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 2018 בדצמבר 27

 לכבוד

 המשתתפים במכרז

 ג.א.נ.,
  30/110/18מס' פומבי מכרז : הנדון

 
  לשימוש רפואי  מסוגים שוניםחבישה מתקדמת מוצרי אספקת קבלת הצעות לל

 
 בהליך "פניית מסגרת"

 
 מענה לשאלות ובקשות הבהרה

 

 :שנקבע בעניין זה במכרז שבנדוןשהועברו עד למועד האחרון הבהרה ובקשות הלהלן תשובות לשאלות 

 מספר הערה/  השאלה פירוט
 הסעיף

שם 
הפרק/
 הנספח

 "דמס

כל הפריטים הינם בעלי תוקף שלוש שנים, נבקש לעדכן הסעיף כך  ולא מאחר
 .בפועל אספקתם ממועד לפחות שנה של תוקף בעלישהמוצרים שיסופקו  יהיו 

 :תשובה
 ממועדשיסופקו יהיו בעלי תוקף ארוך ככל הניתן, ולכל הפחות שנה  הפריטים
 . בפועל אספקתם

 

ג.  15ג.
תנאים 
 נוספים

1.  

מאפיינים שאינם נדרשים על פי דין ולכן נבקש לעדכן הסעיף בהתאמה  בסעיף נמנים
 .כך שיפנה אך ורק להוראות הדין / הנחיות משרד הבריאות

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

ג.  16
תנאים 
 נוספים

2.  

נבקש להגדיר את משך הנסיון ובאיזו כמות מדובר. ככל שלא  –שטרם נבדקו  מוצרים
ניתן במועד זה, נבקש לעדכן את הסעיף כך שמשך התקופה וכמות המוצרים תעשה 

 בתיאום למול הספק.
 :תשובה
 בעינו.יוותר הסעיף 

ג.  19
תנאים 
 נוספים

3.  

כל הגדרה של מספר או היקף מוצרי הבדיקה. בהתחשב בכך שהם על חשבון  אין
 הספק, מתחייב שתוגדר מסגרת מקסימום לכמות מוצרי הבדיקה.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

19  4.  

לעדכן את הסעיף כך שעדכון / העתקים יהיו באשר לעניינים הנדרשים והנוגעים  נא
 לעניין המוצר עצמו ו/או מאפייניו/ואו רכיביו.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

ג.  24
תנאים 
 נוספים

5.  

לא לוקחת בחשבון מצב בו היצרן הוא זה שמבטל את המינוי של הספק ואז  הדרישה
אין לספק שום יכולת לעמוד בדרישות הסעיף וזה גם לא בשליטתו. נדרש להחריג 

 זאת.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

27  6.  

נבקש לעדכן כי ככל ששראל תבחר להאריך את תקופת ההתקשרות, תימסר הודעה 
 יום. 120לספק בת  מראש

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .7 נספח א 2.1
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את הסעיף כך שסיום ההתקשרות תעשה תוך מתן הודעה מראש לספק בת  לעדכןנא 
 יום. 90

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .8 נספח א  2.3

ש לעדכן את הסעיף כך שאחריות הספק אינה חלה במקרה בו יש רשלנות מצד לקוח י
 שראל עצמה למשל בשינוע המוצר לידי לקוח שראל על ידי שראל וכיו"ב.שראל ו/או 

כך שבידי הספק  יעודכןכמו כן, ככל שתהא אי התאמה ו/או פגם, נבקש כי הסעיף 
 תהא האפשרות להגיב ולהתייחס לעמדת שראל בטרם נקיטת כל פעולה.

שראל כאשר פרק נא לעדכן הסעיף כך שבמידה ונדרש איסוף הוא יהיה מידי מחסני 
 ימי עסקים. 2הזמן לאיסוף יהיה 

( יעודכן כך שתינתן לספק ההזדמנות לספק מוצר חלופי כנגד 2) 4.4נבקש כי סעיף 
 המוצר שהוחלט בתיאום עימו כי הוא אינו תואם את ההזמנה .

 :תשובה
כתוצאה ממעשה בלעדי באופן ם הנזק נגרהוכח, כי לא תחול במקרה בו אחריות הספק 

הועברו )לעניין אחסון, שימוש וכו'( של המשתמש, ובלבד שהוראות היצרן ו/או הספק 
 .לו בכתב מראש

  .9 נספח א  4

נא לרשום ששיפוי כאמור הנו בכפוף לקיומו של פסק דין חלוט בנושא. אחרת, עלול 
את הכיסוי הביטוחי של הספק עקב מתן התחייבות חוזית בלתי מותנית  להפקיע

 לתשלום.
 :תשובה

 שיפוי יהיה בכפוף לפס"ד של ערכאה שיפוטית מוסמכת.

4.2  10.  

 .את הסעיף כך שקיזוז ייעשה בהתאם להוראות הדין לעדכןנא 
 :תשובה

 הבקשה מקובלת.

  .11 נספח א 7

נבקש לעדכן את הסעיף כך שהגדלה /הקטנה בהזמנה תעשה בתיאום עם הספק תוך 
היערכות מראש כך שיוכל להיערך בהתאם. כמו כן נא לעדכן הסעיף התואם  זמןמתן 

 .כהפרה תחשב לא בהזמנה משינוי כתוצאה עמידה כך שאי
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .12 נספח א .א8

 .הגבלת זמן לביטול הזמנה להוסיףנבקש 
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .13 נספח א .א9

 ובהתאם החברה של לטעמה הפרה על הודעה תינתן שלספק כך הסעיף את לעדכן נא
 החברה אזי, ההפרה את לתקן יוכל לא שהספק ככל. ההפרה את לתקן האפשרות

 .ההזמנה ביטול בגין פיצוי לספק חובה תהא ולא ההזמנה את לבטל תוכל
 :תשובה

 ר לספק ככל שיתאפשר בנסיבות העניין.סהודעה תימ

. ב.+ 9
 1. ה.9

  .14 נספח א

נא לסייג את שינוי השליטה למקרה של שינוי שליטה עקב פטירת בעל מניות. במקרה 
נוצר שינוי שליטה עקב העברת המניות ליורשים ולא ניתן להימנע מכך, כל שכן  כזו

 לקרוא למצב כזה הפרת חוזה מצד הספק.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .15 נספח א )ג(9

הדרישה אינה ריאלית. אף יבואן לא יכול להבטיח מול יצרן בחו"ל שהיצרן חייב 
 זכויות היבואן כלפיו לצד שלישי, גם לא לשראל. נא למחוק. להעברתלהסכים 

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .16 נספח א (2)ה()9

 .כנ"ל
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

)ה( 9
סוף 

 הסעיף

  .17 נספח א
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בקשר עם ביצוע התחייבויותיו כלפי  מטעמו: "למעט לעובדיו או מי להוסיףנא 
 ."שראל

 :תשובה
העוסקים במישרין בביצוע המכרז לעובדיו או מי מטעמו הספק יהיה רשאי להעביר 

 ולצורך כך בלבד.

  .18 נספח א )א(10

מערך ההצעה. היות ואין ציון של כמויות כיצד  5%טופס הערבות אמור להיות ע"ס 
 נחשב את גובה הערבות הנדרשת?

 :תשובה
 למכרז. 17-18מדובר בערבות ביצוע ולא בערבות מכרז. ראו סעיפים 

  .19 נספח ב 14

נבקש הבהרה לחלקו האחרון של הסעיף, מצד אחד נכתב באופן מפורש כי הצעה תהא 
 .יום 90 –יום ממועד הגשתה ומצד שני היא עדיין בתוקף לאחר ה  90תקפה 

 :תשובה
 למכרז. 69-72ראו סעיפים 

  .20 נספח ב 19

 .לאחר המילים "צוות עובדים" את המילה "וקבלנים" להוסיףנא 
 :תשובה

 )א( לנספח ד'.14הסעיף יוותר בעינו. ראו סעיף 

  .21 נספח ד )ט(1

שנים מקסימום. היצרן אינו  3 –המכרז הינו לשנה עם אופציה לשתי הארכות משמע 
יכול להתחייב כי ימשיך לייצר את אותם מוצרים עוד עשר שנים לאחר תום 
ההתקשרות שהרי מטבע הדברים כל יצרן עורך שינויים, שיפורים וכיו"ב. נבקש 

 שנים קדימה תוסר. 10לעדכן הסעיף כך שהדרישה  להמשך ייצור 
 :תשובה
" תמחקנה שניים מתום תקופת ההסכם 10-"ולתקופה של לא פחות מ "המילים

 ובמקומן יבוא: "על הארכותיה".

  .22 נספח ד .טז1

לעדכן כי ככל ששראל תבחר להאריך את תקופת ההתקשרות, תימסר הודעה  נבקש
 יום. 120מראש לספק בת 

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .23 נספח ד  ב 2

את הסעיף כך שסיום ההתקשרות תעשה תוך מתן הודעה מראש לספק בת  לעדכןנא 
 יום. 90

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .24 נספח ד ג2

היקף מקסימלי לטובין לניסוי והדגמה. לא ניתן להשאיר זאת ככמות  להגדירנדרש 
 בלתי מוגבלת.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .25 נספח ד )ב(4

מטעם שראל ו/או לקוח שראל   רשלנותיש לסייג את אחריות הספק למקרים בהם יש 
  .ראה הערות קודמות -

 :תשובה
 ראו תשובתנו לעיל.

  .26 נספח ד א 5

ככל שיהיה מעורב הליך משפטי, על שראל לתת הודעה מראש לספק בדבר קיומו 
 וליתן לו אפשרות להתגונן בהתאם.

 :תשובה
 .הודעה ותאפשר לספק לנהל את הגנתותמסור שראל 

  .27 נספח ד ב 5

שיפוי כאמור יהיה כפוף לקיומו של פסק דין חלוט וכי ההליך יועבר אל  כינא להוסיף 
הספק לצורך התגוננות על ידי הספק ועל חשבונו. שראל לא תהיה רשאית להתפשר 

 בהליך ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.
 :תשובה

 של ערכאה שיפוטית מוסמכת.שיפוי יהיה בכפוף לפס"ד 

  .28 נספח ד )ב(55

כך שהעתקים  יעודכן"הספק ישלח העתק מכל בקשה/הודעה..." נבקש כי הסעיף 
 יישלחו כל עוד הינם רלבנטיים למוצרים עצמם בהתאם לשיקול דעתו של הספק.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .29 נספח ד .ג6
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את הסעיף למקרה בו בוטל זיכיון הספק על ידי היצרן כך שאין לספק כל  לסייגנא 
 יכולת למנות אחר תחתיו.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .30 נספח ד )ו(6

את הסעיף כך שלספק תינתן האפשרות לתקן את ההפרה ורק אם לא תיקן  לעדכןנא 
 אז תהיה רשאית שראל לבטל את ההזמנה וכיו"ב.

 :תשובה
 תימסר לספק ככל שיתאפשר בנסיבות העניין.הודעה 

  .31 נספח ד 9

 .כי שיפוי כאמור יהיה כפוף לקיומו של פסק דין חלוט להוסיףנא 
 :תשובה

 שיפוי יהיה בכפוף לפס"ד של ערכאה שיפוטית מוסמכת.

  .32 נספח ד )א(9

ימים, במצב המערכת  30ימים. לא ניתן להסיר ההליך תוך  90-נא להגדיל התקופה ל
 כיום. המשפטית

 :תשובה
 ".60" יבוא "30במקום "

  .33 נספח ד )ב(9

 .ניסוח הסעיף כך שקיזוז ועכבון יהיו על פי הוראות הדין לעדכןנא 
 :תשובה

 הבקשה מקובלת.

  .34 נספח ד 13

 "לספק לא תהיה זכות עכבון כלשהו..."
אלא אם מדובר במקרה בו שראל לא עמדה בהתחייבויותיה  –החרגה  להוסיףנבקש 

 .הכספיות בנוגע לתשלום
 :תשובה

 הבקשה מקובלת.

  .35 נספח ד 14

 מדובר בהם במקרים תחול לא הספק אחריות כי יבהיר שהוא כך הסעיף את לעדכן נא
 אחזקה למשל, החברה לקוח או/ו החברה מצד תקינה בלתי התנהלות או/ו ברשלנות
 .ב"וכיו המזמין ידי על ללקוח אספקה במעמד לטובין שקרה נזק, נאותים לא בתנאים
 :תשובה

לא תחול במקרה בו הוכח, כי הנזק נגרם באופן בלעדי כתוצאה ממעשה אחריות הספק 
של המשתמש, ובלבד שהוראות היצרן ו/או הספק )לעניין אחסון, שימוש וכו'( הועברו 

 .לו בכתב מראש

  .36 ה נספח 2

 יקבע בטרם, בהזמנה התאמה אי או/ו פגם יש כי יסברו כוחה בא או והחברה היה
 לרבות, החברה לדעת להתייחס האפשרות לו ותינתן הספק למול ידון הדבר מה דבר

 .פגם יש כי הצדדים בין יוסכם אכן באם הפגם לתיקון לפעול
 :תשובה

 הודעה תימסר לספק ככל שיתאפשר בנסיבות העניין.

  .37 ה נספח 2.2

 הם אזי משטחים התואם הזמנה בהיקף ומדובר שבמידה כך הסעיף את לעדכן נבקש
 בהיקף מדובר ואין היה. מ"ס 100X80 או 100X100 של בגודל במשטחים יסופקו
 .תואמות שקיות/ קרטונים באמצעות תסופק הנההזמ, משטחים התואם
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .38 ה נספח 2.3

 להציע לרבות הפגם את לתקן האפשרות תינתן שלספק כך הסעיפים את לעדכן נא
 הספק חובת. כעת בסעיפים האמור במקום הספק חובת מסתיימת ובכך חלופי מוצר
 בהתאם בלבד אלו בגין ואחריות חלופי מוצר או/ו לחברה שהוצע מוצר לספק הינה

 .הדין להוראות
 :תשובה

 העניין. הודעה תימסר לספק ככל שיתאפשר בנסיבות

2.4  - 
2.5 – 

2.66 

  .39 ה נספח

 לאחר המילה "פרטיה" את המילים "הנמצאים באחריותו". להוסיףנא 
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .40 ה נספח (6)2
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נא לעדכן את הסעיף כך שקיזוז ועכבון יהיו על פי הוראות הדין כאשר  גם לספק 
 .או הערות קודמותר -לקזז כנגד כספים אותם חב המזמין   הזכות

 :תשובה
 ראו תשובותינו לעיל.

  .41 נספח ה 4סעיף 

 מתן תוך הספק עם בתיאום ייעשו בהזמנה תיקון ואו שינוי שכל כך הסעיף לעדכן נא
 תחשב לא בהזמנה משינוי כתוצאה עמידה אי. בהתאם להיערך וזמן מראש התראה
 .כהפרה
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .42 ה נספח 6

נא לעדכן את הסעיף כך שלספק תינתן הודעה על הפרה לטעמה של החברה ובהתאם 
לתקן את ההפרה. ככל שהספק לא יוכל לתקן את ההפרה, אזי החברה  האפשרות

 תוכל לבטל את ההזמנה ולא תהא חובה לספק פיצוי בגין ביטול ההזמנה.
 :תשובה

 שיתאפשר בנסיבות העניין. הודעה תימסר לספק ככל

  .43 ה נספח 7

נא למחוק את המילים "אשר ישולמו לחברה כדמי נזק מוסכמים מראש". תנאי זה 
 את הספק לעומת החברה באופן בלתי הוגן ובלתי סביר. מקפחהנו 

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

7(1) 

 ה נספח

44.  

 ימים.  30המועד הקבוע בדין לביצוע פסקי דין הנו 
 :תשובה

 ".30" יבוא "15במקום "

7(2) 
 ה נספח

45.  

אינה ריאלית. אף יבואן לא יכול להבטיח מול יצרן בחו"ל שהיצרן חייב  הדרישה
 להסכים להעברת זכויות היבואן כלפיו לצד שלישי, גם לא לשראל. נא למחוק.

 :תשובה
 ראו תשובתנו לעיל.

7(4()2) 

 ה נספח

46.  

 
 

ומחייב את  המכרזמובהר כי מסמך הבהרות זה על כל השינויים ו/או העדכונים שבו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 המשתתפים. 

 
 .למכרזעל המשתתפים לחתום עליו ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה 

 
נדחים בזאת והאמור במכרז על נספחיו  –שינויים שנתבקשו ולא אושרו במפורש במסגרת מסמך זה כן מובהר, כי 

 יוותר בעינו.
 

 ,בברכה
 גטניו-סוזנה חן

 וועדת מכרזיםרכזת מ                                                                                                              
 :העתקים

 מכרזתיק 
 ועדת מכרזים 

 


