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 2018 בדצמבר  27
 

 תרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ פ -שראל 

 אספקתל הצעות קבלתל 45/124/18 'מס פומבימכרז 

   השומר תל ,לנגיפים המרכזית המעבדה עבור ביולוגיים דפיםנמ
 

 מבוא. א
 

 הזמנה להציע הצעות .1
"( המזמין" או "שראל: "להלןתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ )פ -שראל 

 מנדפים הצעה לאספקת להמזמינה בזאת גופים העומדים בדרישות שיפורטו להלן להגיש 
 ,הובלה ,אספקה לרבות:נלווה, הציוד ההשירותים ו כלכולל  "(,מערכתה" )להלן:  ביולוגיים

 הלהפעלהדרוש כפי  אחריות מתןותחזוקה,  שירותיתשתיות נדרשות,  הגדרתהתקנה, הדרכה, 
"(, וכן המעבדה)להלן: "תל השומר  ,לנגיפיםהמרכזית המעבדה עבור  ,מערכתושימוש ב

מעבדות אחרות, הכל על פי המפורט במסמכי ו המעבדהאופציה לרכישת מערכות נוספות עבור 
  "(. הפנייה" או "המכרז" או "הבקשהמכרז זה )להלן: "

 רקע   .2
 הכללייםכזית בשירות בתי החולים והמרכזים הרפואיים שראל משמשת כזרוע רכש מר 2.1

חולים גריאטריים ממשלתיים, בתי חולים ממשלתיים  בתיהממשלתיים בישראל, 
, שירות בריאות הציבור, לשכות הבריאות, האגף לשעת חירום במשרד נפש לבריאות

 אחרים.   ויחידותהבריאות וגופים 
, מכרז זהקריטריונים המפורטים במסמכי ב העומדיםמשתתפים  בזאתשראל מזמינה  2.2

 כמפורט במכרז זה. ושירותים מערכת לאספקת הצעות לה להגיש
המכרזים רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או  ועדת 2.3

פיו, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה.  -על
 שראלמאשר פנו לקבלת מסמכי המכרז  למשתתפים תימסרכאמור הודעה בדבר דחייה 

 . שראל של האינטרנט באתר ותפורסם
 "(:המכרזמסמכי )להלן: " ממכרז זההמסמכים הבאים מהווים חלק בלתי נפרד  2.4

 מהות ההתקשרות ותנאיה.   -  נספח א'
 .למערכת מפרט טכני   -  נספח ב'

 טופס הגשת הצעה.   -    'גנספח 
 הצהרה על מעמד משפטי.   -   'דנספח 
 הסכם התקשרות.         -  'הנספח 
 הצהרת יצרן.      -  'ונספח 
 .ביטוח עריכתאישור    -  'זנספח 
 .ניסיון תצהיר   -  'חנספח 
 .רכש להזמנת כלליים תנאים   -  'טנספח 
 .תכנית העמדה   -  'ינספח 

 

ועל המציע לחתום עליהם בהתאם להוראות שלהלן  ם מסמכי יסודינה המכרזמסמכי 
 .ולצרפם להצעתו

ו עריכת שינוי/תוספת ו/או מענה לקוי ו/א המכרזמסעיפי  באיזהמילוי תנאי כלשהו -אי 2.5
 ים, עלולהמכרזו/או חלקי ו/או בלתי ברור ו/או אי חתימה על מסמך כלשהו ממסמכי 

 לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון או לאי בחירתה. 
 לולות להפסל.ע  –להן הסתייגות או שינוי  שיצורפוהצעות  2.6
הוא לידיעה בלבד והמידע המחייב הוא זה המופיע בגוף המכרז  לעילהאמור בפרק זה  2.7

לו. בהתאם, על המציע לקרוא בעיון את מסמכי המכרז על  פיםהמצור נספחיםוב
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הפרטים שהיו  נספחיו. הגיש מציע הצעה מטעמו, יחשב המציע כמי שבדק וקיבל את כל
  .והסכים להם דרושים לו לצורך הגשת ההצעה

 
 סף תנאי. ב

  כללי .3
התנאים המפורטים בפרק זה להלן.  כלרק מציעים העונים על  במכרזרשאים להשתתף  3.1

 יפסלו.  – כאמורהתנאים  בכל יעמדו שלאמציע או הצעה 
תנאי סף המתייחס למשתתף צריך להתקיים במשתתף עצמו. קיום תנאי סף  מובהר, כי 3.2

בתאגיד קשור, באורגן של המשתתף, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה 
בתנאי הסף, אלא אם שראל מצאה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחשיב זאת 

כל כשיוצבו על ידי שראל,  כעמידה בתנאי הסף ובכפוף לעמידה בתנאים ו/או דרישות
 שיהיו כאלה.

 
 מעמדו המשפטי של המציע  .4

על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין, או תאגיד שאינו  4.1
 רשום בישראל ובלבד שיש לו נציג קבוע בישראל )ופרטיו צורפו לטופס ההצעה(. 

 היותו עוסק מורשה. ברבדאם המציע הינו יחיד, עליו לצרף לטופס ההצעה אישור  4.2
לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו  יואם המציע הוא תאגיד, על 4.3

אישור  וכןולצרף לטופס ההצעה אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על רישום התאגיד, 
 עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.

 
 המציע ניסיון .5

 הקיים אחרון)דגם  המוצעת המערכתניסיון חיובי מוכח באספקת והתקנת  מציעל 5.1
שנים האחרונות הבשלוש  , וזאתומתן שירותים למערכת או גירסה קודמת שלו(/ו ליצרן

 . בישראלות לקוחשני ללפחות  (2015-2018)
 

למכרז,  'חנספח את  למלא המציע עללצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה 
 . בידי מנכ"ל המציע חתום אוכשהולצרפו להצעתו 

 
, כאמורלבדוק את נכונות המידע שיפורט  ותמובהר כי שראל ו/או המעבדה יהיו רשאי

 .המציע שיפרט הקשר לאנשי פנייה באמצעות לרבות
 

 צוות המציע .6

 מתןבלפחות  שנתיים שלבעל נסיון בארץ  ,אחד יצרן ךמוסמ שירות טכנאי לפחות למציע 6.1
 .או גירסה קודמת שלו(/ו ליצרן הקיים אחרון)דגם  המוצעת למערכת מעשי טכני שירות

 
למכרז,  'חנספח את  למלא על המציעלצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה 

 בידי מנכ"ל המציע.חתום  אוכשהולצרפו להצעתו 
 

 כתביבנוסף, לצורך הוכיחת עמידת המשתתף בתנאי סף זה על המציע לצרף להצעתו 
  .צרןיהסמכות 

 
 נוספים תנאים. ב

 באתרסיור  .7

לסייר באתר בו אמורה המערכת להיות מותקנת, מתבקש לתאם מועד  ןהמעוניימציע  7.1
עד לא יאוחר מיום  cochir@sarel.co.ilעם הגב' כוכבה רוזליו באמצעות דוא"ל: 

06.01.2019. 

 לתשומת לב המציעים כי לאחר מועד הסיור עשויים להתבצע שינויים באתר.  7.2
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 הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות  משלוח .8
הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של  משלוח

ודות משלוח חברת ניפנדו בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה שראל(. הזמנות, תע
 וחשבוניות שלא ישלחו באופן האמור לעיל, לא יכובדו ולא יחייבו את שראל בכל צורה ואופן. 

 
 תנאי להתקשרות/הוצאת הזמנה .9

 . המוצעת המערכת עם בקשר הדרושיםתוקף ה יבר יםאישורה כלהצגת  9.1
מובהר, כי שראל בשום מקרה לא תוציא הזמנה ו/או תבצע רכש ללא המצאת אישורים  9.2

תוקף כאמור. במקרה של בחירת ספק על אף שלא המציא אישורים כאמור ואשר  ברי
לא יוצגו במועד המיועד להוצאת הזמנה/רכש ו/או בכל מועד אחר שיידרש על ידי 
שראל, תהיה שראל רשאית לפנות אל כל אחד מהמשתתפים האחרים בפניה ו/או 

בלי שלמי ממשתתפי להוציא פניה חדשה/אחרת ו/או לפעול על פי שיקול דעתה ומ
 הפניה תהיה כל טענה בעניין.

  
 מסמכים נדרשים להגשת ההצעה .10

ר"ת, חותמת + תנאי לבחינת ההצעה )חתומים ב הינוהמסמכים שלהלן להצעה  צירוף 10.1
 אלא אם נקבע אחרת(:

 לעיל.  2.4כל מסמכי הבקשה על נספחיהם כאמור בסעיף  .א
 אישור המשתתף כי הנו ספק מורשה בארץ של יצרן המערכת המוצעת.  .ב
 להלן. 13כאמור בסעיף  השאלות הבהרה ומענה לשאלות הבהר העתק .ג
 המציעאישור עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את  .ד

 בחתימתם.

-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי כנדרש, פיםתק ותצהירים יםאישור .ה
 :לפיהםע"י רו"ח או רשות מוסמכת אחרת  1976

חוק והמציע מנהל פנקסי חשבונות וכל הרשומות על פי פקודת מס הכנסה  .1
 מס ערך מוסף;

דווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל על עסקאות אשר מוטלים מהמציע  .2
 עליהן מסים על פי חוק מס ערך מוסף; 

 המציע הנו בעל רשיון עסק בתוקף. .3

ם הרלבנטי )אם על ידי מנהל המרש םהעתק תעודת ההתאגדות של המציע חתו .ו
המציע הוא תאגיד( או העתק תעודת עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, 

 .1975-תשל"וה
 .המיועד לכךדף ובאופן מלא במקום  בכל+ חותמת "ת ברהחוזה, כשהוא חתום  .ז

 .עותקים בשלושה – יםמקצועי יםמפרטים / חומר \ברושורים   \ יםקטלוג .ח
ב' לחוק חובת 2סעיף ל בהתאםהמבקש לקבל העדפה  מציע  - אישה בשליטת מציע .ט

 . סעיף באותויר כנדרש אישור ותצה להצעתו, יצרף 1992-תשנ"בההמכרזים, 
קבל העדפה בהתאם להוראות תקנות למציע המבקש  - הארץ תוצרת העדפת .י

ו"ח אישור ר להצעתו צרףי, 1995-"ההתשנהמכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, 
 . אלה תקנות להוראות בהתאם

 

"ל להיות בתוקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעה הנכל האישורים והמסמכים  על 10.2
 .למכרז

.מ.( בכל המסמכים המוגשים מטעמו, עעל המציע לוודא כי המספר המזהה )מס' ח.פ. /  10.3
אין ו במידהלרבות תעודת ההתאגדות, אישורי רשויות המס וכיו"ב, יהיה זהה. 

לצרף אישור או הסבר מטעם הרשויות המוסמכות  במספר המזהה, על המציע התאמה
 לכך.

 אלה על חלופיים או נוספים ומסמכים הבהרות מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת 10.4
 .במכרז הכרעה לשם לה דרוש הדבר כי סברה אם, לעיל המפורטים

 מורשי ימלאים וחתומים על יד כשהםאת כל מסמכי הבקשה,  תוהמציע לצרף להצע על 10.5
שלו בכל המקומות המיועדים לכך, וכן כל מסמך אחר אשר נדרש במסמכי  החתימה

 בקשה זו. 
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טופס הגשת  עלמסמכי הבקשה.  שלעל כל עמוד + חותמת בראשי תיבות  לחתום יש 10.6
בחתימה מלאה כדין ע"י  להיחתם( 'הנספח ( והסכם ההתקשרות )'גנספח ההצעה )

 המציע.

, כי המציע קרא והבין את כל הנאמר במסמכי לכךחתימות אלה יהוו ראיה סופית  10.7
נספחיה. שראל לא תשא בכל אחריות כתוצאה מאי בדיקת המציע כי מסמכי  על הבקשה

 הבקשה נבדקו על ידו קודם להגשת הצעתו. 
 

 המכרז עריכת אופן .11
 : כדלקמןההליך יתנהל בשלושה שלבים עיקריים,  11.1

 
הצעות )והמציעים( בתנאי הסף להשתתפות בהליך, העמידת  תיבחן - בשלב הראשון .א

בתנאי הסף. שראל רשאית לבקש הבהרות ו/או  עמדוותיפסלנה הצעות שלא 
 . כך לצורךהשלמת פרטים ו/או נתונים 

הצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה ליינתן ניקוד  - בשלב השני .ב
להלן. שראל רשאית לבקש מסמכים נוספים ו/או הבהרות  12המפורטות בסעיף 

 .לצורך כך ו/או השלמת נתונים/פרטים
ניקוד המשוקלל הגבוה ביותר זוכה שהינו בעל ההשראל תכריז על  - בשלב השלישי .ג

 ובכפוף לדין. 
. בסיום מו"מ מציעים עםהכרזה על הזוכה, לנהל מו"מ השראל תהיה רשאית, טרם  11.2

 שיוגדרבמועד  מטעמם להגיש הצעה סופית למציעיםכאמור )באם יתקיים כזה( יתאפשר 
גיש הצעה סופית, הצעתו הראשונה תהיה ההצעה הסופית ישראל. משתתף שלא  ידי על

ל תהיה רשאית על פי שיקול דעתה משתתף הצעה סופית חלקית, שראה הגישמטעמו. 
להשלים פרטים רלוונטיים מההצעה המקורית על מנת לקיים את הצעת המשתתף 

 החסרה.
ובחירת הזוכה גם באופן/סדר  הליךהרשאית לנהל את  תהאלמרות האמור לעיל, שראל  11.3

 אחר, להוסיף שלבים ו/או לפצלם ובלבד שתנהג בהתאם להוראות הדין.
 מחמתרשאית לחזור בה מהחלטות קודמות ו/או לשנותן, בין היתר,  תהאכמו כן שראל  11.4

נתונים, נסיבות ו/או עובדות חדשות ו/או שונות מאלו להן הייתה מודעת בעת קבלת כל 
 החלטה.

 

  לבחירה המידה אמותשיקולים מנחים בבחינת ההצעות;  .12
 

 מפורט להלן:כ והשקלולבחינת ההצעות תיערך על פי אמות המידה  12.1
 

 24 לפחות לתקופה שלמלאים  ואחריות מחיר המערכת )כולל שירות (א
 ממועד אישור קבלת המערכת( חודשים

60% 

 10% היצרן מוניטיןתכונות המערכת ומרכיביה,  (ב

 5% איכות השירות  (ג

 25% העדפות מקצועיות של המעבדה (ד

, ינוקדו ע"י המעבדה לעיל' ד-קטנים ב' פיםמובהר כי אמות המידה כמפורט בסעי 12.2
 ובאחריותה. 

 
 יש לצרף במסגרת הגשת לעיל' ד-קטנים ב' פיםאמות המידה כמפורט בסעילצורך ניקוד 

 . יםמתאימוחומרים מקצועיים ההצעה אסמכתאות 
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 כללי. ג
 פרטים, שאלות הבהרה ומענה  .13

לקבלת פרטים ו/או הבהרות בכל עניין הקשור בפניה זו וההתקשרות שתבוא בעקבותיה,  13.1
, dana@sarel.co.ilדואר אלקטרוני  באמצעות הנדרי דנהגב' הלפנות, בכתב, אל  ניתן

 .12:00 בשעה 15.01.2019עד לא יאוחר מיום  וזאת
 נעול בלתי, WORDהמציע להגיש את שאלות ובקשות ההבהרה מטעמו על גבי קובץ  על 13.2

 :כדלקמן עמודות וכולל לעריכה
 

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

   1. 

, שם מו, לרבות שעימועל הפונה לציין בפנייתו את מספר הפניה, את פרטי ההתקשרות  13.3
 בשמו הוא פונה, טלפון, פקס', כתובת ודואר אלקטרוני. המציע

 להשיומצאו  ובקשותאו לשאלות  והבקשותשראל אינה מתחייבת להשיב לכל השאלות  13.4
לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל. כמו כן, שראל אינה מחויבת להשיב לפניה שחסרים 

ממסמכי  עולותלהן  שהתשובות ובקשותבה איזה מהפרטים האמורים ו/או לשאלות 
 אינן רלוונטיות. טורדניות ו/או ש ובקשותהפניה כמו גם לשאלות 

העבודה המקובלות באמצעות  בשעותעל הפונה לוודא שהפניה התקבלה אצל שראל, וזאת  13.5
 . 09-8922195טלפון 

 לשראל שפנההתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט של שראל ותישלח בדוא"ל למי  13.6
רשאית לחשוף את זהות הפונה. התייחסויות אלה יהוו  תהא. שראל המכרזמסמכי  לקבלת

חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה ועל המשתתפים לחתום על מסמך ההבהרות ולצרפו 
 כחלק ממסמכי ההצעה.

על המשתתפים להתעדכן, ביוזמתם ועל אחריותם הבלעדית, באתר האינטרנט של שראל  13.7
ויים בתנאי ו/או דרישות בדבר המענה לשאלות ההבהרה, ההבהרות והעדכונים/השינ

 הפניה.

שראל לא תתחשב בפרטים או במידע ו/או מענה ו/או הבהרה שנמסרו על ידי גורם אחר  13.8
כלשהו ו/או שלא נמסרו בכתב/באתר שראל. תתקבלנה רק בקשות לפרטים או למידע, 
כאמור, שיוגשו בכתב ושראל תתחשב רק בתשובות שתינתנה על ידי המוסמך מטעמה 

 .     כאמור ובכתב
 

 מועד אספקה .14
 .)ככל שתוצא( ממועד הוצאת הזמנה ע"י שראלימים  30 בתוךהמערכת תסופק למעבדה  14.1

 מקרה בכל כי, מובהר. המציע לציין את מועד האספקה הקרוב ביותר שניתן להציע על 14.2
 אוחר מהאמור לעיל.י לא עדיהיה האספקה  מועד

 להוכחתעל שנה.  יעלהלאספקתה למעבדה לא  ערכתזמן בין יצור המה פער, כי נדרש 14.3
 תאריכי בדברמכתא אס ההזמנה קבלת במועד לצרף המציע עלעמידת המציע באמור, 

 .המערכתהייצור של 
 

 ההצעהתוקף  .15
הצעות היום מהמועד האחרון להגשת  150 הצעת המשתתף למכרז תהיה תקפה למשך 15.1

להלן או עד לקבלת החלטת ועדת המכרזים במכרז, לפי המאוחר  18כמפורט בסעיף 
  הם, ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו במשך תקופה זו.ימבינ

לשראל בכתב  המשתתףודיע ילאחר תקופה זו, תישאר הצעת המשתתף בתוקף כל עוד לא  15.2
כי תוקפה של הצעתו יפקע החל ממועד שיצויין בהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר 

 ימים קודם למועד המיועד לפקיעת תוקף ההצעה.   30לשראל לפחות 

 ובלבד האמורות התקופותוף לאחר חל גם, בתוררשאית לבחור בהצעה הבאה  תהיה שראל 15.3
 נתן לכך את הסכמתו. שהמשתתף
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 ההצעה מבנה .16
 המסמכים כל לה ויצורפו, למכרז' ג נספחכ המצורף ההצעה טופס באמצעות תוגש ההצעה 16.1

 . במכרז כאמור הדרושים
מטופס ההצעה יצורפו ו מהמכרזשהמציע רשאי לצרף ושאינם מהווים חלק  מסמכים 16.2

טופס וב מכרזקלסר( ומסומנים בהפניה לסעיף הרלבנטי ב, תיק) בנפרדמתויקים  כשהם
 ההצעה.

נדרש במפורש  ושאינ -כל מדיה שהיא ב -מסמך  כללצרף לטופס ההצעה  רשאיהמציע אינו  16.3
לא הותרה במפורש. המזמין יתעלם ולא יתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור  ואו שהגשת

לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז, רשאי המציע להוסיף 
או דף מצולם של הטבלה המרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף. הדף \ו שורות

 טבלה.המצולם יוצמד לטופס ההצעה במקום שבו מפורטת ה
יש לתרגם  –. מסמכים שאינם בעברית או באנגלית באנגליתאו  בעברית תוגש ההצעה 16.4

 לאנגלית ולצרף להצעה גם את המסמכים בשפת המקור.
ההצעה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  טופס 16.5

 ההצעה טופס בין סתירה של במקרה, זאת עם. ועניןאת המציע לכל דבר  ומחייב, המכרז
 .המכרז בגוף האמור יגבר, המכרז גוף לבין

 
 אופן הגשת ההצעה  .17

עליה  כוללת על המציע להגיש את הצעתו, על כל נספחיה וצרופותיה, במעטפה סגורה 17.1
המרכזית מנדפים ביולוגיים עבור המעבדה אספקת ל 45/124/18 מכרז מס'ייכתב: "

  ".לנגיפים בתל השומר
 . העתקים פיסיים 4-תוגש ב ,וצרופותיהההצעה, על כל נספחיה  17.2
 "."מקור לצייןהצעה המקורית יש ה גבי על 17.3
 העתקים שנילציין על  יש .ללא ציון מחירים והמקור( יהי ם)שאינהעותקים  4מתוך  2 17.4

 ".מחירים ללאאלה "
 

 המועד האחרון להגשת ההצעות .18

 המכרזים תתיב באמצעותלעיל  17להוראות סעיף  בהתאםלהגיש את ההצעה  יש 18.1
 30.01.2019 לא יאוחר מיום עד, וזאת (בווייזכניסת אורחים" ) –"שראל -ב הממוקמת

 ."(להגשת ההצעותהמועד האחרון להלן: "ו לעיל) 12:00 שעהב
 לא תובאנה בחשבון.ו יפסלנהת –מועד האחרון להגשת ההצעות ה אחרשתגענה ל הצעות 18.2
 בלבד.  17.00ועד השעה  07.30' בין השעות ה-תתאפשר בימים א' המכרזיםהגישה לתיבת  18.3
 

 הבהרות או נוסף למידע דרישה .19
או /ו נוסף מידעהמכרזים תהא רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז  ועדת 19.1

, להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את פה בעלאו /ו, בכתב הבהרות
 בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים פניהצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על 

 .מההצעה נפרד

, חסר מידע השלמתבכל שלב של המכרז  מציע מכל לדרוש רשאית תהא המכרזים ועדת 19.2
 של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים אישורים או המלצות

 פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה. כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע

 אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית תהא המכרזים ועדת 19.3
 המרבי באופן משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה

 .זה מכרז של תכליתו את

 
 הפסדיתהצעה מסויגת , מותנית, תכסיסנית או  .20

יתנה אותה באופן שאינו עולה בקנה אחד עם דרישות  ולאמשתתף לא יסייג את הצעתו  20.1
המכרז. שראל תהיה רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או 

 מהתנאי, מטעמים שיירשמו.
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דרישות הפניה ראויות להתניה או להסתייגות, רשאי להעלות מ איזהמשתתף הסבור כי  20.2
 ת כמפורט מעלה.את השגותיו או הערותיו במסגרת הליך ההבהרו

ניתוח שלה עולה כי היא ההצעה תכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה שמ 20.3
 .להיפסל לולהע –הפסדית או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו 

 
 זכות עיון .21

 500של  סךלעיין תמורת תשלום  םאת זכות לממש פיםועדת המכרזים תאפשר למשתת 21.1
, 1993-תשנ"גה)ה( לתקנות חובת המכרזים, 21, בהתאם לקבוע בתקנה אשר לא יוחזר ש"ח

 ולהלכה הפסוקה. דמי העיון האמורים לא יוחזרו. 1998-"חהתשנ, המידע חופש לחוק
משתתף הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן:  21.2

ציין ל נדרשמציעים אחרים, לדעתו אין לאפשר את העיון בהם ל אשר"(, חלקים סודיים"
סמנם באופן ברור )במרקר לטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ו מסגרתבמפורש ב

 צהוב(.
משתתף שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים כאמור, יראוהו כמי שמסכים למסירת  21.3

 ההצעה כולה לעיון משתתפים אחרים, אם יוכרז כזוכה.
סודיים גם  הינםדאה בכך שחלקים אלה סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הו 21.4

 בהצעותיהם של המשתתפים האחרים, ומכאן שהמשתתף מוותר על זכות העיון בהם.
יודגש כי בכל מקרה שיקול הדעת בדבר זכות העיון, היקפה ותנאיה )לרבות לעניין סודיות  21.5

 ו/או במקרה שהוגשה בקשה על ידי משתתף אחר וכדו(' הנו של שראל בלבד.
שמו וכתובתו של המציע, ניסיונו, לקוחותיו והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד  יודגש כי 21.6

 מסחרי או עסקי, בכל מקרה.
 

 התקשרות חוזה חתימת .22
' ה נספחבמכרז בנוסח המצורף כ העם הזוכ התקשרות הסכםהמזמין יחתום על  22.1

 .למכרז
מזמין, בתוך ה ידיכתנאי לחתימת החוזה על ידי המזמין, יידרש הזוכה להמציא ל 22.2

המועד שייקבע בהודעת הדרישה, את כל המסמכים, ההתחייבויות והאישורים 
 .הזוכה של המבטח ידי על חתום ביטוחים קיום אישור לרבותהמפורטים בחוזה, 

הווה הפרה של תנאי המכרז וועדת יוקצב לכך, יאי המצאת המסמכים בתוך המועד ש 22.3
מבלי לגרוע  והכלרשאית להכריז על ביטול זכייתו של המציע במכרז,  תהאהמכרזים 

פי הסכם וכל דין, בכלל זאת זכותו להיפרע מהמציע בגין כל נזק  עלמזכותו של המזמין 
 נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

במקרה של אי המצאת המסמכים כאמור, או במקרה של הפרה אחרת של החוזה  22.4
רשאית ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור כזוכה  תהאבסמוך לאחר חתימתו, 

 במכרז, והאמור לעיל, ולרבות בסעיף קטן זה, יחול על הזוכה החלופי.
 

 ביטול .23
מכל סיבה שהיא, לבטל את המכרז וכן יהיה ויהיה רשאי, בכל שלב של המכרז  המזמין 23.1

 רשאי לפרסם מכרז חדש. 

 למי תהא לא, אמורכ חדש מכרזלפרסם /המכרז את לבטל המזמין החליט 23.2
או /ו שראל כלפי תביעהאו /ו דרישהאו /ו טענה כל המכרז מסמכי מקבלי/מהמציעים

של אכיפה ו/או פיצויים חיוביים  לסעד זכות לא לרבות, לכך בנוגע בקשר מטעמה מי
 בשל ביטול המכרז.

 
 מטבע .24

כסף או ערכו של נכס שעל המציע לנקוב בו, יהיה נקוב במטבע לפי בחירת המציע,  סכום 24.1
 והוא יירשם בספרות ובמילים.

במקרה של סתירה בין הסכום הרשום במספרים לבין הסכום הכתוב במילים, יגבר  24.2
 האחרון.

 .חדשים בשקלים כנקוב המציע ידי על שהוצע המחיר ייחשב, המטבע סוג צוין לא 24.3
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 יצועב ערבות .25

ערבות  לה להמציא הזוכהתהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לדרוש מהספק  שראל 25.1
 קיום הבטחת לצורך לספק שתמציא בנוסחבנקאית אוטונומית בלתי חוזרת 

 .לספק הזמנה להוצאת כתנאי וזאת, הספק התחייבויות
 מועדמ חודשים 3 יהיה הערבות תוקף. ההזמנה משווי 10% עד יהיה הערבות גובה 25.2

 .לספק תועבר אשר הזמנה בכל שיקבע כפי האספקה
 

 במסמכים המזמין קניין .26
 הגשת לצורך אלא, שימוש כל בהם לעשות ואין המזמין של רכושו הינם המכרז מסמכי 

 .ההצעות
 

 היררכיה בין מסמכים  .27
 החוזה על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 27.1

בכל מקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח החוזה, ייעשה מאמץ ליישב בין שני  27.2
 .יותר ספציפי שהינו ובלבד המכרזהנוסחים, ואם לא ניתן, יגבר נוסח 

 
  פרשנות .28

 המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים 28.1
 .ולהיפך נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון

 .פרשנות לצרכי ישמשו ולא נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות 28.2
 

 שיפוט סמכות .29
 המוסמך המשפט לבית נתונה זה במכרז שעילתה בתובענה לדון הבלעדית השיפוט סמכות 

 .יפואביב -בתל
 

 הוראות כלליות .30
כמשלימים כל המסמכים המצורפים לבקשה מהווים חלק בלתי נפרד ממנה ויש לראותם  30.1

 זה את זה.

 אין בפנייה זו משום הכרה של שראל ו/או המעבדה בהתאמת המציע לדרישות בקשה זו.  30.2

שראל אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי וכן היא רשאית 9 30.3
לבטל את הבקשה בכל מועד בהתאם לשיקול דעתה. מובהר, כי הוצאת הזמנה לספק 

 ישות המעבדה ובכפוף להימצאות תקציב מתאים לעניין זה. הזוכה תבוצע בהתאם לדר
המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה  30.4

או שנגרמו להם בקשר עם הגשת ההצעה, לרבות בשל עריכת סקר ו/או בדיקה במעבדה 
לצורך הגשת ההצעה, בין שההצעה תיבחר כזוכה ובין אם לאו, בין אם ההצעה תיפסל 

 הבקשה מכל סיבה.  או תמצא לא מתאימה, ובין שיוחלט על ביטול
 

 מעמד המעבדה .31

זוכה ייחשב כחוזה לטובת אדם שלישי, כמשמעותו המציע הההסכם שייחתם בין שראל לבין 
 הסכם. המעבדה תחשב כמוטב על פי 9731-תשל"טהבפרק ד' של חוק החוזים )חלק כללי(, 

 . כאמור
 

 

 

 בברכה,

 פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ -שראל 


