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 2018 בדצמבר 30

 לכבוד

 המשתתפים במכרז

 ג.א.נ.,
 /18/12130מס'  פומבימכרז : הנדון

 
 מסוגים שונים  חבישות גלילי פלסטר וקיבועים לעירויאספקת ל הצעות קבלתל

 
 "מסגרת"פניית  בהליך

 
 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

 לקבלת הצעות הפניה
נבקש להסיר סעיף זה מכיוון שחלק ממגוון המוצרים במכרז זה 

מ יותר )המסופקים לכם מזה שנים( מיוצרים מראש עם תקפים קצרים 
 שנים. 3

 :תשובה
שיסופקו יהיו בעלי תוקף ארוך ככל הניתן, ולכל הפחות שנה  הפריטים

 .בפועל אספקתם ממועד

15 

תנאים 
 נוספים

1.  

נבקש לדעת האם יש להגיש את מסמכי הערבות ביחד עם כלל מסמכי 
המכרז אם בכלל. יש אי בהירות ביחס לערבות, לגבי הגובה שלה ולגבי 

 האם היא מנדטורית או רק לאחר בקשת שראל להמצאת ערבות .
 :תשובה
 .להגישה אין, זה בשלב, לכן. מכרז בערבות ולא ביצוע בערבות מדובר

17 +18 

  .2 ביצועערבות 

, משך ההתנסות נבקש כי במידה ויהיה צורך בהתנסות למוצר חדש
 וכמות המתכלים יוסכמו מראש בין הצדדים.

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

19 

מוצרים ללא 
ניסיון קודם 

 בשראל

3.  

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

 הבדיקה.
 :תשובה
  .בעינו יוותר הסעיף

19 

 4.  

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

 בשליטתו. נדרש להחריג זאת.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

27 

 5.  

בכפוף להודעה לספק הזוכה הפסקה את המילים "נבקש להוסיף בסוף 
 .על זכייתו"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

36 

  .6 מסגרת הליך

 נבקש להסיר סעיף זה.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
40 

7.  

 .נבקש להסיר את המילים בשורה השנייה "זהות הפונה ואת"
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

48 
אופן 

התנהלות 
 המכרז

8.  
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נבקש להסיר את המילים בסיום הפסקה "בכלל זאת זכותו להיפרע 
 .מהמציע בגין כל נזק נוסף שיגרם לו כתוצאה מההפרה"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

80 

חתימה על 
 ההסכם

9.  

 .נבקש לשנות את המילה " המכרז" ולהחליפה במילה "ההסכם"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
93 

היררכיה בין 
 מסמכים

10.  

או שבעל \או שותפו\נבקש להסיר בשורה השנייה את המילים "ו
מניות.....בעסק /חברה" ואת המילים בשורה השלישית "ו/או איזה 

 .מלקוחותיה"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

96 

  .11 שמירת זכויות

 .נבקש להוסיף בסוף הדברים את המילים "בכפוף להודעה למציעים"
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

98 
יטול ב\שינוי
 פניה

12.  

 ההצעה הגשת טופס -למכרז' א נספח
נבקש למחוק את המילים "המיטיבים עם שראל " ולהחליפן במילים " 

 .בהזמנת הרכש"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .13 כללי 1.3

חודשים  12נבקש להבהיר כי המשך תקופת ההתקשרות לאחר סיום 
 תהיה בהסכמת שני הצדדים מראש ובכתב.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

2.1 

תקופת 
 ההתקשרות

 

14.  

 60נבקש לקבל הודעה מוקדמת ככל שניתן ובכל מקרה שלא תפחת מ 
 .יום

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

2.3 

15.  

נבקש להבהיר כי מכיוון שחלק ממגוון המוצרים במכרז זה )המסופקים 
 שנים. 3מ  יותרלכם מזה שנים( מיוצרים מראש עם תקפים קצרים 

 :תשובה
שיסופקו יהיו בעלי תוקף ארוך ככל הניתן, ולכל הפחות שנה  הפריטים

 .בפועל אספקתם ממועד

3.1 

 הטובין
 

16.  

 הסחורה תסופק למחסני שראל או לבתי החולים הממשלתיים בלבד.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
3.3 

17.  

 נא לרשום ששיפוי כאמור הנו בכפוף לקיומו של פסק דין חלוט בנושא. 
 :תשובה
 מקובל.

4.2 
 18.  

 .נבקש הבהרתכם למילה האחרונה בסעיף "ועוד" למה הכוונה
 :תשובה
 .הספק על המוטלת התחייבות לכל הינה הכוונה

4.2 
חוסר התאמה 

ו פגם א\ו
 בטובין

 

19.  

נבקש כי במקרה זה תתקבל האפשרות לתיקון התקלה בתוך פרק זמן 
 .שיוסכם בין הצדדים

 :תשובה
 .המקרה לנסיבות לב בשים, שראל, לפי שיקול דעת מקובל

4.3 

20.  

נבקשכם להסיר מסעיף זה את האפשרות לחיוב הספק בהוצאות 
מכיוון שמוצהר כי "כולם זוכים"  אינו מקובל וסבירוהפרשים. הדבר 

קיימת אפשרות של שיפוי בגין כל נזק בנוסף ו ולא מדובר על בלעדיות 
 והפסד שיגרמו לשראל.

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

4.4.2 21.  
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 נבקשכם להסיר סעיף זה כיוון שהוא אינו סביר. לחילופין, נבקשכם ליתן
 התראה סבירה בטרם כל ביצוע קיזוז כאמור.

עקב  יהא אחראילא  הספקבנוסף נבקשם להוסיף: "שראל מצהירה כי 
 איחורים ועיכובים הנובעים ממעשה ו/או מחדל של שראל."

כמו כן, נבקשכם להסיר את האפשרות להזמין על חשבון הספק בדרך 
של קיזוז מהסכום המגיע ו/או שיגיע לו על פי ההזמנה. בכל מקרה נבקש 

 .כי שראל תפעל להקטנת הנזק במקרה זה
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .22 קיזוז 7

 ."נבקש להוסיף את המילים "ובלבד שאלו אושרו ע"י שני הצדדים
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .א8

שינוי ותיקון 
 הזמנה

23.  

נבקש להוסיף כי שראל רשאית לבטל הזמנה או חלק ממנה בכל עת ומכל 
סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה בכתב ובזמן סביר מראש. במידה 
והסחורה כבר הוזמנה מהיצרן באופן ייעודי עבור שראל או לקוחותיה 

 תשפה את המגיש בגובה ההזמנה. ולא ניתן יהיה לבטלה שראל
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 .ב8

24.  

 .נבקש להסיר סעיף זה מכיוון שאינו סביר
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .ב9

  .25 ביטול הזמנה

נא לסייג את שינוי השליטה למקרה של שינוי שליטה עקב פטירת בעל 
ליורשים ולא מניות. במקרה כזו נוצר שינוי שליטה עקב העברת המניות 

 ניתן להימנע מכך, כל שכן לקרוא למצב כזה הפרת חוזה מצד הספק.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 .ג9

26.  

 .9.3נבקש הבהרתכם היכן סעיפים אלו בדפי הפנייה 
 :תשובה
 )ג(.9 לסעיף הכוונה

 .ד 9
27.  

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

 לשראל. נא למחוק.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

)ה( 9
 סוף

 הסעיף

28.  

 .4.4.2ראה סעיף 
 :תשובה
 .ברורה איננה השאלה

 1.ה.9
29.  

מכיוון שההתקשרות בינינו לבין קבלני המשנה נבקש להסיר סעיף זה 
 .שלנו או הספקים שלנו הינם בגדר סוד מסחרי

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 2.ה.9

30.  

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

 לשראל. נא למחוק.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 (2()ה)9

 31.  

 נבקש להפוך סעיף זה להדדי כך שתנאי הסודיות יחולו גם על שראל.
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

10 
  .32 סודיות
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בקשר עם ביצוע  מטעמונא להוסיף: "למעט לעובדיו או מי 
 ."התחייבויותיו כלפי שראל

 :תשובה
 ראו תשובתנו להלן.

10 

33.  

הראשונה לאחר המילים "גוף או תאגיד" להוסיף את נבקש בשורה 
 .המילים " למעט גורמים אשר חשופים למידע במסגרת תפקידם"

 :תשובה
 הספק רשאי לחשוף בפני עובדיו הקשורים במישרין בביצועו של המכרז.

 .א10

34.  

נבקש להוסיף בסיפא של הדברים את המילים " למעט עותק שישמר 
 .אצל הספק לצורכי תיעוד"

 :תשובה
 .סודיות שמירת בדבר ההוראות יחולו זה עותק על שגם ובלבד, מקובל

 .ב10

35.  

אשר "נבקש להוסיף לאחר המילים "לידיעת עובדיו" את המילים 
 .קשורים במכרז זה ומעורבים בו"

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 .ה10

36.  

 נבקש להוסיף כי סעיף זה יהיה למעט חברות בנות ו/או חברות קשורות
 של הספק.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

  .37 איסור העברה 13

 הצעההגשת /משתתף הצעת טופס -למכרז' ב נספח
נבקש להוסיף בשורה שנייה לאחר המילים "שיקול דעתה" את המילים 
"בכפוף למתן הודעה מראש ואפשרות לספק ולתקן את ההפרה ככל 

 והייתה".
 :תשובה

 לב לנסיבות המקרה. מקובל, לפי שיקול דעת שראל, בשים

15 

הנחיות 
והבהרות 

 לטבלה
 

38.  

 ."נבקש להסיר בסיפא של הדברים את המילים "ובכל נסיבות אחרות
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
19 

39.  

נבקש להסיר את שתי המילים האחרונות בסעיף "שינויים 
 .המתחייבים"

 :תשובה
 חלקו השני של הסעיף ימחק.

 .ב1

מבוא והצהרת 
 הצדדים

40.  

את השירותים" ולשנות למילים "את נבקש לתקן את המילים "
 .הטובין"
 :תשובה

 לאחר המילים "את השירותים" יתווסף "ואת הטובין".

 .ח1

41.  

את שראל בגין כל הנזקים  "ישפה"נבקש לתקן את הסעיף כך שהספק 
 וההוצאות... "הישירים בלבד"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 .יד1

42.  

החמישית נבקש למחוק את המילים "ולא ידוע על כוונה בשורה 
 .להגישה"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 .טו1

43.  

שנים  10נבקש להסיר בסוף הסעיף את ההתחייבות לספק מוצרים כ 
לאחר סיום ההסכם שכן מדובר על הסכם למוצרים מתכלים ולא 

 למכונות הדורשות חלקי חילוף.
 :תשובה

" הארכותיה"על  יבוא" ההסכם תקופת כל"למשך  המילים לאחר
 .ימחק הסעיף של והמשכו

 .טז1

44.  
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 נבקש כי יוספו המילים "בתאום ובהסכמה מראש" בסוף הסעיף.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

  .45 יז..1

למזמין עומדת האופציה להאריך" : "לאחר המיליםנבקשכם להוסיף 
 את המילים: "בהודעה מראש".

 :תשובה
 בעינו.הסעיף יוותר 

 .ב2

תקופת 
 ההסכם

46.  

למזמין עומדת האופציה להאריך" : "לאחר המיליםנבקשכם להוסיף 
 את המילים: "בהודעה מראש".

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 .ג2

47.  

 להודיעאו נציג הלקוח נבקשכם כי במקרה של סירוב, יהא על המזמין 
 על כך  באופן מידי.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 ג..4

הטובין, 
הזמנה 
 והספקה

48.  

"שראל מתחייבת לשתף פעולה כדי לקיים ולהוציא לפועל הוראות 
 הסכם זה וכדי לאפשר לספק לבצע את הוראות הסכם זה ביעילות."

 :תשובה
הסעיף אינה מקובלת. נזכיר כי מדובר במכרז מסגרת. ברי כי  הוספת

ספק מסגרת שבוצעה פנייה פרטנית לרכש ממנו יזכה לשיתוף פעולה 
 .והתיחורבכפוף לנוסח המכרז  שראלמצד 

הוספת 
 סעיף

49.  

 נבקש פיצוי מוסכם בגין ביטול ההזמנה זמן קצר בטרם הספקת הטובין.
 :תשובה

 הוספת הסעיף אינה מקובלת.

הוספת 
 סעיף

50.  

 נבקש להגביל את אחריות הספק כלהלן:
 בטוביןהספק לא יהא אחראי בגין רשלנות, מעשה בזדון ו/או שימוש  .1

 בניגוד להוראות, על ידי שראל ו/או מי מטעמה לרבות בית החולים.

 בכל מקרה לא יהיה הספק אחראי לנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים. .2
-הסכומים אשר שולמו לו בפועל עלאחריות הספק תהיה מוגבלת לגובה 

ידי שראל במועד קרות אירוע הנזק ובמקום עם הדרישה הראשונה 
 ירשם בכפוף לפס"ד חלוט.

 :תשובה
 הספק תהא עפ"י דין.  אחריות

5 

אחריות 
 לטובין

51.  

שראל מצהירה ומתחייבת נבקשכם להוסיף את ההצהרה הבאה: "
 .והיצרן" הספקלהפעיל הטובין וכל היוצא מכך בהתאם להוראות 

 :תשובה
' וכו שימוש, אחסון בדבר הוראות המשתמש לידי להמציא הספק על

 .ובכתב מראש

הוספת 
 סעיף

52.  

נבקשכם להוסיף: כי שראל תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או 
לספק הוצאה ו/או אובדן שייגרמו לשראל ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או 

תוך כדי ו/או בקשר עם שימוש שאינו  ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו
 ."הספקוהוראות  היצרןתואם את הוראות 

 :תשובה
על הספק להמציא לידי המשתמש י דין; אחריות הספק תהא עפ"

 הוראות בדבר אחסון, שימוש וכו' מראש ובכתב.

הוספת 
 סעיף 

53.  

 .נבקש למחוק את המילים בשורה השנייה "יוכיח להנחת דעת שראל"
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

עמידה  .ו7
בדרישות חוק 

54.  
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נבקשכם להבהיר כי שראל לא תתנגד להעברת זכויות מטעמים בלתי 
 סבירים. 

, ללא קבלת הסכמת שראל ולהעביר זכויותי לספקכמו כן, יש לאפשר 
 רגון, מיזוג, העברת נכסים וכיוצ"ב.א-אך תוך יידועה, במקרים של רה

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

הוספת 
 סעיף

ציוד רפואי 
 ותקנותיו

55.  

נבקש לערוך משא ומתן סביר ביחס למחיר המוצע במידה ותחול עלייה 
 .הטוביןמשמעותית במחיר 

בנוסף נבקש להסיר בשורה השלישית את המילים "ו/או לקוח שראל או 
 .לתמורה בשיעור נמוך יותר שהוסכם עליה בין הצדדים"

 :תשובה
 בעינו.הסעיף יוותר 

 .א7

 התמורה

56.  

נבקש להסיר בסיפא של הסעיף את המילים "ולא תהיה צמודה למדד 
 .כלשהו"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 .ג7

57.  

 ."נבקש להסיר את המילים בסיפא של הסעיף "או מחמת כל גורם אחר
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .ד7

58.  

: בנוסף, נבקשכם להוסיף התייחסות .להסיר: "צפוי להפר"נבקשכם 
"למעט באותם המקרים בהם האיחור ו/או עיכוב נגרם בשל מעשה ו/או 

 מחדל של שראל."
עשה הדבר יי, הפעלת שיקול דעתכם לפי הסעיףנבקשכם כי ב כן,-כמו

חד צדדית  פעולה. כן נבקש התראה בזמן סביר על כל באופן סביר
שתינקט בעניין, שתכלול אפשרות סבירה לתיקון חוסר ההתאמה ו/או 

 הפגם בטובין לפני הפעלת המנגנון הקבוע בסעיף.
 .בנוסף נבקש להסיר את המילה בשורה השנייה "יפצה"

 :תשובה
בטרם נקיטה באיזה מהפעולות הנזכרות בסעיף זה, תינתן לספק 

 לנסיבות המקרה. לפי שיקול דעת שראל, בשים לבהתראה, 

 תרופות .א9

59.  

הספק הוא קבלן עצמאי ולא יהיו נבקש לשנות את הסעיף לנוסח הבא: "
וכל הבא מטעמו, לרבות קבלי משנה, לבין  בין הספק, עובדיו, שלוחיו

המזמין ו/או הלקוח המזמין ו/או לקוח המזמין ו/או מי מטעמם, יחסי 
עובד מעביד. היה וייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור, וכתוצאה מכך 
יגרמו למזמין הוצאות או נזקים , הספק ישפה את המזמין בכפוף לפס"ד 

 ."חלוט בגין כל הוצאה או נזק כאמור
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

 יחסי הצדדים  .א 11

60.  

נבקש להפוך סעיף זה להדדי ולהוסיף בסיפא את המילים "שאינו נדרש 
 .למידע במסגרת הסכם זה"

 :תשובה
 .הדדי יהיה הסעיף כי מקובל

  סודיות 11

61.  

קובע באופן בלתי סביר  ואמאחר וה זה, בין היתר ףנבקשכם להסיר סעי
על כל סכסוך שכזה להתברר בהתאם למנגנונים פיצויים ללא מגבלה. 

 הקבועים בהסכם ובדין.
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 .א14

 קיזוז ועכבון

62.  

 ולעכב תחת יד לספקנבקשכם להסיר אפשרות זו. לחילופין לאפשר גם 
מחויבת בתשלומו ו/או  את משלוח הטובין בשל כל סכום ששראל

 אחראית לו ו/או התחייבות, על פי תנאי ההזמנה ו/או המכרז.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 .ב14

63.  

 נספח ד'
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אנו המציעים,  שומרים על זכויותינו להעיר על הסכם כפי שהובא בנספח 
 ד' גם לאחר זכיה בהצעה.

  :תשובה
 בקשות לשינויים יש להעלות במעמד הליך שאלות ההבהרה בלבד.

  

64.  

 .נא להוסיף לאחר המילים "צוות עובדים" את המילה "וקבלנים"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 )ט(1
 

65.  

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

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 )ב(4

 

66.  

פסק דין חלוט וכי של  כי שיפוי כאמור יהיה כפוף לקיומולהוסיף  נא
 הספק ועל חשבונו. שראלעל ידי  ההליך יועבר אל הספק לצורך התגוננות

 הספק מראש ובכתב.הסכמת  תהיה רשאית להתפשר בהליך ללאלא 
 :תשובה
ההליך יועבר אל לכך שפסק דין חלוט ושל  לקיומוהיה כפוף ישיפוי 

 הספק ועל חשבונו. על ידי  הספק לצורך התגוננות

 )ב(5

 

67.  

נא לסייג את הסעיף למקרה בו בוטל זיכיון הספק על ידי היצרן כך שאין 
 לספק כל יכולת למנות אחר תחתיו.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 )ו(6

 

68.  

 .כפוף לקיומו של פסק דין חלוט נא להוסיף כי שיפוי כאמור יהיה
 :תשובה
 מקובל.

 )א(9
 

69.  

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

 :תשובה
 ".30" יבוא "30במקום "

 )ב(9

 

70.  

 תנאים כלליים להזמנות רכש –ה' למכרז  נספח
"ולהתייחס אליה כבטלה  נבקש להסיר בשורה השנייה את המילים

באופן מלא או חלקי על פי שיקול דעתה" ובסיפא של הסעיף את המילים 
 .או מתאימים אחרים לפי שיקול דעת החברה""

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

2.4 

 הטובין

71.  

. נבקש להוסיף את המילה "ישיר" בתחילת הסעיף לאחר המילים לכל 1
 נזק.

 להחליף את המילה "יפצה" במילה "ישפה". בשורה השלישית נבקש 2
.בשורה שלישית נבקש להסיר את המילים "ו/או הרוכשים ממנה ו/או 3

 ."מי מטעמה
.בשורה שלישית  נבקש להוסיף את המילה "ישיר" בתחילת הסעיף 4

 לאחר המילים לכל נזק.
 . נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים בכפוף לפס"ד חלוט.5

 :תשובה
 .מקובלת 5' מס בקשה

2.5 

72.  

 נא להוסיף לאחר המילה "פרטיה" את המילים "הנמצאים באחריותו".
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
2(6)  

73.  

נבקש להחליף בשורה הראשונה את המילה "שבהזמנה" למילה 
 ."שבבקשה"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 התשלום 3.3

74.  
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 .המקובלים בין הצדדיםנבקש להסיר סעיף זה ולהיצמד לתנאי התשלום 
 :תשובה

 ובהסכם הנספח לו. במכרז שקבוע כפי הינם התשלום תנאי
3.4 

75.  

הדבר  לקיזוז ניכוי או חילוט.להסיר מסעיף זה את האפשרות  נבקשכם
אינו מקובל וסביר וקיימת אפשרות של שיפוי בגין כל נזק והפסד שיגרמו 

 לשראל.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

4.1 

 ועיכבוןקיזוז 
 

76.  

 ולעכב תחת יד לספקנבקשכם להסיר אפשרות זו. לחילופין לאפשר גם 
את משלוח הטובין בשל כל סכום ששראל מחויבת בתשלומו ו/או 

 אחראית לו ו/או התחייבות, על פי תנאי ההזמנה ו/או המכרז.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

4.2 

77.  

הזמנה ייעשה בתיאום עם הספק בנבקשכם באופן כללי כי כל שינוי 
ובהודעה מראש על כך, לרבות הודעה על ביטול. כל חריגה ממועדים 

נבקש פיצוי מוסכם בגין ביטול  . כלומר, הספקלעיל תביא לפיצוי 
 ההזמנה זמן קצר בטרם הספקת הטובין.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

6 

שינוי ותיקון 
 ההזמנה

78.  

ביטול הזמנה ייעשה בתאום עם הספק, תוך נבקשכם באופן כללי כי כל 
 קביעת מועדים מוגדרים לכך אשר חריגה מהם תביא לפיצוי הספק.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

7 

ביטול 
 ההזמנה

79.  

נבקשכם להגדיר ביתר פירוט בהסכם ההתקשרות את אותם תנאים 
מהותיים נשואי הסעיף. בכל מקרה נבקשכם כי חילוט כספים כאמור, 

 אם בכלל, באופן יחסי למהותו של התנאי. ייעשה,
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

7.1 

80.  

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

 ובלתי סביר.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

7(1)  

81.  

: "בהודעה יבוא: "ללא הודעה מוקדמת" ובמקום נבקשכם להסיר
יום לפחות". בנוסף נבקשכם להוסיף בסיפא: "והכל כפי  60מוקדמת של 

 שיקבע בפסק דין חלוט."
 שראל, ללא קבלת הסכמת ולהעביר זכויותי לספקכמו כן, יש לאפשר 

, העברת נכסים וכיוצ"ב ארגון, מיזוג-אך תוך יידועה, במקרים של רה
בו רשאית שראל לבטל את ההזמנה באופן מלא  החשבו כמקרואלה לא י
 או חלקי.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

7.2  

82.  

ימים. איזו סיבה יש להפחית  30המועד הקבוע בדין לביצוע פסקי דין הנו 
 ?15-זאת כאן ל

 :תשובה
 ".30" יבוא "15במקום "

7(2)  

83.  

נבקשכם  להסיר מסעיף זה את האפשרות לחיוב הספק בהוצאות 
והפרשים. הדבר אינו מקובל וסביר וקיימת אפשרות של שיפוי בגין כל 

 נזק והפסד שיגרמו לשראל.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

7.4.1  

84.  
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נבקשכם להסיר סעיף זה הואיל והספק הינו חברה גדולה עם ספקי 
רבים העשויים להתחלף, קיים קושי ממשי משנה ו/או קבלני המשנה 
 להתחייב לסעיף זה כלשונו.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

7.4.2  

85.  

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

 לשראל. נא למחוק.
 :תשובה

 בעינו.הסעיף יוותר 

7(4()2  

86.  

נבקש להעביר לעיון לקוחותיכם אך ורק חומר של הספק הרלוונטי 
 .לפניה

 :תשובה
 .מקובל

 סודיות 8

87.  

על אף האמור, ולמען הסר ספק יובהר כי עסקת רכישה, מיזוג ו/או רה 
וכיוצא באלה לא ייחשבו העברת זכויות על פי ההסכם  הספקארגון של 

להמחות או להעיר בדרך אחרת  יהא רשאי הספקלעניין סעיף זה וכן כי 
את הזכויות לפי הסכם זה לחברה בת ו/או חברה קשורה ו/או חברה 
אחות ו/או חברת בעלת עניין, בהודעה מראש ובכתב לשראל, והכל בלבד 

 שזכויות שראל על פי הסכם זה לא תיפגענה.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 איסור העברה 10

88.  

 
 

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 

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

 יוותר בעינו.
 

 ,בברכה
 גטניו-סוזנה חן

 וועדת מכרזיםרכזת מ                                                                                                              
 :העתקים

 מכרזתיק 
 ועדת מכרזים 


