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 2019 מרץב 25

 לכבוד

 המשתתפים במכרז

 ג.א.נ.,
 91/1930/0מכרז פומבי מספר : הנדון

 
 מסוגים שונים  לעירוי מתכליםאספקת ל הצעות קבלתל

 
 "מסגרת"פניית  בהליך

 
 מענה לשאלות ובקשות הבהרהעדכון ו

  
 .12:00 בשעה 11/4/2019 ליום נדחה ההצעות להגשת האחרון המועד .1

 :שהועברו עד למועד האחרון שנקבע בעניין זה במכרז שבנדוןהבהרה ובקשות הלהלן תשובות לשאלות  .2

 "דמס הסעיף  מספר הערה/  השאלה פירוט
או שמדובר  האם מדובר בסטים יעודיים למכשירי עירוי אוטומטייםמבוקש להבהיר 

 ?למתן עירוי בסטים ידניים
 :תשובה

 .למתן עירוי מדובר בסטים ידניים

 כללי

1.  

 מבוקש להבהיר כי:
אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי להטיל על הספק ומי מהבאים מטעמו 
אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את 

ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל מאחריות המוטלת  החברה ו/או ביה"ח 
 עליהם על פי דין.

בגין סכומים  שראלחובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את 
תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית  ששראל

תודיע לספק על התביעה  ששראלין ובלבד ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי ד
ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה 

 בהתגוננות כאמור.
 :תשובה

פסק דין שלא תהא בכפוף לקבלת ובת השיפוי/פיצוי חפי דין. -אחריות הספק תהא על
 הדרישה תוך זמן סביר מקבלתהתביעה ו/או אודות הלספק מתן הודעה  ,עוכב ביצועו

 .ומתן האפשרות לספק לנהל את הגנתו

כללי ביחס 
כל סעיפי ל

האחריות 
 והשיפוי

2.  

 .מבוקש לקבוע סכום קצוב של ערבות הביצוע
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 19כללי 
3.  

מבוקש כי דרישות הסעיף תחולנה על שינויים/עדכונים/בקשות והודעות מהותיים בלבד 
 בהם כדי להשליך על המשך אספקת הציוד למזמין.אשר יש 
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 24-25כללי 
)ג( 6-)ב(6

 להסכם

4.  

דל חמרגע שהספק  -מבוקש למחוק את הסעיפים הללו מפאת היותם בלתי ישימים 
מלהיות הסוכן/המפיץ המורשה של המוצר בארץ, הרישום איננו יכול להמשיך להתנהל 

 גם החוק והתקנות המדוברים.על שמו וממילא כך 
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 28-29 כללי
)ז( 6-)ו(6

 להסכם
 

5.  

 מבוקש לשמור על זהות שואלי השאלות בדיסקרטיות.
 :תשובה

 הבקשה מקובלת.
 49 כללי

6.  
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נבקש להסיר את המילים "הערה/הסתייגות" ולאפשר הערות או הסתייגויות במסגרת 
 מסמך זה.

 :תשובה
במסגרת הליך שאלות  שראלדי י-כוונת הסעיף להסתייגויות אשר אושרו על אין

 ההבהרה.

6 

7.  

במידה ויהיה צורך בהתנסות נבקש כי כמות המוצרים וזמן ההתנסות יהיו בהסכמת 
 .שני הצדדים ויוגבלו בזמן ובכמות

 :תשובה
  .בעינו יוותר הסעיף

20 

8.  

נבקש להסיר את המילים בשורה הראשונה "ואת בית החולים" מכיוון שהרכש מתבצע 
 דרך שראל ושראל הוא הגוף המקשר בין הספק לבין לקוחות הקצה.

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

24 

9.  

נבקש להסיר את המילים בשורה השנייה "ואת בית החולים" מכיוון שהרכש מתבצע 
 .הוא הגוף המקשר בין הספק לבין לקוחות הקצה דרך שראל ושראל

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

26 

10.  

נבקש להסיר את המילים בשורה הראשונה "ואת בית החולים" מכיוון שהרכש מתבצע 
 דרך שראל ושראל הוא הגוף המקשר בין הספק לבין לקוחות הקצה.

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

27 

11.  

נבקש להסיר בשורה השנייה את המילים "יוכיח להנחת דעת שראל כי" ואת המילים 
 .בשורה השלישית "וביה"ח"

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

28 

12.  

נבקש להוסיף בסיפא של הדברים את המילים "בכפוף להודעת הספק הזוכה על זכייתו 
 במכרז זה".ובתאום מראש ומוסכם לגבי מועד עדכון המחירים החדשים שזכו 

 :תשובה
פרטניים מעת לעת.  תיחוריםתהא רשאית לבצע  שראלבמכרז מסגרת מכוחו  מדובר

הפרטניים לא תוכל להיות גבוהה יותר מהמחיר אשר  התיחוריםהצעת המחיר במסגרת 
די ועדת המכרזים י-המסגרת אשר יאושרו לרכש על ספקיהוצע במסגרת הליך המסגרת. 

 .מסודרת היקבלו על כך הודע שראלשל 

37 

13.  

 .נבקש להסיר סעיף
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

41 
14.  

נבקש לבחון במכרז זה וביתר המכרזים את האפשרות להגשת המכרז עד לסוף יום 
( ביום בו נקבע המועד האחרון על מנת לאפשר התארגנות במקרים 17:00העבודה )

 חריגים.
 :תשובה

בהתייחס . 12:00 בשעה 11/4/19 מיום יאוחר לא עדההצעות למכרז זה יש להגיש  את
שאלות ההבהרה של כל  להגיש בקשה פרטנית במסגרת הליך יש -למכרזים אחרים 

 המכרזים תשקול את הבקשה לגופה ותעדכן בתשובתה.  תועדמכרז ומכרז. 

62 

15.  

 נבקש לקבל את תשובת שראל על תוצאות המכרז בתוך טווח זמן זה.
 :תשובה

  כן. תלעשו מנת על שביכולתה כלתעשה המכרזים  ועדת
70 

16.  

 .נבקש להסיר את המילים "לקוחותיו והמחיר שהוצע על ידו"
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

78 
17.  

 ."יגבר נוסח ההסכם" -נבקש לשנות את המילים "יגבר נוסח המכרז" ל
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
94 

18.  
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נבקש להסיר את המילים בשורה השנייה "ו/או שותפו ו/או שבעל מניות בו ו/או מנהל 
ו/או איזה מלקוחותיה "ממנהליו היה בעל מניות ו/או ניהל עסק בחברה" ואת המילים 

 .בהווה או בעבר"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

97 

19.  

 .נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "בכפוף להודעה למציעים"
 :תשובה

 .בסיפא של הסעיף תתווספנה המילים "בכפוף להודעה למציע/ים הרלבנטי/ים"
99 

20.  

 מהות ההתקשרות ותנאיה - 'א נספח
אנו המציעים,  שומרים על זכויותינו להעיר על הסכם כפי שהובא בנספח א' גם לאחר 

 זכיה בהצעה.
 :תשובה

 זה שלב שאלות הבהרה במסגרת הינהובקשות  הערות, שאלותלהעברת  הפלטפורמה
לאחר  יוגשו. כל שאלה, הערה ובקשה שבמכרזלשם כך ובתוך לוחות הזמנים שהוגדרו 

 .בחשבון יובאו לא –מכן 

- 

21.  

 .נבקש להוסיף בסיפא את המילים "בכפוף להודעה זמן סביר מראש"
 :תשובה
 . בעינו יוותר הסעיף

1.2 
22.  

שראל" ולרשום במקומם נבקש להסיר את המילים בסוף הסעיף "המיטיבים עם 
 ."בהזמנת הרכש"

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

1.3 

23.  

נבקש לשנות את הסעיף כך כי במקרה בו תוארך האופציה לרכש מכח מכרז זה הנושא 
 יובא לדיון ולאישור שני הצדדים בכתב ומראש.

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

2.1  

24.  

 .לפחות על מנת שנוכל להיערך בהתאםיום מראש  30נבקש כי הודעה מראש תהיה כ 
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

2.3 
25.  

 .נבקש להסיר את המילה "והאומנות" בשורה השנייה
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

3.1 
26.  

נבקש להדגיש כי המוצרים יסופקו ללקוחות שראל המוגדרים כעת או למחסני שראל 
 .על פי סדרי העבודה המקובלים בין הספק לשראל

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

3.3 

27.  

יגה בכל מקרה של נזק פי דין ולהחר-מבוקש להגביל את אחריות הספק לאחריות על
שהינו תוצאה של כח עליון / תפעול / אחזקה / שימוש / אחסנה וכדומה לקויים ו/או 

 רשלניים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק.
 :תשובה

תפעול / אחזקה תוחרג במקרה בו הוכח כי הנזק נגרם באופן בלעדי עקב אחריות הספק 
אשר סופקו למשתמש הרלבנטי  להוראות היצרן ו/או הספקבניגוד שימוש / אחסנה  /

 .מראש ובכתב

, 4.1 נספח א'
4.3 

 להסכם 5

28.  
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מבוקש להגביל לנזקים ישירים. לאחר המילה "מהתחייבויותיו" מבוקש להוסיף המילה 
"היסודיות שלא תוקנו". כן מבוקש להכפיף את חובת השיפוי/פיצוי להוראת פס"ד 
חלוט שלא עוכב ביצועו של ערכאה שיפוטית מוסמכת, למסירת הודעה מיידית ובכתב 

הול ההגנה באופן בלעדי לידי הספק. כן לספק בדבר כל נזק, הפסד והוצאה והעברת ני
 י ההסכם.פ-מבוקש להגביל את תקרת השיפוי לסך התמורה המגיעה לספק על

 :תשובה
להוראת פס"ד חלוט שלא עוכב ביצועו של ערכאה תהא בכפוף חובת השיפוי/פיצוי 

לספק בדבר כל נזק, הפסד ככל הניתן שיפוטית מוסמכת, למסירת הודעה מיידית 
 .מתן האפשרות לספק לנהל את הגנתווהוצאה ו

 4.2-4.3 
 

29.  

מבוקש, כי בטרם ביטול/צמצום/פסילת/החלפת הזמנה/טובין/חילוט תינתן לספק 
התראה סבירה בכתב ושהות מספקת לתיקון. כן מבוקש שהסכום שיחולט ישקף את 
הנזק שנגרם בפועל ורק לאחר שנמסרה לספק הודעה בכתב וניתנה לו שהות סבירה 

 לתיקון ההפרה. ומספקת
 :תשובה

בטרם ביטול/צמצום/פסילת/החלפת הזמנה/טובין/חילוט תינתן לספק התראה סבירה 
 מראש כפי שיתאפשר בנסיבות העניין לפי שיקול דעת שראל.

, 4.3 נספח א'
4.4 

לתנאים  7.1
כלליים 

 להזמנות רכש
 

30.  

 .על מה מדוברנבקש להסיר בסיפא של הסעיף את המילה "ועוד" או לחילופין להבהיר 
 :תשובה

 .הספק מהתחייבויות באיזהעמידה -אי כלר בסעיף, הכוונה הינה לכאמו
4.2 

31.  

נבקשכם בשורה הרביעית במקום המילים "לבטל את ההזמנה" לאפשר לספק אפשרות 
 לתקן את אי ההתאמה בטרם ביטול.

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

4.3 

32.  

 .שעות 72שעות ל  48נבקש לשנות את מספר השעות מ 
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
4.3.1 

33.  

נבקש לשנות את הסעיף כך שבמידה ויתעורר הצורך לרכוש מוצר שחסר במלאי מספק 
שראל תעשה כל שביכולתה לקבל את המחיר הנמוך ביותר מהספק החלופי ובכל  ,אחר

  מעלות הפריט הבודד. 10%אופן שלא יהיה גבוה יותר מ 
כמו כן נבקש כי תמחק השורה "כמו כן שראל תהיה רשאית לדרוש מהספק פיצוי ושיפוי 

  בגין כל נזק הפסד והוצאה שנגרמו בהקשר זה."
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

4.4(2) 

34.  

מבוקש, כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב המגיע לספק לפי הסכם זה ולא 
 ביחס לנזקים שלא הוכחו.  

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 7 נספח א'
 )א( להסכם13

לתנאים  4.1
כלליים 

 להזמנות רכש

35.  

מבוקש, כי זכות הקיזוז תחול רק ביחס לסכום קצוב המגיע לספק לפי הסכם זה ולא 
 ביחס לנזקים שלא הוכחו.  

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 7  נספח א'
 )א( להסכם13

לתנאים  4.1
כלליים 

 להזמנות רכש

36.  

נבקש להסיר את המילים בסעיף המתחילות ב"אך לשראל תהיה הזכות......והן לאחר 
 .בחירת הצעת הספק"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 )ד(6

37.  

 .נבקשכם לבטל סעיף זה או לחילופין להפוך אותו להדדי
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
7 

38.  

 .אושרו ע"י שני הצדדים"ובלבד שאלו " -נבקש להוסיף בסיפא של הדברים את המילים  
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
8 

39.  
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 נבקש להוסיף כי ההודעה תינתן זמן סביר מראש.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .א9

40.  

מבוקש להוסיף כי במקרה של ביטול הזמנה, שראל תיתן לספק הודעה בכתב של לפחות 
 ימים מראש. 7

 :תשובה
 .לפי שיקול דעת שרלא בנסיבות הענייןתינתן לספק הודעה סבירה כפי שיתאפשר 

 )א( 9

41.  

 נבקש להסיר סעיף זה לחלוטין שכן אינו סביר.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .ב9

42.  

נבקש להסיר בשורה השלישית את המילים "ו/או יגרמו" ובהמשך את המילים ללקוח 
 .שראל ו/או למי מטעמם"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 1.ה.9

43.  

יחיד ה)ג( הפיצוי 9-)ב(9מבוקש לתקן כך שבמקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיפים 
בו הספק יהיה מחויב כלפי שראל הינו ככל ששראל תידרש לשלם מחיר עודף לספק אחר 

 הפרש שבין מחיר הספק לבין מחיר גבוה יותר של ספק חלופי(.ה -בגין ההזמנה )קרי 
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 1.ה. .9

44.  

נבקש להסיר סעיף זה במלואו כולל הפסקה בסוף הסעיף מכיוון שאינו סביר. 
 ההתקשרויות שיש לנו עם ספקי משנה /קבלנים וכו הינם בגדר סוד מסחרי.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 2.ה.9

45.  

 .נבקש להפוך את כלל הסעיף להדדי
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

 10 
46.  

 גורמים אשר חשופים למידע במסגרת תפקידם.נבקש להדגיש / להוסיף כי למעט 
 :תשובה

 הבקשה מקובלת.
 .א10

47.  

 .נבקש להוסיף בסיפא של הדברים "למעט עותק שיישאר אצל הספק לצרכי תיעוד"
 :תשובה

 מקובלת, ובלבד שגם על עותק זה תחולנה ההוראות בדבר הסודיות.הבקשה 
 .ב10

48.  

תהיה רשאית להעביר ללקוחותיה מידע רלוונטי בלבד בקשר  מבוקש להוסיף כי שראל
 לטובין המבוקש.

 :תשובה
 הבקשה מקובלת.

 )ג(10

49.  

נבקש להדגיש כי הספק יביא לידיעת עובדיו "אשר מעורבים במכרז זה וקשורים אליו 
 .במסגרת תפקידם"

 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 .ה10

50.  

 תמנע מטעמים סבירים בלבד. מבוקש להוסיף, כי הסכמת שראל
 :תשובה

 הבקשה מקובלת.

 13  נספח א'
 )א( להסכם14

לתנאים  10
כלליים 

 להזמנות רכש

51.  

 נבקש להדגיש/להוסיף "למעט לחברות בנות ו/או חברות קשורות של הספק".
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
13 

52.  

 טופס הגשת הצעה - 'ב נספח
 ."נבקש להסיר בשורה השלישית את המילים "לקוח שראל ו/או מי מטעמם

 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

14 
53.  
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קול דעתה" את המילים "בכפוף ינבקש להוסיף בשורה השנייה לאחר המילים "לפי ש
 .למתן הודעה זמן סביר מראש ואפשרות לתקן את ההפרה ככל וזו הייתה"

 :תשובה
 .לפי שיקול דעת שראל שיתאפשר בנסיבות הענייןתינתן לספק הודעה סבירה כפי 

15 

54.  

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

18 
55.  

 – ט שראל לכל פריט )כדי לזהותם"נשמח מאוד לקבל כמויות צריכה לכל פריט + מק
 .(חלק מהפריטים אינם מוכרים לנו

 :תשובה
ראו האמור תחת  להציע את מגוון הפריטים נשוא המכרז הקיימים לו. כל ספקעל 

 "הנחיות והבהרות לטבלה".הכותרת 

- 

56.  

 הסכם התקשרות - 'ד נספח

 .נבקש להסיר בסיפא של הדברים את המילים "בשינויים המחויבים"
 :תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

 .ב1
57.  

 הישירים בלבדבגין כל הנזקים  את שראל ישפהנבקש לשנות את הסעיף כך ש "הספק 
 .וההוצאות שיגרמו להם כתוצאה....."

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 י"ד.1

58.  

 .נבקש להסיר בשורה החמישית את המילים "ולא ידוע לו כוונה להגישה"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 ט"ו.1

59.  

מתום תקופת שנים  10נבקש להסיר בסוף הסעיף את המילים "ולתקופה של לא פחות מ 
 ההסכם" שכן זה לא סביר.

 :תשובה
 במקום המילה "ההסכם" תבואנה המילים "ההתקשרות על הארכותיה".

 ט"ז.1

60.  

נבקש לתקן את הסעיף כך "הצדדים רשאים להביא הסכם זה לידי סיום בכל עת ומכל 
 .סיבה שהיא על ידי מתן הודעה לצד שכנגד"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 .ג2

61.  

נבקש להסיר את המילים בשורה השנייה "ו/או ההסכם" שכן לקוח הקצה אינו מודע 
 או מכיר את פרטי ההסכם בין שראל לבין הספק.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 .ג4

62.  

 נבקש לשנות כי הספק יהיה אחראי בגין כל נזק  ישיר בלבד.
ו/או לצד שלישי  בנוסף נבקש להסיר את המילים בשורה הראשונה "ו/או ללקוח שראל

 .כלשהו"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו. 

 .א5

63.  

 מבוקש להוסיף המילים: "על פי כל דין" לפני המילה "בגין".
 :תשובה

 .הבקשה מקובלת
 )א(5 

64.  

 שראלחובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את מבוקש להבהיר כי 
תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין  ששראלבגין סכומים 

תודיע לספק  ששראלפגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד 
על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק להתגונן מפניה ותשתף 

 עמו פעולה בהתגוננות כאמור.
 :תשובה

 לעיל.ראו תשובתנו 

 (ב)5

65.  
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ראל "ולהוסיף ש"ו/או לקוח  -נבקשכם בשורה הראשונה להסיר את המילים "ויפצה"  ו
 כי בגין נזק ישיר בלבד.

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

בנוסף נבקשכם להסיר את המילים בשורה השנייה "ו/או ללקוח שראל ו/או לצד שלשי 
 כלשהו".

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 
הדברים נבקשכם להסיר את המילים "עם דרישה ראשונה " ולרשום בסיפא של 

 .במקומם "בכפוף לפס"ד חלוט הניתן ע"י ערכאה מוסמכת"
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

 .ב5

66.  

 .נבקשכם להסיר בשורה השנייה את המילים "יוכיח להנחת דעת שראל"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .ו6

67.  

נבקשכם להסיר את המילים בשורה הראשונה "וביצוע יתר התחייבויות הספק לשביעות 
 רצון שראל ולקוח שראל ".

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

 .א7

68.  

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

 הסעיף יוותר בעינו.
 .ג7

69.  

 ."או מחמת כל גורם אחר"נבקשכם להסיר בסוף הסעיף את המילים 
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 .ד7

70.  

נבקש להסיר בשורה השנייה את המילה "ויפצה" ובשורה השלישית את המילים "ולקוח 
 .שראל"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.

 .א9

71.  

יום לתיקון ההפרה,  30מבוקש להוסיף כי במקרה של הפרה, תינתן לספק תקופה של 
 מתן הודעה.וזאת החל ממועד 

 :תשובה
 .לפי שיקול דעת שראל סבירה כפי שיתאפשר בנסיבות העניין שהותתינתן לספק 

 )א(9

72.  

ו למי מטעמם" א\ו לקוח המזמין וא\נבקש להסיר מהשורה השנייה את המילים "ו
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 

להוסיף אחרי המילים "ישפה את המזמין" את המילים "בכפוף לפס"ד חלוט  נבקש
 .הניתן ע"י ערכאה מוסמכת"

 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

 .א10

73.  

 נבקש כי סעיף זה יהפוך להדדי
 על כן נבקש כי המילה הראשונה בסעיף תהפוך ל "הצדדים" 

זה במסגרת הסכם בנוסף נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים "שאינו נדרש למידע 
 .זה"

 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

 .א11

74.  

 .נבקש להסיר סעיף זה לחלוטין או לחילופין להפוך אותו להדדי
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
13 

75.  
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ימים מראש  7מבוקש להוסיף כי בכל מקרה של קיזוז/עכבון, תינתן לספק הודעה של 
 וזכות לטעון בעניין.

 :תשובה
 .לפי שיקול דעת שראל סבירה כפי שיתאפשר בנסיבות הענייןתינתן לספק הודעה 

13 

76.  

 מבוקש להכפיף לתשלום התמורה המגיעה לספק.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
 )ב ( 14

77.  

 תנאים כללים להזמנת רכש – 'ה נספח
נבקש להסיר בשורה השנייה את המילים "ולהתייחס אליה כבטלה באופן מלא או חלקי 

דעתה" ובנוסף להסיר את המילים בסוף הסעיף " או מתאימים אחרים לפי על פי שיקול 
 .שיקול דעת החברה"

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

2.4 

78.  

 .ישיר בלבדהדגיש כי הספק יהיה אחראי לכל נזק ל\נבקש להוסיף
בנוסף בשורה השלישית נבקש להחליף את המילה "ויפצה" למילה "וישפה" ולהסיר את 

 הרוכשים ממנה או מטעמה.או \המילים ו
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
בנוסף נבקש להוסיף בסיפא של הסעיף את המילים "בכפוף לפס"ד חלוט שניתן ע"י 

 .ערכאה מוסמכת"
 :תשובה
 .מקובלת הבקשה

2.5 

79.  

 ".צד ג' כלשהולאו \ו לחברה וא\נבקשכם להסיר בשורה הראשונה את המילים "ו
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
2.6 

80.  

 .נבקש להחליף את המילה "שבהזמנה" למילה "שבבקשה"
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
3.3 

81.  

 או לחלט"\נבקשכם להסיר את המילים "ו
 .ו מכח כל הסכם אחר"א\ובשורה השנייה את המילים "ו

 :תשובה
 הסעיף יוותר בעינו.

4.1 

82.  

 .ו "א\נבקשכם להסיר בשורה השלישית את המילים "פיצוי ו
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
4.2 

83.  

 נבקש להבהיר כי השינוי יעשה זמן סביר מראש.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
6 

84.  

 נבקשכם להסיר סעיף זה לחלוטין שכן אינו סביר.
 :תשובה

 הסעיף יוותר בעינו.
7.4.2 

85.  

 חלופי מזה הקיים עד כה. הרכבהבחודשים הקרובים נעבור למפעל 
 

 שיורכבו מרביתם אירופאיים וללא שינוי מהמוצרים הקיימים כעת .רכיבי הפריטים 
  .החלופות שתי את נגיש זה למכרז ולכן המדויק המעבר מועד ידוע טרם

 למען הסר ספק כלל המוצרים הקיימים והחלופיים הם בעלי אישור אמ"ר.
 :תשובה
  , ניתן להגיש מספר חלופות.נרשמה ההערה

- 

86.  

 
 
 

 ביצוע ערבות נוסח - 'ו נספח
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 .מבוקש להוסיף "ערבות זו אינה ניתנת להעברה"
 :תשובה

 .מעודכןמצ"ב נוסח  .הבקשה מקובלת
 נספח ו' 

87.  

 נוספות ושאלות בקשות
וכל לצרף כפי שביקשתם נשעל מנת את טבלת המוצרים שבמכרז באקסל נבקש לקבל 

 .מדיה דיגיטלית למכרז
 :תשובה

קבוצות, על כל ספק להכין טבלה עם המוצרים שיש אין טבלת מוצרים, במכרז מפורסם 
 לו להציע.

- 

88.  

נבקש לקצוב את המועד להודעה על אי התאמה/פגם בטובין שיתגלו.  כן נבקש להבהיר 
 שלאחר מועד זה ניתן יהיה להודיע על פגם/אי התאמה נסתרים.

 :תשובה
 .לגופה אליה להתייחס ניתן לא כל ועל מיוחסת הבקשה נספח/  סעיף לאיזה צוין לא

- 

89.  

 נבקש להבהיר שהספק אחראי על פי הדין לנזקים.
 :תשובה

 לא צוין לאיזה סעיף / נספח הבקשה מיוחסת ועל כל לא ניתן להתייחס אליה לגופה.
- 

90.  

( יש להודיע לספק על כל דרישה/תביעה שתוגש להם 1נבקש להוסיף הבהרה כדלקמן: 
( 3להתגונן מפני כל דרישה/תביעה כאמור; ( יש לאפשר לספק 2בקשר למוצר/לשירות; 

אין להתפשר עם אף אחד בלא קבלת הסכמת הספק לפני כן שאחרת הפשרה לא תחייב 
 .( שיפוי בגין הוצאות ושכ"ט סבירים4;  את הספק

 :תשובה
 לא צוין לאיזה סעיף / נספח הבקשה מיוחסת ועל כל לא ניתן להתייחס אליה לגופה.

- 

91.  

ימים מראש. נבקש  7הקיזוז תשלח הודעה בכתב על כך למציע נבקש להוסיף שבטרם 
 למחוק את הזכות לקזז ע"י וכלפי "מי מטעמו".

 :תשובה
 לא צוין לאיזה סעיף / נספח הבקשה מיוחסת ועל כל לא ניתן להתייחס אליה לגופה.

- 

92.  

 לאחר המילה "אחראי" יש להוסיף "על פי דין".
 הנובעים הסיכונים כל כנגד בביטוח עצמו יבטח יש למחוק את המילים "הספק

ולהחליפן במילים "הספק יערוך את הביטוחים המתאימים לאופי והיקף  "מההזמנה
 ההתקשרות".

 :תשובה
 ותבנספח התנאים הכלליים. הבקש 2.6סת לסעיף חאנו מניחים כי השאלה מיו

 ת.ומקובל

- 

93.  

 
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 
 

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

 
 .12:00בשעה  11/4/2019המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  –כאמור לעיל 

 
 מצ"ב נוסח ערבות ביצוע מעודכן.

 
 ,בברכה

 ועדת מכרזיםו                                                                                                              
 :העתקים

 מכרזתיק 
 ועדת מכרזים 
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 מעודכן -ביצוע  נוסח ערבות –'ונספח 
 

 לכבוד
 תרונות לוגיסטיים ושירותים לרפואה מתקדמת בע"מפ –שראל 
 8הגביש 
 נתניה

 /019/1930 מס' _____________ מכרז פומבי מס' הנדון: ערבות
 

 בלתי, חוזרת בלתי בערבות, כלפיכם בזה ערבים אנו"( הספק_________________ )להלן: " לבקשת .1
 שקלים( ______: במילים) _______ של כולל לסך עד סכום כל לתשלום, לביטול ניתנת ולא תלויה

  .הספק מאת שתדרשו"( הערבות סכום)להלן: " חדשים

 

 מיום ימים)שבעה(  7 תוך, הערבות לסכום עד, ידכם על שיידרש סכום כל לכם לשלם מתחייבים אנו .2
 לנו להציג עליכם שיהיה מבלי וזאת, זה במסמך כמצוין, במעננו שתתקבל, בכתב הראשונה דרישתכם

 ובלי, כלשהו באופן להוכיחה או דרישתכם את לנמק או האמורה דרישתכם על נוספים ראיה או מסמך

 .הספק נגד משפטי בהליך לפתוח או הספק מאת, בדיעבד או מראש, הסכום את לדרוש עליכם שיהיה
 

, הערבות סכום מתוך ידכם על שיקבע סכום כל על, לעת מעת, זאת ערבות לממש ורשאים זכאים אתם .3
. הערבות סכום על יעלה לא זאת ערבות בגין ידינו על וישולמו ידכם על שידרשו הסכומים כל שסך ובלבד
 סכום יתרת לגבי בתוקפה הערבות תישאר, אחת בפעם במלואה זאת ערבות תממשו לא אם, לפיכך

 .ממומשת הבלתי הערבות
 

 .ערבות זו אינה ניתנת להעברה .4
 

 בטלה הערבות תהיה זה מועד לאחר. בכלל ועד ___________ ליום עד בתוקפה תישאר זו ערבות .5

 .ומבוטלת
 
 

 ,רב בכבוד
 

_____________
____ 

]שם וכתובת הבנק 
 הערב[

 


