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 2019ינואר ב 02

 
 

  לאספקת לקבלת הצעות 45/123/18 'מס פומבימכרז 
 

 , כולל מתכלים ושירותים נלוויםמערכת לאבחון תרביות דם
 

 בהליך "פניית מסגרת"  
 

 צפת   ,הרפואי זיו המרכזעם הליך תיחור פרטני עבור 
 

 כללי

 מציעים "( מזמינה בזאתראלשבע"מ )להלן: "מתקדמת לרפואה  ומוצרים לוגיסטיים פתרונותשראל  .1
כולל כל המתכלים  "(המכשיר"" או מערכתה" )להלן: מערכת לאבחון תרביות דם הצעות לאספקת  להגיש

פניה מסמכי עפ"י המפורט בוהכל , הדרושים לצורך ביצוע בדיקות באמצעות המכשיר ומתן שירות ואחריות
  .על נספחיהזו 

 
כל , אשר עונים על נשוא פניה זובעלי ניסיון ויכולת בתחום ים פמשתתשראל פונה בזאת לקבלת הצעות מ .2

נם בעלי כל הרשיונות, האישורים, יואשר ה ,במפרט הטכני , לרבותלהלןבפניה זו מפורט כהקריטריונים 
 הדרושים על פי כל דין.התקפים ההיתרים והזכויות 

 
ת את הטובין בהתאם רכוש מעת לעתהא שראל רשאית למדובר בהליך של מכרז מסגרת אשר מכוחו  .3

 לדרישות וצרכי לקוחותיה. 
 

צפת  ,זיוהמרכז הרפואי לבצע תיחור פרטני עבור כבר כעת שראל  מבקשתזה  מכרזבמסגרת מובהר, כי  .4
  ."(צפת זיו "חבי)להלן: "

 
לפניה זו מצורפים המסמכים הבאים, המהווים יחד עם פניה זו, את מסמכי הפניה לקבלת הצעות )להלן:  .5

 (:"המכרזאו " "הפניה"
 

 מהות ההתקשרות ותנאיה. - נספח א' 
 .טכנימפרט             - נספח ב' 
 .הגשת הצעה טופס - ' גנספח  

 הצהרה על מעמד משפטי. - 'דנספח 
 התחייבות יצרן.נוסח  - 'הנספח 

 .אישור עריכת ביטוחים נוסח   - ' ונספח   
 .הסכם התקשרות            -    '      זנספח   
 .ניסיון תצהיר             -  '       חנספח   
 .תנאים כלליים להזמנת רכש - נספח ט'  
 

 
בפניה. אי מילוי תנאי  נם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות ימסמכים אלו ה  

ו/או אי צירוף מסמך כלשהו בכל אחד ממסמכי ו/או סעיפי הפניה ו/או עריכת 
הערה/הסתייגות ו/או מענה לקוי ו/או חלקי ו/או שאינו ברור דיו ו/או העדר חתימה על שינוי/תוספת/

לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ו/או לפסילתה ו/או לאי בחירתה  יםעלול ,מסמך כלשהו ממסמכי הפניה
 .שראלוהכל על פי שיקול דעת 
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 אופן הגשת ההצעה .6
 

מסמכי הפניה על נספחיה כל גיש את נייה ולהלעיין היטב בכל מסמכי הפ יםמתבקש פיםמשתתה 6.1
עותק  ;להלן 8 צרף את כל המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיףלו בשלושה עותקים זהים וחתומים

 .ללא מחיריםאחד מבין השלושה יוגש 
 

את המידע והנתונים המבוקשים תתף המשבו יפרט )נספח ג'( ההצעה תוגש על גבי טופס הגשת ההצעה  6.2
 באופן מלא, מדוייק וללא הסתייגויות. 

 
סמן על גבי כל מסמך לצרף לטופס הגשת ההצעה את המסמכים המפורטים בטופס ולהמשתתף על  6.3

 חס.יאת הסעיף אליו הוא מתי
 

ל על ידי מורשי החתימה ש באופן מלאלהצעה יש לצרף את כל מסמכי הפניה כשהם מלאים וחתומים  6.4
 .בתוספת חותמת בכל המקומות המיועדים לכךהמשתתף 

 
 על כל עמוד ממסמכי הפניה.בתוספת חותמת בראשי תיבות  לחתוםכמו כן יש  6.5

 
 קרא, הבין והסכים לכל הנאמר במסמכי הפניה על נספחיה. המשתתףחתימה כאמור תהווה ראיה כי  6.6

 
 ין הזוכה לבין שראל.המשתתף תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בשל מחיר ההצעת  6.7

 
ושאינם מהווים חלק מטופס הגשת ההצעה, יצורפו כשהם  המשתתףמסמכים המוגשים על ידי  6.8

 מתוייקים בכריכה/תיוק נפרד ומסומנים בהפניה לסעיף הרלוונטי בטופס הגשת ההצעה.
 

א הצעה דפים, חוברות, דיסקים, מצגות וכיו"ב, שאינם נדרשים במפורש או שהגשתם ללצרף ל אין 6.9
 להתעלם ולא להתחשב בצירוף כאמור.  תהיה רשאית שראלהותרה במפורש. 

 
להוסיף דף  המשתתףלמרות האמור, בטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה לפניה, רשאי   6.10

מצולם של הטבלה אשר מרחיב את מספר השורות לצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם יוצמד לטופס 
 טבלה, תוך הוספת הסבר רלוונטי.ההצעה במקום שבו מפורטת ה

 
. (אותם ניתן להגיש גם בשפת המקור למעט מונחים טכניים/מקצועיים)הצעה תוגש בשפה העברית ה  6.11

לעברית או  המשתתףתורגמו על ידי י –שאינם בעברית או באנגלית להצעה ומצורפים ה מקור מסמכי
 תהיה רשאית שראלבכל מקרה אך  - גם את המסמכים בשפת המקור המשתתףיצרף  ,לאנגלית. בנוסף

 .כמסמכים מחייבים להתייחס רק למסמכים שבעברית/אנגלית
 

ו/או שתצורף  הטכני הצעות שלא יהיו בהתאם למפרט הלפסול על פי שיקול דעת תהיה רשאישראל ת  6.12
 להן הסתייגות עקרונית או אחרת ו/או שינוי יסודי או אחר כלשהו.

 
אחריות לנזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בקשר עם העדר בדיקת  בכל ולא ישא הו/או מי מטעמשראל  6.13

 כי מסמכי הפניה מולאו על ידו כנדרש ו/או נבדקו על ידו קודם הגשת הצעתו.  המשתתף
 

  הצעותה הגשת .7
 

 45/123/18 מס' פומבימכרז במעטפה סגורה עליה ירשם " ,על כל נספחיה ,את הצעתולהגיש  המשתתףעל  7.1
ורחים" אכניסת  –שראל "-ב הממוקמת המכרזיםתיבת אמצעות ב "ן תרביות דםמערכת לאבחולאספקת 

 או "צעותההאחרון להגשת ההמועד )להלן: " 12:00שעה ב 31.01.2019 לא יאוחר מיום וזאת, (בווייז)
 (."הקובע המועד"

 
  בלבד. 17.00ועד השעה  07.30' בין השעות ה-הגישה לתיבת ההצעות תתאפשר בימים א' 7.2
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 יילקחו בחשבון.לא מועד הקובע אחר האשר תגענה  ותוכנסנה לתיבת ההצעות למעטפות  7.3

 מסמכים שיש לצרף להצעה .8
 לצרף להצעתו את המסמכים הבאים: המשתתףעל 

 אישור רו"ח בדבר ניהול ספרים תקין כדין. .א

 .המשתתףאישור עו"ד/רו"ח בדבר בעלי זכויות החתימה מטעם  .ב

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

 .FDA/CEאישורי  .ד
 פרטי נציג בישראל. / אישור עוסק מורשה/ חברות רשם אישור .ה

 .בכל עמוד ועמוד ר"ת+  ותמתחחתום ב -טופס הפניה להציע הצעות  .ו

 .בכל עמוד ועמוד+ ר"ת  חותמתבחתום  –טופס מהות ההתקשרות )נספח א'(  .ז

 . בכל עמוד ועמוד ר"תחותמת + בחתום  - ב'( )נספח מפרט טכני .ח

 .באופן מלא ע"י מורשי החתימה של המשתתף חתום –)נספח ג'(  הצעה הגשתטופס  .ט

 תום באופן מלא ע"י מורשי החתימה של המשתתף.ח -הצהרה על מעמד משפטי )נספח ד'(  .י

 .מערכתיצרן המורשי החתימה מטעם בידי ופן מלא באחתום  -'( ההתחייבות יצרן )נספח  נוסח .יא

 .בכל עמוד ועמוד+ חותמת  חתום בר"ת - '(ו)נספח אישור עריכת ביטוחים  .יב

 .לכך במקום המיועדמלא באופן , ובכל עמוד ועמוד+ חותמת  חתום בר"ת –)נספח ז'( הסכם התקשרות  .יג

 ף.חתום באופן מלא על ידי מנכ"ל המשתת –תצהיר ניסיון )נספח ח'(  .יד

 בכל עמוד ועמוד. ר"תחותמת + תום בח -תנאים כלליים להזמנת רכש )נספח ט'(  .טו

 .בשלושה עותקים – יםרלבנטי יםמקצועי יםמפרטים וחומר .טז

 

 תוקף ההצעה .9
, ואין הוא רשאי צעותההמועד האחרון להגשת הימים מ 120למשך  תהיה בתוקף  המשתתףהצעת  9.1

 לחזור בו מהצעתו במשך תקופה זו.
 

בכתב לשראל לא הודיע  המשתתףבתוקף כל עוד  המשתתףפה האמורה, תשאר הצעתו של לאחר התקו 9.2
 שראלכי תוקפה של הצעתו יפקע החל ממועד שיצויין בהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר ל

 ימים קודם למועד המיועד לפקיעת תוקף ההצעה. 30לפחות 
 
הבא  המשתתףפות האמורות ובלבד שלבחור בהצעה הבאה בתור, גם לאחר חלוף התקו תרשאישראל  9.3

 נתן לכך את הסכמתו.בתור 
 

במסגרת פניה זו ימשיכו כזוכה/זוכות כי בכל מקרה ההצעה/ההצעות שייבחרו  ,להסרת הספק מובהר 9.4
 פניה.ב בהתאם למפורטלמשך כל תקופת ההתקשרות  המשתתףלחייב את 

 
הגבוה המשוקלל בעלת הניקוד ו א\הזולה ביותר ו מתחייבת לקבל את ההצעה מובהר כי שראל אינה 9.5

 , או כל הצעה שהיא.ביותר
 

. בהיקף כלשהו או בכלל אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של שראל להתקשר בעיסקה 9.6
 .יותר או אחת מערכת זה מכרז מכח לרכוש רשאית תהא שראל

 
האחרים במכרז לא ולזוכה ו/או למשתתפים  תהיה רשאית לבטל את הפניה, מכל סיבה שהיא, שראל  9.7

 .ו/או מי מטעמה שראלתהיה כל טענה, או תביעה בעניין זה כלפי 
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על  9.8
 המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה. 



 
 

4 

 

 
, ביצוע ההתקשרות בפועל מדרישת שראל ובכל מקרה קודם תחילתימים  7, כי תוך מתחייבהמשתתף  9.9

באישור עריכת יערוך ויקיים על חשבונו למשך כל תקופת ההתקשרות את הביטוחים כמפורט 
 פניה זו. ל הביטוחים המצורף כנספח

 
כל המסמכים המצורפים לפניה זו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה ויש לראותם כמשלימים  9.10

 זה את זה.
 

 תנאי סף .10
 
 כללי

התנאים המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה  כלהשתתף רק מציעים העונים על רשאים ל במכרז 10.1
 יפסלו.  – כאמורהתנאים  בכל יעמדו שלא

 
, כי תנאי סף המתייחס למציע צריך להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, מובהר 10.2

תנאי הסף, אלא אם כן שראל לא ייחשב כעמידה ב -באורגן של המציע, בבעל מניות או בכל גורם אחר 
מצאה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי החליטה להחשיב זאת כעמידה בתנאי הסף ובכפוף לעמידה 

 בתנאים ו/או דרישות שיוצבו על ידי שראל, כל שיהיו כאלה.
 

 מעמדו המשפטי של המציע 

שאינו רשום בישראל על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין, או תאגיד  10.3
 ובלבד שיש לו נציג קבוע בישראל.

 
 היותו עוסק מורשה. בדבראם המציע הינו יחיד, עליו לצרף לטופס ההצעה אישור  10.4
 
אם המציע הוא תאגיד, על המציע לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו ולצרף  10.5

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

 
 אם המציע הוא תאגיד שאינו רשום בישראל, עליו לצרף לטופס ההצעה את פרטי נציגו בישראל. 10.6

 
 תקינה י/אישור

  .(FDAאו  CE)פיםתקהמוצעים אישור/י תקינה  למכשירים  10.7

  .תקפים FDAאו  CEאישורי להצעתו  לצרףעל המציע  ,זהסף  בתנאי ועמידת הוכחת לצורך 

 

 נוספים םתנאי .11
  ניסיון 11.1

 או בארץ חולים בתי 2המוצע ללפחות  המכשיר באספקת לפחות שנתיים של מוכחניסיון חיובי  למציע
 (. 2015-2018השנים האחרונות ) 3-ב בעולם

 
 חתום כשהואלהצעתו  ולצרףרז, למכ 'חנספח את  למלא המציע על, זה בתנאי עמידתו הוכחת לצורך

 .המציעע"י מנכ"ל 
 

שיקול דעתם לבדוק את נכונות  לפי םיהיו רשאי גוף שבעבורו מתבצעת הפניההמובהר כי שראל ו/או 
 .חלקם או כולם, שיפורטו הקשר לאנשי פניה באמצעות לרבות, כאמור בנספחהמידע שיפורט 
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 הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות  משלוח 11.2

יתבצע באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות  וחמשל
אשר ניפנדו בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה שראל(. הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות 

 לא ישלחו באופן האמור לעיל, לא יכובדו ולא יחייבו את שראל בכל צורה ואופן. 

 "ראמ אישור 11.3
מתחייב, כי היה והצעתו תיבחר כזוכה, ימציא, קודם הוצאת כל הזמנה וכתנאי להוצאתה,  משתתףה 11.3.1

אישור על הגשת בקשה  ולחילופיןאישור אמ"ר בר תוקף מהיחידה לרישום אמ"ר במשרד הבריאות, 
 לרישום אמ"ר מיחידת האמ"ר.

 
ת אישורים ברי תוקף רכש ללא המצאתבצע הזמנה ו/או  יאבשום מקרה לא תוצמובהר, כי שראל  11.3.2

במקרה של בחירת ספק על אף שלא המציא אישורים כאמור ואשר לא יוצגו במועד המיועד  כאמור.
לפנות אל כל אחד  תרשאישראל היה ת, שראלרכש ו/או בכל מועד אחר שיידרש על ידי /הזמנהלהוצאת 

ומבלי  השיקול דעתמהמשתתפים האחרים בפניה ו/או להוציא פניה חדשה/אחרת ו/או לפעול על פי 
 שלמי ממשתתפי הפניה תהיה כל טענה בעניין. 

 
 ותקנותיו רפואי ציוד חוק בדרישות עמידה 11.4

ותקנות ציוד רפואי )רישום ציוד  2012-הזוכה יקיים את כל דרישות חוק ציוד רפואי, התשע"ב הספק 11.4.1
", בהתאמה( וכל התקנות"-ו" החוקזה: " 11.4)להלן בסעיף  2013-וחידושו(, התשע"ג בפנקסרפואי 

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

 
 בסטטוס שיחולו עדכוןאו /ו שינוי כל אודות שוטף באופן הלקוח ואת שראל את יעדכן הזוכה הספק 11.4.2

 .כאמור השינויאו /ו העדכון לאחר מיידי ובאופן בכתב וזאת, בפנקס המוצרים של הרישום
 

 שלהספק /היצרן מטעםאו /ו מטעמו שתישלח הודעהאו /ו בקשה מכל העתק ישלח הזוכה הספק 11.4.3
 .המוצרים עם בקשר( בחוק)כהגדרתו  המנהל אל המוצרים

 
הזוכה מתחייב לחדש את הרישום של המוצרים בפנקס, על חשבונו, ולנקוט בכל הפעולות  הספק 11.4.4

הרלוונטיות על פי החוק והתקנות לביצוע חידוש הרישום במועד וטרם סיום תוקף הרישום בפנקס. 
רישום, על חודשים לפני תום תוקף ה 3-הספק הזוכה יעדכן את שראל ואת הלקוח, בכתב ולא יאוחר מ

 כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות שבכוונתו לנקוט לצורך חידושו. 
 

הזוכה יעדכן את שראל ואת הלקוח על כל מקרה הפסקת שימוש במוצרים בגין פגם ו/או כל  הספק 11.4.5
סיבה אחרת, בין אם בהוראת היצרן ובין אם בהוראות המנהל )כהגדרתו בחוק(, ויפעל בשיתוף פעולה 

שראל והלקוח בהתאם לצורך ולהנחיות להביא להפסקת השימוש ו/או להחזרת המוצרים עד  מלא עם
 לתיקון הליקוי. 

 
 המורשה הסוכן להיות יחדל בו מקום לעיל כאמור התחייבויותיו כל מקיום ישתחרר לא הזוכה הספק 11.4.6

 בנעליו נכנס אחר ספק כי, שראל דעת להנחת יוכיח אם אלא, שהיא סיבה מכל בארץ המוצרים יצרן של
. והלקוח שראל כלפי התחייבויותיו את גם כמו, והתקנות החוק הוראות כל את, בכתב, עצמו על וקיבל

 .החדש הספק ידי על ותיחתם לשראל תופנה כאמור התחייבות
 

מקרה שבו הספק אינו בעל הרישום, תנאי להתקשרות יהיה המצאת התחייבות תקפה מאת בעל  בכל 11.4.7
ישות החוק והתקנות. התחייבות כאמור תהיה בכתב ותופנה ישירות לשראל, הרישום לעמידה בכל דר

זה, על  11.4ולא תהיה מסויגת ו/או מותנית באופן או צורה כלשהם. במקרה כזה כל הוראות סעיף 
 סעיפיו, יחולו על בעל הרישום והספק הזוכה, ביחד ולחוד.   -תתי

 
 ביצוע ערבות 11.5

שראל תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, לדרוש מהספק הזוכה להמציא לה ערבות בנקאית  11.5.1
 אוטונומית בלתי חוזרת לצורך הבטחת קיום התחייבויות הספק וכתנאי להוצאת הזמנה לספק.
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 היהי הערבות תוקף. מקובל בנוסח תהיה הערבות. הזמנה כל משווי 10% עד יהיה הביצוע ערבות גובה 11.5.2
 .לספק תועבר אשר הזמנה בכל שיקבע כפי האספקה ממועד חודשים 3 עד

 

 אמות מידה לבחינת ההצעות   .12
 

רשאית להעדיף משתתפים אשר יוכיחו ויאמתו לשביעות רצונה, כי הינם בעלי ניסיון,  תהאשראל  12.1
יה התהכשרה מתאימה, כוח אדם מתאים ויכולת מבצעית ומקצועית לאספקת הטובין הנדרשים וכן 

להתחשב בהמלצות ו/או בהתקשרויות קודמות, כמו גם בשיקולים המפורטים להלן ושיתנו  תרשאי
הפניה ו/או למי מטעמם על פי שיקול דעתה  תתבצעאת מירב היתרונות לשראל ו/או לגוף שבעבורו 

 של שראל: 
 
 ;הםאיכות הטובין, יעילותם, הפונקציות הכלולות ב .א

 ;וחוסן פיננסי , עמידה בלוחות זמניםתהיקף הפעילות של המשתתף, אמינו .ב

 ;עמידה בתקנים מחייבים .ג

 ;התאמה לדרישות המקצועיות של המשתמשים .ד

 ;מועדי אספקה .ה

 מחיר. .ו

 
  :להלן כמפורט מידה אמות ל פיע ייעשה ,צפת זיובי"ח  עבורלרבות  ,הפרטניותת וההצעות לפני שקלול 12.2

 
  מהציון הסופי. 60%=  המכשירמחיר  .א
 .הסופי מהציון 25%= מקצועיות לדרישות המכשיר  שלהתאמה מקצועית  .ב
 .מהציון הסופי 15%=  ואיכותו המכשיר תכונות .ג

 
 באחריותו. ו גוף שבעבורו מתבצעת הפניההעל ידי  וינוקד (ג'-'ב)12.2 פיםבסעי כאמורמידה הת ואמ 12.3
 
היה רשאית שראל לקבוע אמות מידה נוספות תשיהיו בהמשך, מובהר כי בפניה הפרטנית )התיחור(  12.4

ו/או שונות ו/או לשנות את המשקל שניתן לכל פרמטר כמפורט לעיל וזאת על פי שיקול דעתה של 
 הפניה.  תתבצעשראל ו/או הנחיות הגוף בעבורו 

 
הפניה בדבר  תתבצעבאישור הגוף בעבורו בכל מקרה מודגש כי בחירת הצעה ו/או ביצוע רכש מותנה  12.5

 המקצועיים כפי שיהיו מעת לעת.  ווצרכי ולדרישותי המערכתת התאמ
 
 רלוונטי מידע לצרףלעיל על המשתתף  (ג'-ב')12.2ת המידה כמפורט בסעיפים ולצורך ניקוד אמ 12.6

 .המוצעת המערכת יצרן מאת רשמיים ומסמכים

 

 העדפת תוצרת הארץ   .13
תקנות המכרזים )העדפת תוצרת בהתאם להוראות עדיפות  ינתןתבמסגרת אמת המידה של המחיר  13.1

 "(. התקנות)להלן: "  1995-התשנ"ה ,הארץ(

 
 הישראלימרכיב השיעור לצרף להצעתו אישור רו"ח בדבר  המשתתףמתבקש , במקרים הרלבנטיים 13.2

 .בתקנות הוראותל בהתאם תובהצע
 

 בעסקים נשים עידוד .14
תבקש המשתתף מ, 1992-התשנ"ב ,חוק חובת המכרזיםור בעל מנת לקבל את ההעדפה בעניין זה כאמ 14.1

 בחוק האמור.  אישור רו"ח ותצהיר כנדרש  תוצרף להצעל
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 שמירת זכויות .15
אשר בעשר השנים שקדמו להגשת  משתתףאת הזכות שלא לבחור בהצעה של  הלעצמ תשומר שראל 15.1

ו/או  משתתףאותו הצעתו הפר הפרה מכל סוג שהוא של התחייבות חוזית/דינית כלשהי שהיתה ל
בו ו/או מנהל ממנהליו היה בעל מניות ו/או ניהל בעסק/חברה שהפרה כאמור  מניותשותפו ו/או שבעל 

בהווה או בעבר, זאת אף אם הצעתו תזכה בניקוד הרב  ההתחיבות אל מול שראל ו/או איזה מלקוחותי
 ביותר.

 
א ייותר או בהצעה כלשהי והבאו המשוקללת הגבוהה לבחור בהצעה הזולה  תמתחייב האינ שראל 15.2

לבחור במספר הצעות ו/או לשנות ו/או לדחות ו/או לבטל את הפניה ו/או תנאי מתנאיה, בכל  תרשאי
  .המצא לנכון ועל פי שיקול דעתתעת ש

 

 עם תיחור פרטני הליך מסגרת .16
כל המשתתפים אשר הצעותיהם נה פניה לקבלת הצעות לשם השתתפות ב"הליך מסגרת"; יפניה זו ה 16.1

, ובלבד שהצעותיהם תהיינה תקינות עמדו בתנאי הסף ובכל דרישות המכרז, על נספחיו, יוכרזו כזוכים
להזמין מהם לפי  תאלה יתקשרו עם שראל בהסכם מסגרת ושראל תהיה רשאי משתתפיםוכשרות. 

 הז מכרזהטובין אותם הציעו באת מעת לעת  פניהתתבצע הגוף בעבורו וצרכי שיקול דעתה הבלעדי 
 .אותו יצרן כאמור להלן מתוצרתדומים / תחליפים להם  או

 
בנוסף, , ו"ח זיו צפתבי עבורשראל לבצע תיחור פרטני עבור  מבקשתזה  מכרזבמסגרת כאמור לעיל,  16.2

, מסגרתשלב הבכספקים מאושרים מהספקים שנבחרו או יותר לפנות מעת לעת אל אחד  תהיה רשאית
תיחור ולבצע  טוביןה יםו/או צרכי הגוף בעבורו נדרש לשראהבלעדי של  הוזאת על פי שיקול דעת

 ."(תיחור" או "פניה פרטנית)להלן: " ביניהם

 
במסגרת פניה פרטנית  הצעה פרטניתלה להגיש האמורים  יםבמסגרת התיחור תזמין שראל את הספק 16.3

צרת אותו , מתונשוא הליך מסגרת זהשתוצא אליהם בעניין הטובין או טובין דומים / חליפיים לטובין 
והכל על פי שיקול דעת שראל  שוניםבעלי תכונות ו/או נתונים, זהים, דומים, משלימים או  יצרן, 

 .כפי שיהיו בעת הרלבנטית הפניה הפרטנית תתבצעובהתאם לצרכיה וצרכי הלקוח בעבורו 
 
אי לא יפחתו מתנ הבאופן שתנאיה מטעמם, להגיש הצע ם האמוריםספקיהיהיה על של תיחור במקרה  16.4

מסגרת. שלב העלה על הצעת המחיר שהוגשה על ידם בילא  המחירומסגרת ה מסגרת הליךהצעתם ב
חרף פניה  במסגרת הפניה הפרטניתמטעמו  הלא יגיש הצע שלב המסגרתשנבחר ב משתתףוה מידהב

מסגרת שלב הבמטעמו הוגשה אשר ה לראות בהצע ,תאך לא חייב ,תהיה רשאית שראל, אליו כאמור
 גם במסגרת הפניה הפרטנית.מו מטע הכהצע

 
ים במסגרת ההליך הפרטני /ספקהבלעדי לאפשר ל העל פי שיקול דעת תהיה רשאית שראלמובהר כי  16.5

)של מזה שהוצע בשלב המסגרת ו/או מתקדם יותר )של אותו יצרן( נם מדגם שונה ישה טוביןלהציע 
 .אותו יצרן(

 
אמות מידה ולקבוע את המשקל שניתן לכל כי בפניה הפרטנית, שראל תהיה רשאית לקבוע  מובהר 16.6

 הפניה הפרטנית.  תתבצעפרמטר וזאת על פי שיקול דעתה של שראל ו/או הנחיות הגוף בעבורו 
 

ידי המציע -ביותר שהוגשה על עימה, כי שראל תהא רשאית לראות בהצעת המחיר המטיבה מובהר 16.7
 בשלב כלשהו משלבי המכרז כמחייבת לכל דבר ועניין.

 

 אלות הבהרה ומענה פרטים, ש .17
א בעקבותיה, ניתן לפנות ולקבלת פרטים והבהרות ו/או בכל עניין הקשור בפניה זו וההתקשרות שתב 17.1

עד לא לא יאוחר  sarel.co.ildana@ו/או בדואר אלקטרוני  1955892-09בפקס:  דנה הנדריבכתב אל 
 .12:00 בשעה 15/01/2019מיום 

 
לצורך מתן מענה  עימוה, את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות על הפונה לציין בפנייתו את מספר הפני 17.2

 ולרבות שם הפונה, שם התאגיד בשמו הוא פונה, טלפון, פקס', כתובת ודואר אלקטרוני.
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 :הבא הפורמט לפי פתוח וורד קובץ גבי על יועברו ההבהרה שאלות 17.3
 

 המסמך סוג #
 / בקשה השאלה פרוט במסמך הרלוונטי הסעיף (למכרז)מכרז/נספח 

1.    
2.    

 
שיומצאו לאחר המועד ובקשות או לשאלות והבקשות שראל אינה מתחייבת להשיב לכל השאלות  17.4

האחרון הקבוע לעיל. כמו כן, שראל אינה מחויב להשיב לפניה שחסרים בה איזה מהפרטים האמורים 
ת ו/או טורדניו ובקשות שהמענה להן ברור ממסמכי הפניה כמו גם לשאלותובקשות ו/או לשאלות 

 שאינן רלוונטיות.
 

 האל אינ)שר 09-8922060על הפונה לוודא שהפניה התקבלה אצל שראל וזאת באמצעות טלפון  17.5
להשיב לטלפונית ו/או לקבל פקסים/דוא"ל בימי ערב חג/שת ובימי חג/שבת וכן ימים שאינם  תמתחייב

 ימי עבודה(.
 
שפנה בדוא"ל ו/או בפקסימיליה למי  תישלחוהתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט של שראל  17.6

 התייחסויות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. .את מסמכי הפניהלשראל וקיבל ממנה 
 

תחשב בפרטים או במידע ו/או מענה ו/או הבהרה שנמסרו על ידי גורם אחר כלשהו ו/או תלא  שראל 17.7
דע, כאמור, שיוגשו בכתב . תתקבלנה רק בקשות לפרטים או למישראלשלא נמסרו בכתב/באתר 

 תחשב רק בתשובות שתינתנה על ידי המוסמך מטעמה כאמור ובכתב.ת שראלו
 

 שלבי הליך הפניה .18
 : כדלקמן ההליך יתנהל בשלושה שלבים עיקריים 18.1

 
ים בתנאי הסף להשתתפות בהליך, ותיפסלנה פהמשתתעמידתן של הצעות   תיבחן - בשלב הראשון 18.1.1

רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או נתונים תהא שראל  הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף.
 .ו/או מסמכים  לצורך כך

עבור הליך המסגרת  לרכש המתאימים םכספקיבתנאי הסף  שעמדוהמשתתפים  יאושרו - בשלב השני 18.1.2
רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או תהא שראל  .ועבור ההליך הפרטני עבור בי"ח זיו צפת

 .ו/או מסמכים  לצורך כךנתונים 
 .מעת לעת על פי האמור לעיל נוספים בצע תיחוריםתהא רשאית ל שראל - בשלב השלישי 18.1.3

 
ליך ובחירת הזוכה/הזוכים גם באופן/סדר אחר, הלנהל את ה תרשאיתהא  שראל, לעיל למרות האמור 18.2

 נהג בהתאם להוראות הדין.תלהוסיף שלבים ו/או לפצלם ובלבד ש
 

 תהיה מודעתו/או לשנותן במקרים בהם  המהחלטות קודמות של הלחזור ברשאית  תהא שראלכמו כן  18.3
בעת קבלת כל החלטה  תה מודעתלנתונים, נסיבות ו/או עובדות חדשות ו/או שונות מאלו להן הי

 .הולרבות במקרה שהעובדות כאמור היו מונחות לפני
 
הבלעדי,  לבקש  הלפי שיקול דעת את הזכות, הלעצמ תשומר שראלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  18.4

, כולם או חלקם )גם לאחר הגשת ההצעות(, להשלים נתונים, הבהרות ו/או מידע חסר יםפהמשתתמ
ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או אחרים בכל עניין ולרבות בכל הקשור לניסיונו ו/או 

ו/או מי   המשתתףעמידתו של ינת בחו/או מי מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך  המשתתףיכולתו של 
 ה'כלים' שיסייעו ביד שראלמטעמו בתנאי סף של הפניה ו/או תנאים אחרים ו/או על מנת ליתן בידי 

 לבחור את הזוכה או הזוכים בהליך הפניה. 
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 שינוי/ביטול הפניה  .19
ף תנאי ו/או להוסילבצע שינויים והתאמות לגרוע  הבכל עת ועל פי שיקול דעת תרשאיתהא  שראל 19.1

)ו/או איזה מהמועדים האחרים  המועד האחרון להגשת הצעותכמו גם לשנות את ל/מתנאי הפניה 
ודיע על כך למשתתפים בהליך הפניה באותו שלב והכל על פי שיקול תהרלוונטיים לפניה זו( ובלבד ש

 . הדעת
 

יל ו/או לפרסם הבלעדי לבטל את הפניה כל הבכל עת ועל פי שיקול דעת תהיה רשאישראל תכן כמו  19.2
 אחרת תחתיה.

 
ליתן הודעה כאמור באמצעות פרסום ההודעה באתר האינטרנט של שראל  הצא ידי חובתת שראל 19.3

תחת הקישור "מכרזים" או במתן הודעה למשתתפי הפניה ו/או בכל דרך  www.sarel.co.ilשכתובתו 
 . שראל סבירה אחרת על פי שיקול דעת

 
שא בכל הוצאה הפסד ו/או נזק שייגרם למי ממשתתפי הפניה ו/או מי מטעמם בשל איזה תלא  שראל 19.4

מוותר בזאת על כל סעד ולרבות אכיפה ו/או פיצוי בשל שינוי או  המשתתףמהפעולות האמורות ו
 ביטול.

 

 זכות עיון במסמכי הפניה/ההצעות .20
שלא יוחזר, ₪  400יין, תמורת תשלום בסך לע פים לממש את זכותםשראל רשאית לאפשר למשתת 20.1

שיקול ל, בהתאם 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג21)ה( ובתקנה 21בהתאם לקבוע בתקנה 
 דעת שראל ובכפוף להוראות כל דין.

 
משתתף הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים כמשמעם על פי הדין  20.2

"(, ואשר לדעתו אין לאפשר את העיון בהם למשתתפים אחרים, יציין במפורש םחלקים סודיי)להלן: "
בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמנם באופן ברור )במרקר צהוב(. משתתף שלא סימן חלקים 
בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שהסכים למסירת ההצעה כולה על מסמכיה ונספחיה לעיון 

 ות. משתתפים אחרים בהתאם לתקנ
 

ממנה  חלקיםאשר  הזוכהבמקרה ששראל תחליט או תשקול להחליט על מתן אפשרות לעיון בהצעה  20.3
שראל למשתתף כאמור התראה על מנת לאפשר  תיתןבמסגרת ההצעה כסודיים,  הזוכההוגדרו על ידי 

 לו להשיג על כך בפניה. 
 

נו, לקוחותיו והמחיר שהוצע מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המשתתף, ניסיו 20.4
 על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי, בכל מקרה.

 
יודגש כי בכל מקרה שיקול הדעת בדבר זכות העיון, היקפה ותנאיה )לרבות לעניין סודיות ו/או במקרה  20.5

 ( הנו של שראל בלבד.'שהוגשה בקשה על ידי משתתף אחר וכדו
 

 הגבלת אחריות .21
כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו לו לא יהיה זכאי לתשלום  משתתף 21.1

בקשר עם הגשת ההצעה, ניהול הפניה ו/או הכנת ההצעה, בחירת הזוכה/הזוכים, לרבות בשל עריכת 
סקר ו/או בדיקה בהקשר של הפניה, בין שהפניה ו/או איזה מתנאיה שונה, בוטל, או הופסק מכל סיבה 

 בר למצופה ובין שהפניה הושלמה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.שהיא ובין שתקופתו נמשכה מע
 

באחריות להפסד, הוצאה ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם פניה זו/הליך תשא לא  שראל 21.2
 זה, לרבות במקרה של שינוי, דחיה ו/או ביטול הפניה/ההליך. 

 
 

 שונות .22

http://www.sarel.co.il/
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העדר בחירת הצעה כלשהי ולרבות  תתבצעבר בחירת כל הודעה, הבהרה, עדכון וכדו' ולרבות הודעה בד 22.1
, אלא שראלהפניה לא תחייב את  תתבצעו/או הגוף שבעבורו  שראלתנה על ידי מי מטעם יהודעה  שנ

 .וועדת המכרזים ו/או מי מטעמהתנה בכתב ומטעם יאם כן נ
 

נות ו/או "ל ו/או בפרסום בעיתואאינטרנט ו/או דוהן האמור בפניה באתר יבמקרה של סתירה ב 22.2
, יגברו הוראות ופרטי שראלבפרסום אחר כלשהו  לבין האמור במסמכי הפניה המלאים המצויים אצל 

 .שראלמסמכי הפניה המלאים המצויים אצל 
 

 זכויות יוצרים .23
. המידע הכלול הוכל הזכויות בהם שמורות ל פנייה זו על נספחיה הינם קניינה הבלעדי של שראל 23.1

חלקי או מלא  ,בו כל שימוש ותעשוהמשתתף אינו רשאי לה/הליך זה בלבד נועד למענה על פני בפנייה
 ., אין לשכפלו, להעתיק כל חלק ממנו או לפרסמומלבד הגשת הצעה לפנייה זו לכל מטרה אחרת

 

 הדין החל וסמכות השיפוט .24
דין נו היוככל שיהיו כאלו, ה ההדין החל על פניה זו וכל הכרוך בה ולרבות התקשרויות הנובעות ממנ 24.1

הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר ועניין 
   הכרוך ו/או הנובע מהם.

 
 
 
 

 בברכה,
 

 מכרזיםהועדת 
 
 
 
 
 
 

 


