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 2018 בדצמבר 17
 לכבוד

 המשתתפים במכרז
 

 ג.א.נ.,
 /18/10030מכרז פומבי מספר : הנדון

 
 קיטים חד פעמיים לחדרי ניתוחלאספקת 

 
 עבור המרכז הרפואי לגליל, נהריה

 
 מענה לשאלות ובקשות הבהרה

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

 
שם הפרק /  מס"ד

 הנספח
 

 פירוט השאלה / הערה
 שאלה/הבהרה פריט מוצר

 נספח ב'  .1
 

 ?Flat packaging-מה הכוונה ב כללי סט לאפידורל
 :תשובה

ניתן להגיע למשרדי שראל על מנת 
לראות דוגמא. יש לתאם עם יפעת 

 09-8922011גולן בטל':                  
. בכל ifat@sarel.co.ilאו בדוא"ל: 

מקרה, על הספק לצרף להצעתו 
מפרטים טכניים לכל אחד מהטובין 
המוצעים על ידו וכלולים בערכות 

 נשוא המכרז.

 האם הקיט סטרילי? כללי    .2
 :תשובה

 כן.
 סוג חומר גלםמהו  כיסוי שולחן    .3

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 משקל חו"ג למ"רמהו 

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 האם קיימים חיזוקים בכיסוי?

אם כן, מהו מיקום, גודל, סוג ועובי 
 החיזוק?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 מהו הקיפול הנדרש של הכיסוי?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 סוג חומר גלםמהו  כיסוי מטופל    .4

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
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 משקל חו"ג למ"רמהו 
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 האם קיימים חיזוקים בכיסוי?
אם כן, מהו מיקום, גודל, סוג ועובי 

 החיזוק?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 מהו הקיפול הנדרש של הכיסוי?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 המגשממה עשוי  מגש    .5

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 גודל המגשמהו 

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 צורה וגודל התאים מהם 

 : תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 ממה עשויה הקערה, צורה וגודל קערה    .6

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 מהי צפיפות הגאזה כדורי גאזה    .7
 :תשובה

 לעיל. 1למס"ד ראו תשובה 
 

 האם מגיע עם גומייה או ללא
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
נייר, בד לא  –ממה עשויה המגבת  מגבת    .8

 ארוג
 :תשובה

 נייר.
 מהו חו"ג חלוק כירורגי    .9

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 מהו המשקל למ"ר

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

רוחב, מהו גודל החלוק )אורך, 
 שרוולים,..(

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
כיסוי לקיסרי  סט לקיסרי   .10

עם חור 
 ופאוץ'

 סוג חומר גלםמהו 
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
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 משקל חו"ג למ"רמהו 
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

היכן ממוקם החור, מהי צורתו ומה 
 גודלו?

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
האם יש הדבקה בכיסוי מסביב 

 לחור?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 האם קיימים חיזוקים בכיסוי?
אם כן, מהו מיקום, גודל, סוג ועובי 

 החיזוק?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 מהו מיקום הפאוץ'?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 מהו הקיפול הנדרש של הכיסוי?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
נייר, בד לא  –ממה עשויה המגבת  מגבת    .11

 ארוג,...
 :תשובה

 לעיל. 1נייר. ראו תשובה למס"ד 
מחזיק     .12

 צינורית
 מאיזה סוג ומאיזה חומר?

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

כיסוי     .13
MAYO 

 סוג חומר גלםמהו 
 : תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

 חו"ג למ"רמשקל מהו 
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 סוג חומר גלםמהו  כיסוי שולחן    .14

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 משקל חו"ג למ"רמהו 

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
 האם קיימים חיזוקים בכיסוי?

אם כן, מהו מיקום, גודל, סוג ועובי 
 החיזוק?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
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 מהו הקיפול הנדרש של הכיסוי?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
חלוק כירורגי     .15

 מחוזק
 מהו חו"ג ומהו המשקל למ"ר

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
מהו גודל החלוק )אורך, רוחב, 

 שרוולים,..(
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

באלו חלקים של החלוק יש 
-או כל ה חיזוקים )שרוולים, חזה

FRONT)וכו , 
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 מהו חו"ג ומהו המשקל למ"ר כיסוי ליילוד    .16

 :תשובה
 

 האם מלבן בלבד או עם כיסוי ראש?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
האם יש דרישה לחומר הגלם של  כיסוי ערכה    .17

 הכיסוי?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
כירורגי  קיט חלוק   .18

 מחוזק
נייר, בד לא  –ממה עשויה המגבת  מגבת

 ארוג,...
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
חלוק כירורגי     .19

 מחוזק
 מהו חו"ג ומהו המשקל למ"ר

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

מהו גודל החלוק )אורך, רוחב, 
 שרוולים,..(

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 
החלוק יש באלו חלקים של 

-חיזוקים )שרוולים, חזה או כל ה
FRONT)וכו , 

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

האם יש דרישה לחומר הגלם של  כיסוי ערכה    .20
 הכיסוי?
 :תשובה

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
האם ניתן לקבל דוגמא אחת מכל  ALL הערכות 3כל    .21

ערכה כדי שנוכל לבחון את 
 השאלות לעיל?

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
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 יש לנו קיט זהה לסט הקיסרי ללא שני פריטים 

Tube holder – st- אם הכוונה למהדר לתבור  ה  umbilical clamp    ? 

 , baby drape 80*100 
הפריטים הנ"ל על מנת שנוכל  2תמונות עבור  , /האם אפשר לקבל דוגמאות 

 להוסיף לקיט שלנו .
  במהרהאין לנו בעיה לצרף על מוצר לקיט 

 יש להגיש את הקיט על כל הפריטים הכלולים בו כמפורט במכרז. :תשובה
ניתן להגיע למשרדי שראל על מנת לראות דוגמא. יש לתאם עם יפעת גולן בטל':   

 .ifat@sarel.co.ilאו בדוא"ל:  09-8922011

 נספח ב' 

22.  

 מה הכמות הצריכה לשבועיים עבודה על מנת שנוכל לארגן כמויות לבדיקה 
 :תשובה

תהיה ע"ח הספק  בחינהלמכרז, אספקת המוצרים לצורך ה 12.4כאמור בסעיף 
 .ובהתאם לכמויות שיידרשו על ידי ביה"ח

12 

23.  

 ?  15.01.19האם הבדיקה תעשה רק לאחר הגשת המכרז ב 
 :תשובה

 מועד ההצעות.  הגשתמועד  לפני תיעשה בחינהל המוצעים הטובין העמדת. לא
לעדכן  נדרש ספק כל .בהמשך ל מציעתואם ע"י שראל עם כי ספציפי לכל מציע,

 האם 20.12.18 מיום יאוחרלא  עד. ifat@sarel.co.ilבדוא"ל: יפעת גולן  את
  .לאו אם, לבחינה טובין להעמיד בכוונתו

 

24.  

האם אפשר לשנות את  .זמן התארגנות לאספקה שוטפת במידה והצעתינו תזכה
 מחודש מרץ למיום ההזמנה לשלושה חודשים?  –מועד האספקה 

 תשובה:
ת.מקובלהבקשה   

 

25.  

Epidural set –  
אם נוכל ה –להלן ההבדלים  –קיים סט בשימוש שוטף עם תכולה מאד דומה 

 להגיש עליו המחיר?

  ( 75*75ס"מ )במקום 100ס"מ * 75 –כיסוי שולחן  .1
  ס"מ. 3בסמ* 17.4סמ* 24.5המגשית איננה מחולקת. בגודל  .2
  .1מ"ל במקום  Galipot 120כוסיות  2 .3

   .כיסוי מטופל שקוף בגודל הנדרש .4

 .גרם 35חלוק  .5

  (40*40ס"מ )במקום  40ס"מ* 30מפיות לייבוש ידיים  .6
 
 : תשובה

  .המבוקש שפורסם במכרזיש להגיש עפ"י המפרט 

 

26.  
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Cesarean set - 

ה מ – ס"מ 250*150ס"מ או  180*137כיסוי שולחן נוכל להציע בגודל  .1
 תעדיפו?

  :תשובה
  .יש להגיש עפ"י המפרט המבוקש שפורסם במכרז

 
 אם מגבת כחולה או מגבות לבנות לניגוב ידיים?ה –מגבות  .2

 :תשובה
 .מגבות נייר לבנות

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 
 

3. Baby drape   אנו מציעים מוצר שנקראBaby blanket 90*100 
 :תשובה

 .יש להגיש עפ"י המפרט המבוקש שפורסם במכרז
 

4. Wrapping –  האם הכוונה לכיסוי שולחן או לנייר קרפ? האם ישמש
 לעיטוף של הסט?

 :תשובה
 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 

27.  

Reinforced gown 
 הן מגבות כחולות מבד או מגבות נייר לבנות? האם המגבות שאתם מבקשים

 :תשובה
 .מגבות נייר לבנות

 לעיל. 1ראו תשובה למס"ד 

 

28.  

 
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 

 
 
 


