24.1

אישור על הגשת בקשה לרישום ולחילופין אישור אמ"ר בר תוקף מהיחידה לרישום אמ"ר במשרד הבריאות,  .24.1.1
 ., ככל שישנםאמ"ר מיחידת האמ"ר

העתק תעודת ההתאגדות של המציע חתומה על ידי מנהל המרשם הרלבנטי )אם המציע הוא תאגיד( או  .24.1.2
 .1975-העתק תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו

 .1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי כנדרש, פיםתק ותצהירים יםאישור .24.1.3

 סמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.אישור עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה ו .24.1.4

 .EN13795אסמכתאות מתאימות להוכחת עמידה הטובין המוצעים בתקן  .24.1.5

 .ורשי החתימהמלמכרז, כשהוא חתום באופן מלא ע"י  'א נספח -הצעת הגשת הצעה  טופס .24.1.6

 .בכל עמוד ועמודהמציע + חותמת  מורשי החתימה בר"תם מיחתו םלמכרז, כשה 'ב נספח - מפרטים טכניים .24.1.7

ובאופן עמוד ועמוד בכל המציע  + חותמת מורשי החתימה בר"ת, כשהוא חתום למכרז 'ג נספח - החוזה .24.1.8
 המציע.מורשי החתימה של על ידי  המיועד לכךמלא במקום 

 .למכרז, כשהוא חתום באופן מלא ע"י מורשי החתימה 'ד נספח - הרה על מעמד משפטיהצ טופס .24.1.9

בכל המציע + חותמת  מורשי החתימה ר"תם במיתום חלמכרז, כשה 'ה נספח - תנאים כלליים להזמנת רכש .24.1.10
 .עמוד ועמוד
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 .+ חותמת המציע מורשי החתימה ר"תחתום ב למכרז 'ו נספח  - ביצועערבות  .24.1.11

 .מפרטים \ברושורים  \ים קטלוג .24.1.12

-תשנ"בהב' לחוק חובת המכרזים, 2סעיף ל בהתאםהמבקש לקבל העדפה  מציע  - אישה בשליטת מציע .24.1.13
 . סעיף באותואישור ותצהיר כנדרש  להצעתו, יצרף 1992

מציע המבקש לקבל העדפה בהתאם להוראות תקנות המכרזים )העדפת תוצרת  - הארץ תוצרת העדפת .24.1.14
בהתאם להוראות הישראלי  המרכיב שיעור בדבראישור רו"ח  להצעתו לצרף מתבקש, 1995-"ההתשנהארץ(, 
 . אלה תקנות

המספר המזהה )מס' ח.פ. או מס' עוסק מורשה( בכל המסמכים המוגשים מטעמו, לרבות תעודת  על המציע לוודא כי .24.2
אין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור או ו במידהההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. 

 הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך.

 

 כי סברה אם, לעיל המפורטים אלה על חלופיים או נוספים ומסמכים הבהרות מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת .24.3
 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר

 

 המכרז התנהלות אופן. ד

 שאלות ובקשות להבהרה  הגשת .25

' הגבבכתב אל לפנות  יש בכל עניין הקשור בפניה זו וההתקשרות שתבוא בעקבותיה, הבהרותו/או לקבלת פרטים  .25.1
 .12:00 בשעה 2.12.18 מיום יאוחר לא וזאת עד ,(ifat@sarel.co.ilו/או דוא"ל:  8921951-09)פקס: יפעת גולן 

 עמודות וכולל לעריכה נעול בלתי, WORDהמציע להגיש את שאלות ובקשות ההבהרה מטעמו על גבי קובץ  על .25.2
 :כדלקמן

 
 מס"ד שם הפרק / הנספח מספר הסעיף  פירוט השאלה / הערה

   1. 
טלפון, פקס', כתובת ודואר לרבות עימו, , את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות המכרזעל הפונה לציין בפנייתו את מספר  .25.3

 .אלקטרוני

 . ת מסמכי המכרזקיבל משראל אלכל מי ש בדוא"ל ישלחתותפורסם באתר האינטרנט התייחסות לפניות  .25.4

 תשובות שתימסרנה מטעם שראל כאמור תחייבנה את שראל.  רק .25.5

 חסות שראל לשאלות ההבהרה תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.התיי .25.6

אינו מתחייב להשיב לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון  וכן, כי המזמין אינו מתחייב להשיב לכל השאלות מובהר .25.7
 . וכן אינו מתחייב להשיב לשאלות אשר המענה להן עולה ממסמכי המכרז לעיל להגשת הבהרות הקבוע

הודעה על השינוי תפורסם באתר האינטרנט הגשת ההצעות. האחרון להמזמין רשאי לשנות את תנאי המכרז עד למועד  .25.8
 את מסמכי המכרז.קיבל משראל ותישלח בדוא"ל לכל מי ש

להתעדכן, על אחריותם הבלעדית, באתר האינטרנט בדבר תוכן התשובות לשאלות ההבהרה  במכרז המשתתפיםעל  .25.9
 תנאי המכרז.ובדבר שינויים ב

 

 ההצעה מבנה .26
. המציע יפרט בטופס ההצעה את המידע הנדרש זה למכרז א' נספחכ ורףהמצ ההצעה טופס באמצעות תוגש ההצעה .26.1

 באופן מלא ומדויק, וימספר את דפי ההצעה והנספחים.

ולסמן על גבי כל מסמך את הסעיף  את כל המסמכים הדרושים כאמור במכרז זהלטופס ההצעה צרף על המציע ל .26.2
  .במכרז ובטופס ההצעה אליו הוא מתייחס

)תיק,  בנפרדמטופס ההצעה יצורפו כשהם מתויקים מהמכרז ושהמציע רשאי לצרף ושאינם מהווים חלק  מסמכים .26.3
 טופס ההצעה.מכרז ובקלסר( ומסומנים בהפניה לסעיף הרלבנטי ב

לא הותרה  ומפורש או שהגשתנדרש ב ושאינ -בכל מדיה שהיא  - מךמס כלהמציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה  .26.4
במפורש. המזמין יתעלם ולא יתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן 

או דף מצולם של הטבלה המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט \ו שורותמענה למכרז, רשאי המציע להוסיף 
 הנוסף. הדף המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת הטבלה.

יש לתרגם לאנגלית ולצרף להצעה גם את  –. מסמכים שאינם בעברית או באנגלית באנגליתאו  בעברית תוגש ההצעה .26.5
 המסמכים בשפת המקור.

את המציע לכל  יםומחייבחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  יםמסמכים המצורפים אליו, מהווההצעה, לרבות ה טופס .26.6
 .המכרז בגוף האמור יגבר, המכרז גוף לבין ההצעה טופס בין סתירה של במקרה, זאת עם. דבר וענין
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 ההצעה הגשת .27

 המכרזים תתיבבאמצעות להגיש ההצעה, לרבות התצהירים, האישורים והמסמכים שיש לצרף אליה, יש  את .27.1
המועד להלן: "ו לעיל) 12:00 שעהב 01.1915. לא יאוחר מיום עד, וזאת (בווייזכניסת אורחים" ) –"שראל -ב הממוקמת

 "(.האחרון להגשת ההצעות

 בלבד.  17.00ועד השעה  07.30' בין השעות ה-תתאפשר בימים א' המכרזיםהגישה לתיבת  .27.2

 .מוחתימה מטעה ימורששל  תבר" הייחתם בחותמת המציע ובחתימ עמוד כל .27.3

בחותמת  –וביתר העמודים  מוחתימה מטעה ימורשה של החוזה ייחתם בעמוד האחרון בחותמת המציע ובחתימ .27.4
 .מוחתימה מטעה ימורשובחתימה בראשי תיבות של 

 .תיבחן לא - יותר מאוחר במועד שתוגש הצעה. המציע אחריות על נההי לעיל המצוין במועד ההצעה הגשת .27.5

 .בכל דרך אחרת שאיננה נזכרת במכרז זה במפורש או אלקטרוני בדואר ההצעה את להגיש אין .27.6

 ונתן בהם האמור את הבין, המכרז מסמכי כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווה החתומה ההצעה הגשת .27.7
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם

 .בלבד המציע על יחולו - בו וההשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות שהוא וסוג מין מכל ההוצאות כל .27.8
 

 ההצעה תוקף .28
, ואין הוא לעיל 27.1כאמור בסעיף  מהמועד האחרון להגשת הצעות ימים 90 במשךתהיה בתוקף  המשתתף הצעת .28.1

 .במשך תקופה זו רשאי לחזור בו מהצעתו

 

ה שאר הצעתו של המשתתף בתוקף כל עוד המשתתף לא הודיע לשראל בכתב כי תוקפילאחר התקופה האמורה לעיל, ת .28.2
ימים קודם למועד  30ן בהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר לשראל לפחות של הצעתו יפקע החל ממועד שיצוי

 המיועד לפקיעת תוקף ההצעה.
 

נתן לכך את  שהמשתתף ובלבד התקופות האמורותלאחר חלוף  גם, בתוררשאית לבחור בהצעה הבאה  תהיה שראל .28.3
 הסכמתו.

 
 הזוכה ובהצעה המכרז במסמכי עיון .29

, בהתאם יוחזרשלא  ש"ח, 300תשלום בסך  , תמורתלעיין לממש את זכותםלמשתתפים  תאפשר המכרזים ועדת .29.1
 ובהתאם 1998-"חתשנ, המידע חופש לחוק בהתאם ,1993-"גתשנה)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21לקבוע בתקנה 

 .הפסוקה להלכה

 

"(, שלדעתו אין "חלקים סודייםמציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן:  .29.2
לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם ויסמנם באופן ברור )במרקר צהוב(. מציע 

כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים אחרים, יראוהו  כאמור,בטופס ההצעה סודיים שלא סימן חלקים 
 אם יוכרז כזוכה במכרז.

 
צעה מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן סימון חלקים סודיים בה .29.3

 שהמציע מוותר על זכות העיון בהם.
 

 יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים בלבד. .29.4
 

ה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה סודיים, היא תיתן התראה לזוכהאם תחליט ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים  .29.5
בתוך פרק זמן סביר. אם תחליט ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, היא תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר 

 לעיונו של המבקש.
 

 שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, לקוחותיו והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סודמבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי  .29.6
 , בכל מקרה.ו עסקימסחרי א

 חוזהחתימה על  .30

 .למכרז' ג נספחבנוסח המצורף כ עם הזוכים במכרז המזמין יחתום על החוזה .30.1
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כתנאי לחתימת החוזה על ידי המזמין, יידרש הזוכה להמציא למזמין, בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה, את כל  .30.2
 .המסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים בחוזה

 
רשאית להכריז תהא ועדת המכרזים ו הפרה של תנאי המכרז הווהי ,וקצב לכךיהמסמכים בתוך המועד ש אי המצאת .30.3

זכותו כל דין, בכלל זאת הסכם ועל פי מבלי לגרוע מזכותו של המזמין וזאת על ביטול זכייתו של המציע במכרז, 
 להיפרע מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

 
רשאית תהא במקרה של אי המצאת המסמכים כאמור, או במקרה של הפרה אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו,  .30.4

 ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור כזוכה במכרז, והאמור לעיל, ולרבות בסעיף קטן זה, יחול על הזוכה החלופי.

 

 כללי. ה

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .31

 ,פה בעל אוו/בכתב  ,הבהרותמידע נוסף ו/או רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז תהא המכרזים  ועדת .31.1
 מציעיםפני להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על 

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים

 אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתבכל שלב של המכרז  עמצי מכל לדרוש רשאיתתהא  המכרזים ועדת .31.2
פעולה אחרת  כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים

 הדרושה לבחינת ההצעה.

 לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאיתתהא  המכרזים ועדת .31.3
 .זה מכרז של תכליתו את המרבי באופן משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון

 או הפסדית תכסיסנית ,מותנית,  מסויגת הצעה .32
 לפסול רשאי יהיה המזמין. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע .32.1

 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה

 במסגרת הערותיו או השגותיו את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .32.2
 .לעיל 25.1וזאת לא יאוחר מהמועד שנקבע בסעיף  ההבהרות הליך

או  הפסדיתשלה עולה כי היא  ניתוחהשמתכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה  הצעהפסול יהמזמין  .32.3
 שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו.

 ביטול .33
 . וכן יהיה רשאי לפרסם מכרז חדש יהיה רשאי, בכל שלב של המכרז, לבטל את המכרז המזמין .33.1

 מסמכי המכרזמי ממקבלי  / המציעיםכאמור, לא תהא למי מ לפרסם מכרז חדש/החליט המזמין לבטל את המכרז .33.2
של אכיפה ו/או  סעדכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי שראל ו/או מי מטעמה בקשר בנוגע לכך, לרבות לא זכות ל

 פיצויים חיוביים בשל ביטול המכרז.

 מטבע .34
 כסף או ערכו של נכס שעל המציע לנקוב בו, יהיה נקוב במטבע לפי בחירת המציע, והוא יירשם בספרות ובמילים. סכום .34.1

 במקרה של סתירה בין הסכום הרשום במספרים לבין הסכום הכתוב במילים, יגבר האחרון. .34.2

 .חדשים בשקלים כנקוב המציע ידי על שהוצע המחיר ייחשב, המטבע סוג צוין לא .34.3

 במסמכים המזמין קניין .35
 .ההצעות הגשת לצורך אלא ,שימושכל  בהם לעשות ואין המזמין של רכושו םינה המכרז מסמכי

 היררכיה בין מסמכים  .36

 החוזה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .36.1

בר בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים, ואם לא ניתן, יג .36.2
 .המכרז ובלבד שהינו ספציפי יותרנוסח 

  פרשנות .37
 בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .37.1

 .ולהיפך נקבה

 .פרשנות לצרכי ישמשו ולא נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות .37.2

 שיפוט סמכות .38
 .יפואביב -בתל המוסמך המשפט לבית נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות
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 בברכה,
 

 פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ –שראל 

 


