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 2018 דצמברב 2

 לכבוד

 המשתתפים במכרז

 ג.א.נ.,
 18/3430/0מכרז פומבי מספר : הנדון

 
 חדרה, יפה הלל הרפואי המרכז עבור ניתוח לחדרי פעמי חד לשימוש קיטיםלאספקת 

 
 עדכון 

 
 מענה לשאלות ובקשות הבהרהו

 
 .12:00בשעה  7/3/19 יוםל נדחה מכרזהצעות לה הגשתהמועד האחרון ל .1

 

 .עדכנימכרז "ב כתב ערבות מצ. 9/19/5 המכרז הינו ערבותתוקף  תאריךבהתאם,  .2

 

שנקבע הספציפי למועד  .3/2/2019 יוםב יחללמכרז(  15)כאמור בסעיף  בחינהל המוצעים הטובין העמדת שלב .3
 .להלן 5בסעיף , ראו מהמשתתפים בסיור הספקיםעבור כל אחד 

 

 :עד למועד האחרון שנקבע בעניין זה במכרז שבנדוןשהועברו הבהרה ובקשות התשובות לשאלות  להלן .4
 

 מספר הערה/  השאלה פירוט
 הסעיף 

 "דמס

 המוזמן מלאי גמר עד-ל הסעיף את לשנות נא .יום 30 של בהתראה הספק עם התקשרות סיום
 (.המוגדר ביטחון המלאי פ"ע) הפרויקט עבור

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 מבוא
2.3 

1.  

 .(מפרט)  בתכולה לשינוי בכפוף יחול הערכה במחיר שינוי
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 מבוא
3.2 

2.  

 ומוסכם מוגדר בסכום המציעים את ישפה החולים בית כי מבקשים אנו .שני בפיילוט ברמדו
 .הפרויקט ממחיר השיפוי מחיר את יקזז הזוכה הספקו הפיילוט על

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 תנאי
 סף

15.4 

3.  

EN13795    בסטנדרט עמידה  Lint ו ספיגה, חדירות של נושא  כולל ל"הנ התקן -  

Free .(סיבים הנשרת)     
Class A ב בערה מעכב לתקן גם להתייחס יש הבריאות משרד הוראות לפי            :

CPSC 16 CFR Part 1610 .      
 תשובה:
.תקן לציין נא. בעירה מעכב כחומר ייצור בגין יצרן הצהרת מבקשים  

 תנאי
 16 סף

4.  

.המפרט ציינו נא -9  'מס ערכה  
 :תשובה

.20, 16-11, 9, 6-1: מצ"ב מפרטים מפורטים יותר של קיטים  
 

5.  

 ?גניקולוגים לניתוחים ייעודית ערכה יש האם
 :תשובה

 נא לא להגיש הצעה עבורו. –מבוטל  –קיט לח.נ גניקולוגי  – 23קיט מס' 
 

6.  
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 לגרור לולע זה  כי בחשבון קחו  נא   -בפרויקט שונים ספקים בין אפשרי שילוב לנושא הערה
 מספק ערכה למשל -ספקים 2 מ רכיבים שמשלבים במקרה)  תקלה במקרה אחריות לקיחת אי

 .(שני מספק ובודדים אחד
 :תשובה

 במקרה של פיצול הזכיה והרכש בין מספר ספקים, כל אחד מהם יהיה אחראי בתחומו.

 

7.  

- המגבות סוג ?הפתח צורת ?הפתח מיקום של וגדלים, חומרים- הסדינים סוג לפרט נא
 ללא חיזוק עם ?הבד סוג ?מיקום? חלון גודל ?אחד חלון רק האם חומרים– בד סוגי? חומרים

  .בד וסוגי מידות לגבי ברורות הבהרות בקשנ? חיזוק
 :תשובה

  .20, 11-16, 9, 1-6: מצ"ב מפרטים מפורטים יותר של קיטים

 נספח
 'ב

8.  

 
 

  –לציין  מבקשים .5
 

  .3/2/2019יום יחל בלמכרז(  15)כאמור בסעיף  בחינהלהמוצעים  העמדת הטובין שלב
 

 די ועדת המכרזים של שראל עבור כל אחד מהמשתתפיםי-להלן המועדים הספציפיים שנקבעו באקראי על
 :שהשתתפו בסיור הספקים

 
 .ביומטריקס– 3.2.19

 .גאמידה – 10.2.19
 .שיאון – 17.2.19
 .שיווק. ש – 24.2.19

 
 . שבוע במשךלבדיקה המוצעים  הטוביןיש להעמיד את 

 
 :יחידות מכל סוג קיט( 3)יש לספק  לבחינה להעמיד הספק נדרש אותןהערכות  להלן

 (לבדיקה הא צריך להביאל –שלו כבר נמצאת בבית החולים מסוימת  ערכהש ספק)
 

 שם קיט מספר הסט במכרז

3 ENT PACK 

4  LAPAROSCOPY PACK 

5 LITHOTOMY PACK  

6 PCNL (ISOLATION)  PACK  

7 T.U.R PACK 

8 TONSIL & ADENOID PACK  

10 KNEE PACK 

11 HAND PACK 

12 HIP PACK  

13 SHOULDER PACK  

14 SPINE PACK  

15  ATHROSCOPY PACK  

17 OPHTALMIC PACK 

18 ANGIOGRAPHY PACK 

20 CATH-LAB KIT 
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ומחייב את  המכרזמובהר כי מסמך הבהרות זה על כל השינויים ו/או העדכונים שבו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 .למכרזהמשתתפים. על 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 
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 נספח ז'– נוסח ערבות מכרז - מתוקן

 תאריך __________             

 לכבוד
 בע"מ לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת פתרונות -שראל 

 42504נתניה  8466ת.ד 

 

 30/034/18מספר  פומביכתב ערבות מס' _____________למכרז הנדון: 

"הספק"(, אנו ערבים בזה כלפיכם, בערבות בלתי חוזרת, בלתי תלויה  –)להלן לבקשת _________________  .1
( שקלים חדשים )להלן: אלף עשר חמישה) 15,000ניתנת לביטול, לתשלום כל סכום עד לסך כולל של  בלתיו

 "סכום הערבות"(, שתדרשו מאת הספק.

)שבעה( ימים מיום דרישתכם  7, תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידיכם, עד לסכום הערבות .2
בלי שיהיה עליכם להציג לנו מסמך או מהראשונה בכתב, שתתקבל במעננו כמצוין בתחתית מסמך זה, וזאת 

בלי שיהיה עליכם מראיה נוספים על דרישתכם האמורה או לנמק את דרישתכם או להוכיחה באופן כלשהו, ו
 או לפתוח בהליך משפטי נגד הספק. לדרוש את הסכום, מראש או בדיעבד, מאת הספק,

אתם זכאים ורשאים לממש ערבות זאת, מעת לעת, על כל סכום שיקבע על ידכם מתוך סכום הערבות, ובלבד  .3
שסך כל הסכומים שידרשו על ידכם וישולמו על ידינו בגין ערבות זאת לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם 

ישאר הערבות בתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי לא תממשו ערבות זאת במלואה בפעם אחת, ת
 ממומשת. 

 ועד בכלל. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת. 5/9/2019 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום .4

 

          בכבוד רב
 _________________           
כתובת הבנק הערב[ו]שם                                                                                                   
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UNIVERSAL  PACK 1 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1  ס"מ X 30 45 שקית אשפה

ס"מ  196ס"מ, דבק לאורך ה  40על  70ס"מ, שטח ספיגה כפול  96על 196סדין צד 
 2 חלקים  3מחולק ל 

 1 לפחות  40על   60של  לס"מ, ספיגה כפולה בגוד 134על  251סדין עליון 

 1 ס"מ  40על  60ס"מ, משטח ספיגה כפול  182על  190סדין תחתון 

 1 (.א ניירל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על   228כיסוי שולחן 

 1 "מס 79X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 4 ס"מ  43על   69מגבות כותנה סופגות 
 
 

 MINOR PROCEDURE PACK  2 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

ס"מ , אזור ספיגה לא חדיר  15על 15,מפתח ס"מ  269על  310כיסוי פעולות זעירות 
(  INSTRUMENT PADלהנחת מכשור ) אנטיסטטי משטח ספוגי ,ס"מ  50על  50של 

 1 ס"מ ,  30על  25בגודל 

 1 (.א ניירל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על   228כיסוי שולחן 

 1 "מס 79X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 4 ס"מ  66ס"מ עם פס דבק ב  43על  66כיסוי 

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 4 ס"מ  43על   69מגבות כותנה סופגות 

 

 

 ENT  PACK  3 

 כמות תיאור

 1 ס"מ X 30 45 שקית אשפה

 1 "מס 152X228כיסוי שולחן 

 2 מגבת עם סרט הדבקה

,  משטח אנטי סטטי ס"מ 45על  50ס"מ עם דבק אזור חיזוק  195X370כיסוי 
 1 35על  25ספוגי להנחת מכשור 

 1 "מס 76X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 1 מחוזק  XL חלוק

 1 טורבן כפול עם דבק 

 2 ס"מ 43על  66מגבות כותנה סופגות 
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LAPAROSCOPY PACK  4 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

 1 א נייר (.ל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על   228כיסוי שולחן 

 1 "מס 76X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 4 ס"מ  66ס"מ עם פס דבק ב  43על  66כיסוי 

ס"מ . פאוצים בצדדים   25על  35מפתח של ס"מ 310X270 כיסויי חולה ללפרוסקופיה  
25 X 105  , ס"מ,  90על  100איזור ספיגה לא חדיר מסביב למפתח בגודל של ס"מ

  30על  25(  בגודל INSTRUMENT PADלהנחת מכשור ) אנטיסטטי משטח ספוגי
 1 ס"מ , 

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 4 ס"מ  43על   69מגבות כותנה סופגות 

 

 LITHOTOMY   PACK  5 

 כמות תיאור

 3 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

ס"מ ,מפתח  25על  25ס"מ עם מפתח בטני של  322X254בגודל   LITHOTOMYכיסוי 
וולקרו  4, 25על  35ס"מ, פאוץ לנוזלים, משטח ספוגי להנחת מכשור  8על  15וגינלי

 1 לתפוס צנרת

 1 א נייר(.ל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על   228כיסוי שולחן 

 1 מס" 79X120שכבה כפולה  -אחות אילמת 

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 4 ס"מ  43על  69ת ות כותנה סופגומגב
 
 

 ISOLATION PACK  6 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

 1 א נייר(.ל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה )150על   228כיסוי שולחן 

 1 "מס 79X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 2 ס"מ עם דבק 100X100 כיסוי מרובע

 1 ס"מ  317על  213כיסוי חולה עם סטרידרייפ עם כיס 

 4 ס"מ  43על  69מגבות כותנה סופגות 
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DELIVERY PACK  9 

 כמות אורית

 1 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ  80עם דבק בצד של  ס"מ  48על  76כיסוי בטן )קטן( 

 –  במרכז SMSשכבת+שכבה כפולה )ניילון עבה  -ס"מ   X 127 228כיסוי שולחן  
 1 לא נייר(

 2 ס"מ 78על  122רגליות  

 1 לנוזלים  'עם פאוץ ס"מ 91על 124( בגודל UNDER BUTTOCKSכיסויי תחתון  )

 

 

 HAND PACK  11 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 5ס"מ ,מפתח אלסטי נמתח של  40כפול  על  90, משטח ספיגה 195X370כיסוי יד 
 1 ן יד בצד )חלק מהכיסוי(חוולקרו צמוד לכיסוי לתפוס צנרת, הארכה לשול 2ס"מ ,

 1 א נייר(.ל -מעל הניילון  העבה   SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על   229כיסוי שולחן 

 1 מ"ס 76X120שכבה כפולה  -אילמת אחות  כיסוי

 4 ס"מ  60ס"מ עם פס דבק ב  40על  60כיסוי 

 1 מחוזקים  XLחלוקים 

 3 ס"מ  44על   60מגבות כותנה סופגות 

 

 

 HIP PACK  12 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

 1 ,שכבה עליונה ניילון עבה גמיש  122X 23סטוקינט כפול  

 2ס"מ עם  70על 140ים בצדדים בגודל 'פאוצ ס"מ,  HIP 340X292כיסויי חולה 
-pear 21על  17, מפתח אלסטי ס"מ 50על 150ים לסגירה , משטח ספיגה של 'סקוצ

shaped elastic 1 

 1 .לא נייר( -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה )152על   228כיסוי שולחן 

 1 ס"מ עם דבק  182על 152בגודל  Uכיסוי 

 2 ס"מ  101על  144סדין גישה 

 2 "מס 79X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 2 ס"מ עם דבק 97X97כיסוי מרובע

 4 ס"מ  43על   69מגבות כותנה סופגות 
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 SHOULDER PACK  13 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

 1 אטום לחלוטין .שכבה עליונה ניילון עבה גמיש ,ס"מ 122X23סטוקינט כפול 

 2ס"מ,  261ס"מ על  411לתנוחת ישיבה  'ופאוץס"מ ( 14על  14)כיסויי כתף עם חור 
 1 דו צדדי לתפוס צנרת   )מחזיק צנרת(ולקרו 

 1 א נייר(.ל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על  228כיסוי שולחן 

 1 "מס 79X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 2 מחוזקים XLחלוקים 

 1 ס"מ עם דבק 97X97כיסוי מרובע 

 4 ס"מ  43על  69מגבות כותנה סופגות 

 

 SPINE PACK  14 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

על 100ס"מ , משטח ספיגה  10על  30, מפתח מ"ס284X343בגודל SPINEכיסוי 
 1 למכשור בכל צד.ס"מ ( 30על  20) 'ץפאו 2ולקרו )מחזיק צנרת( ,  4ס"מ ,  40

 1 (א ניירל -מעל הניילון  העבה   SMSשכבה כפולה )ס"מ 152על   228כיסוי שולחן 

 1 "מס 79X120כפולה שכבה  -אחות אילמת  כיסוי

 4 ס"מ  66ס"מ עם פס דבק ב  43על  66 כיסוי

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 4 ס"מ  43על   69מגבות כותנה סופגות 

 

ARTHROSCOPY  PACK     15 

 כמות תיאור

 2 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45  שקית אשפה

 1 טוםא -)נמתח,שכבה עליונה ניילון עבה גמיש  ס"מ  23על  122סטוקינט כפול  

ס"מ ,  50על  50ס"מ, משטח ספיגה כפול  221X325ודל בג EXTREMITYכיסוי 
ס"מ )מתאים לרגל ישרה ורגל  6חורים בקוטר  2לנוזלים עם פתח ניקוז,  'פאוץ

 1 בשיפוע (

א נייר ל - הבמעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 152על    228 כיסוי שולחן
.) 1 

 1 "מס 76X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 1 ס"מ עם דבק  183על 152בגודל  Uכיסוי 

 2 מחוזקים  XLחלוקים 

 1 ס"מ עם דבק 97X97כיסוי מרובע 

 4 ס"מ   43על 66מגבות כותנה סופגות 
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 CESAREAN  PACK  16 

 כמות תיאור

 1 מחזיק צינורות 

 1 ס"מ X 30 45 אשפהשקית 

חיזוק כפול בגודל  אזורס"מ לפחות  עם   260סמ על 307גודל  'כיסוי קיסרי עם פאוץ
 1 ס"מ  40על  55של 

א ל -ה במעל הניילון  הע  SMSס"מ שכבה כפולה ) 127על   228כיסוי שולחן 
 1 (.נייר

 1 "מס 76X120שכבה כפולה  -אחות אילמת  כיסוי

 1 ס"מ  101ס"מ על  SMS  144כיסוי נוסף 

 XL  2חלוקים מחוזקים  

 4 ס"מ  43על   69מגבות כותנה סופגות 

        1 ס"מ X80 100מגבת פלנל לקבלת תינוק  

 
20 LAB KIT-CATH 

 
 גודל הפריט שם   כמות

1 Radial Angiography drape 280/330 מס" 

1 Protective cover 80/100 מס" 

1 Image cover R 35 מס" 

1 Syringe LL for "contrast" 20cc 

1 Syringe LL for "lidocaine" 2% 10cc 

1 Syringe LL for "nitroglycerin" 10cc 

1 Syringe LL for "cocktail" 10cc 

1 Syringe L,S 10cc 

1 Hypodermic needle 23Ga 

1 Hypodermic needle 25Ga 

1 Pressure line F/MLL 50cm 

1 Scalpel #11 with shirt handle  

1 Tray 24x22x5cm 

2 Bowl 1000c 

30 Gauze 10x10cm 

1 Table cover 150/250cm 

1 Sharp stop מגנט  

 Nitro 60cc -עם מדבקה ל  כוס 1

 contrast 60cc -עם מדבקה ל  כוס 1

 lidocaine 60cc -עם מדבקה ל כוס 1

 cocktail 60cc -עם מדבקה ל  כוס 1

1 Guide Bowl 2000cc 

1 Fluid waste Bowl 200cc 
2 Reinforced gown "L"  

 

 

 

 

 

 

 
 


