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 2019 ביולי 30

 לכבוד

 המשתתפים במכרז

 ג.א.נ.,
   30/076/19מס' פומבי מכרז  :הנדון

 
 מסוגים שונים אלקטרודות, פלטות ועפרונות לדיאטרמיה אספקת קבלת הצעות לל

 
 בהליך "פניית מסגרת"

 
 מענה לשאלות ובקשות הבהרהעדכון ו

  
 :האחרון שנקבע בעניין זה במכרז שבנדוןשהועברו עד למועד הבהרה ובקשות הלהלן תשובות לשאלות  .1

 "דמס הסעיף  מספר הערה/  השאלה פירוט
נבקש להבהיר למה הכוונה ששראל שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את 
היקפי הרכש במחירים ותנאים זהים או טובים יותר..."? בהינתן שהמדובר במכרז, 

לרכש כאמור הינה רק מהמציעים במכרז ורק  נבקש להבהיר כי זכותה של שראל
בהתאם להצעות הזוכות )עפ"י ההצעה במכרז או בתיחור פרטני עפ"י תנאי המכרז(. 

 פרשנות אחרת חותרת תחת עקרונות דיני המכרזים.
  תשובה:

 שינוי בנוסח הסעיף.  אין
 

 מבוא –פרק א' 
 3סעיף 

1.  

בנוגע לדרישתכם להתחייב מראש לפעול באמצעות "כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה 
שראל" ובשים לב לכך שהמדובר באמצעי לא ידוע שלא קיימת וודאות לגבי עלותו ו/או 
היכולת הטכנולוגית להתחבר אליו ע"י מערכות הספק, נבקש להבהיר כי במקרה של 

חודשים מראש  12, תינתן לזוכה התראה של "אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה שראל"
על מנת לאפשר לו להיערך בהתאם וכי במידה והזוכה לא יוכל ו/או לא יהיה מעוניין 
בהתקשרות באמצעי הטכנולוגי החלופי שעליו תורה שראל, תהא לזוכה האפשרות 

 להודיע על סיום ההתקשרות מבלי שלשראל תהיינה כל טענות בהקשר זה. 
 תשובה:

 יוותר בעינו הסעיף

נאים ת –פרק ג' 
 – נוספים

משלוח הזמנות, 
תעודות משלוח 

 וחשבוניות
  13סעיף 

2.  

בשים לב לעיכובים בהנפקת אישורי אמ"ר וקיומו של מכתב מנכ"ל משרד הבריאות, 
נבקש להבהיר ששראל תכיר גם באישורי אמ"ר שהוגשה בקשה לחידושים טרם 

 בריאות הוארכו מינהלית.פקיעתם ואשר בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד ה
 תשובה:

 אכן בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות

תנאים  –פרק ג' 
 –נוספים 

 אישור אמ"ר
 14סעיף 

3.  

מערכות הלוגיסטיקה של היצרנים הבינלאומיים ו/או של הספקים אינן מנוהלות לפי 
תוקף ממועד אספקה בפועל ולכן המדובר בדרישה לא ישימה. לאור האמור נבקשכם 
להבהיר כי ניתן כחלופה לספק מוצרים, כפי שנעשה כיום בהסכמת שראל, בני לא פחות 

לא אם כן ניתן אישור מראש ובכתב חודשים לפני תאריך פקיעת תוקף, א 12 –מ 
 לאספקת מוצרים בעלי תוקף קצר יותר.

 תשובה:
 בעינו יוותר הסעיף

 

נאים ת –פרק ג' 
תוקף  – נוספים
 16סעיף  הטובין

4.  

 הפריטים יסופקו בהקדם האפשרי אחרי ייצורם.
 תשובה:

 בעינו יוותר הסעיף
 

 תנאים נוספים
 תוקף הטובין –

 16סעיף 

5.  



 15מתוך  2עמוד                                                                                                     

                              

 

נבקש להבהיר כי סימון המוצרים נעשה ע"י היצרנים הבינלאומיים בהתאם לדרישות 
 המחייבות במדינה המוכרת שעל בסיס אישורה ניתן אישור האמ"ר בישראל. 

בהתאם, המוצרים מסומנים רק עם תאריך פגות תוקף ולא עם תאריך ייצור. לאור זאת 
או בתאריך פגות תוקף וכי אין נבקשכם להבהיר כי ניתן להסתפק או בתאריך ייצור 

 חובה ששניהם יהיו מסומנים ע"ג הטובין.
בנוסף, בשים לב לסוג הציוד הרפואי, אשר מיועד למשתמש המקצועי ולא לשימוש 
הצרכן והואיל ואין המדובר במצרך ולאור ההבהרה דלעיל נבקש למחוק את הדרישה 

ים נשוא המכרז ואין מקום של סימון עפ"י צו סימון מוצרים אשר אינו חל על המוצר
להכיל במכרז את דרישותיו כאשר משרד הבריאות מאשר לפעול בהתאם לדרישות 

 הסימון המחייבות במדינה המוכרת.
 תשובה:

 .הסעיף יוותר בעינו
 

נאים ת –פרק ג' 
סימון  – נוספים
 17סעיף  הטובין

6.  

 . של כל סוג מוצרנבקש להגדיר כמות קצובה וסבירה נדרשת לבדיקה 
 תשובה:

 לא ניתן להגדיר מראש. תלוי בבית החולים שאצלו הספק עושה את הבדיקה.
 ההחלטה לגבי כמויות תהיה משותפת עם הלקוח.

 

נאים ת –פרק ג' 
 – נוספים

מוצרים ללא 
ניסיון קודם 

סעיף  בישראל
20 
 

7.  

דרישה זו תיכנס לתוקפה אך ורק עם כניסת חוק ציוד רפואי תשע"ב ש נבקשכם להבהיר
ותקנותיו לרבות תקנות ציוד רפואי )רישום ציוד רפואי בפנקס וחידושו( התשע"ג  2012 –
קים וכי עד למועד כניסתם לתוקף הספק הזוכה יקיים את הוראות החו ףלתוק 2013 –

, כפי שיהיו בתוקף במדינת הרלבנטיים ואת נהלי משרד הבריאות החלים על הספק
 .ישראל, במועד אספקת המוצרים

  תשובה:
לעיל מאושר. יש להוסיף להתחייבות הספק מעבר להתחייבות למלא הוראות  האמור

למלא גם את הוראות חוזר מנכ"ל משרד הבריאות,  מחוייבכל דין יש להוסיף כי הספק 
 נהלי משרד הבריאות וכל הוראה או נוהל הנוגעים לעניין האמור.

 

תנאים  –פרק ג' 
עמידה  -נוספים 

בדרישות חוק 
ציוד רפואי 

סעיף  ותקנותיו
23 

8.  

הכוונה בסטטוס רישום הינה לשינוי ו/או עדכון ביחס לתוקף אישור נבקש להבהיר כי 
 ו/או ביחס לתנאים הכלולים באישור האמ"ר.  האמ"ר

 תשובה:
 .בעינו יוותר הסעיף

תנאים  –פרק ג' 
עמידה  -נוספים 

בדרישות חוק 
ציוד רפואי 

סעיף  ותקנותיו
24 

9.  

הדרישה מנוסחת באופן גורף ופרשנות רחבה שלה עומדת בסתירה לעקרון הבסיס של 
חסיון התכתובות בין היצרנים/בעלי הרישום לבין הרגולטור וככזו אינה סבירה. נבקש 

את המזמין באופן אקטיבי רק במקרים שבהם יהיה מחוייב לעדכן הספק להבהיר כי 
ובכלל זאת יודיע  לעדכן את הלקוחותריאות ונהלי משרד הבתחול עליו חובה על פי דין 

לשראל ולביה"ח על כל שינוי בנוגע להתוויות השימוש במוצר או בנוגע לגורמים 
פעולת בטיחות לרבות איסוף יזום מהשוק )ריקול( שרשאים לעשות בו שימוש וכן על כל 

 בקשר לציוד הרפואי.
מין עדכון כאמור בסמוך הספק ימסור למזמידע מעבר לכך, ככל שהמזמין יבקש לברר 

לאחר קבלת פניית המזמין ובלבד שהעדכון המבוקש אינו כולל דרישה לקבלת מידע 
 בהיותו כולל, לדוגמא, מידע סודיבלבד אשר אינו מיועד ללקוחות אלא רק לרגולטור 

 .אשר מטבע הדברים היצרן חולק רק עם הרגולטור
  תשובה:

 . בעינו יוותר הסעיף

נאים ת –פרק ג' 
עמידה  -נוספים 

בדרישות חוק 
ציוד רפואי 

סעיף  ותקנותיו
25 

10.  
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כפי שנוסחה אינה ישימה. בפועל, לא תמיד ניתן לחדש לחידוש ההתחייבות הגורפת 
את הרישום. כידוע לכם, הרישום מותנה בהגשת מסמכים שונים שיש לקבל 

מהיצרנים. לעיתים לא ניתן לקבל מסמכים אלה מסיבות שונות, כגון, החלטת היצרן 
ו א DOCאו  CE  משיווק המוצרים וכפועל יוצא מכך אי חידוש המייצור ו/או לחדול 

ISO  עבור המוצרים או נקיטת פעולה ע"י היצרן או רשות רגולטורית כלשהי שכפועל
יוצא ממנה לא ניתן לחדש את הרישום. בנוסף, גם ידוע לכם שבעקבות עיכובים 

במשרד הבריאות, קיימים לא מעט מקרים בהם החידוש מתקבל בפועל רק לאחר 
 סיום תוקפו של הרישום בפנקס. 

 
תמה תקופת הרישום של כי " 10הציוד הרפואי אף קובע בסעיף התאם לאמור חוק ב

ציוד רפואי בפנקס ולא חודש, או נמחק או בוטל רישומו, ניתן להמשיך לשווקו וכן 
)א(, למעט ייבוא של 2להורות על שימוש בו או לעשות בו שימוש על אף האמור בסעיף 
הרישום, זולת אם  אותו ציוד רפואי, לתקופה שלא תעלה על שנתיים מתום תקופת

 ". הורה המנהל אחרת בכתב
 

בשים לב לאמור, נבקשכם להבהיר כי התחייבות הספק הזוכה לחידוש הינה בכפוף 
לכך שבמועד הנדרש לא תהיה מניעה רגולטורית או אחרת ו/או החלטה של היצרן 

 ו/או חוסר במסמכים דרושים לחידוש הרישום, שלא יאפשרו את החידוש.
 

קשת המזמין לקבל עדכון בנוגע לפקיעת תוקף צפויה ופעולות שבכוונתו בכל הנוגע לב
נבקש לבטל דרישה זו שכן כחלק מההגשה במכרז או כתנאי להזמנה בידי לנקוט בהן, 

שראל עותק מאישור האמ"ר שבו נקוב תוקפו ומשכך מועד פקיעת תוקף הרישום מצוי 
 ממילא בידיעת שראל. 

 
התחייבות הספק לחדש ומשכך יש לקבוע את חובת עדכון בכל הנוגע לחידוש, הרי שדי ב

שראל מראש רק במקרים בהם הספק סבור שעומדים להתקיים הסייגים לחידוש, קרי, 
כי צפויה מניעה רגולטורית או אחרת ו/או החלטה של היצרן ו/או חוסר במסמכים 

עה צריך הוד דרושים לחידוש הרישום שלא יאפשרו את החידוש כלל ו/או חידוש בזמן.
חודשים מראש כן  3שתינתן בסמוך למועד שעובדות אלה נודעו לספק ולא דווקא 

 חודשים מראש.  3אירועים אלה מטבע הדברים יכולים להתרחש בכל עת ולאו דווקא 
 תשובה: 

 .בעינו יוותר הסעיף
 

תנאים  –פרק ג' 
עמידה  -נוספים 

בדרישות חוק 
ציוד רפואי 

סעיף  ותקנותיו
26 

11.  

נבקש למחוק את המילים בסיפא "עד לתיקון הליקוי" שכן, כידוע לכם, במקרה של 
 ריקול מפאת ליקוי במוצר, לא תמיד המוצר חוזר לשוק.

  תשובה:
 .בעינו יוותר הסעיף

תנאים  –פרק ג' 
עמידה  -נוספים 

בדרישות חוק 
ציוד רפואי 

סעיף  ותקנותיו
27 

12.  
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ההתחייבות הגורפת כפי שנוסחה אינה ישימה. כידוע לכם, קיימים נבקש להבהיר כי 
מקרים של מכירת פעילות של חברות/יחידות עסקיות של היצרן באופן גלובאלי. 

במקרה כאמור, במועד הקובע להעברת הפעילות לרוכש, הספק יחדול לשמש כסוכן 
סוכן מורשה/מפיץ של יצרן הציוד בארץ והרוכש יחליט האם ברצונו למנות 

מורשה/מפיץ במקומו. ככל והרוכש יחליט שלא למנות סוכן מורשה/מפיץ במקומו 
ולהפסיק את מכירת המוצרים בישראל, לא ניתן יהיה להציג בפני ש.ר.א.ל. ספק אחר 

שייכנס לנעלי הספק והספק עצמו, לא יהיה מורשה להמשיך לשמש כסוכן 
ל וכמובן שאינו יכול ואף לא כבעל הרישום בישראמטעם היצרן מורשה/מפיץ 

לות בטיחות בנוגע ולהתחייב להמשיך לעמוד בהתחייבויות למעט הודעה על פע
 .למוצרים שכבר נמכרו על ידו

, במקרה שבו הספק הזוכה יחדל 28לפיכך נבקשכם להבהיר כי על אף האמור בסעיף 
להיות הסוכן/המפיץ המורשה של יצרן המוצרים בארץ ולא ניתן יהיה להעביר את 

פעילות לספק אחר שימונה מטעם היצרן, הספק הזוכה יהא פטור מהמשך קיום ה
לות בטיחות בנוגע והודעה על פעהתחייבויותיו כאמור, למעט חובתו ליתן למזמין 

 .למוצרים שכבר נמכרו על ידו
  תשובה:

 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

תנאים  –פרק ג' 
עמידה  -נוספים 

בדרישות חוק 
ציוד רפואי 

סעיף  ותקנותיו
28 

13.  

בנוגע למחיר המוצרים שלא יעלה על  33נבקש להבהיר כי המגבלה הקבועה בסעיף 
הצעת המחיר שהוגשה במסגרת הליך המסגרת לא תחול במקרים המפורטים בסעיף 

שבהם תתאפשר הצגת דגמים שונים/מתקדמים שלא הוצעו במסגרת הליך  34
לא היו רשומים במדינת ישראל המסגרת ובלבד שדגמים שונים/מתקדמים אלה 
 במועד הגשת ההצעות במסגרת הליך המסגרת. 

 הספקים לא יכולים להתחייב כיום בנוגע לתמחור מוצרים שלא רשומים כיום בישראל.
  תשובה:

 .בעינו יוותר הסעיף

תנאים  –פרק ג' 
ליך ה -נוספים 

 סעיףמסגרת 
33-34 

14.  

שיינתן לזוכה זמן סביר לפנות לביהמ"ש נבקשכם להבהיר בסיפא של הסעיף "באופן 
 המוסמך בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש"

 תשובה:
 נוסח הסעיף יישאר ללא שינוי.

אופן  –פרק ד' 
התנהלות 

עיון  –המכרז 
במסמכי המכרז 
ובהצעה הזוכה 

 77סעיף 

15.  

בהינתן שהמדובר במכרז מסגרת, נבקשכם להבהיר כי המחיר שהוצע לא יחשב סוד 
מסחרי או עסקי רק לאחר השלמת קיום ההליכים הפרטניים אך לא במסגרת הליך 

 י. זהמסגרת שאחרת נוצר פתח לחוסר שוויון מהותי בהליך המכר
  תשובה:

 נוסח הסעיף יישאר ללא שינוי.

אופן  –פרק ד' 
התנהלות 

עיון  –המכרז 
במסמכי המכרז 
ובהצעה הזוכה 

 78סעיף 

16.  

ולהוסיף את המילים המודגשות כדלקמן: "וכן לבצע כל פעולה אחרת הבהיר נבקש ל
 לבחינת ההצעה."באופן סביר הדרושה 
  תשובה:

 ללא שינוי. יישארהסעיף  נוסח

 - לליכ –פרק ה' 
דרישה למידע 

נוסף או 
סעיף  הבהרות
88 

17.  

נבקש להבהיר את הוראות הסעיף ע"י הוספת המילים המודגשות כדלקמן: 
עפ"י מסמכי פנייה "מבלי......הגורעים מזכויות שראל ו/או לקוחותיה ו/או מי מטעמם 

 לא יחייבו......." זו,
  תשובה:

 ללא שינוי. יישארנוסח הסעיף 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
כללי  –ותנאיה 
 1.4סעיף 

18.  

יום במקרה שהפסקת  90להבהיר ולנקוב בהודעה זמן סביר מראש של נבקש 
 ההתקשרות לא מבוצעת מטעמי הפרה יסודית מצד הספק הזוכה.

  תשובה:
מדובר במכרז מסגרת וההחלטה ממי לרכוש ומתי היא של הלקוח הסופי. לכן מבחינתנו 

 .בעינו יוותר הסעיף

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

תקופת 
 ההתקשרות

 2.3סעיף 

19.  
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נבקש להבהיר בשורה השנייה שהכוונה במילים "עם כל גורם אחר או נוסף" היא רק 
 למציע זוכה במכרז המסגרת.

  תשובה:
 .סעיףבנוסח השינוי  אין

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

תקופת 
ההתקשרות 

 2.4סעיף 

20.  

נבקש להבהיר כי התחייבות הספק לספק את הטובין בהתאם לאמור בהזמנת הרכש 
הינה בכפוף לכך שהזמנות הרכש לא יכללו תנאים ו/או דרישות נוספות אשר לא נכללו 
 במפורש בפנייה זו ובהצעת הספק אלא אם כן אלה אושרו על ידי הספק מראש ובכתב. 

והאומנות המקובלים במדינת ישראל".  כמו כן, נבקש למחוק "ממיטב האיכות, החומר
המדובר בדרישה בלתי ברורה לחלוטין. המוצרים מסופקים בהתאם למפרט היצרן 
ועומדים בדרישות האיכות להם מחוייב היצרן המצויינים באופן ברור באישור האמ"ר 

 רלבנטי וכיוצ"ב(. ISO)לדוגמא 
  תשובה:

 סעיף.בנוסח האין שינוי 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

סעיף הטובין 
3.1 

21.  

נבקש להבהיר שהאספקה תהא אך ורק ללקוחות שראל שהינם בתי חולים ממשלתיים 
 בתחומי מדינת ישראל, אלא אם סוכם אחרת בין הספק לשראל.

 תשובה:
 בעינו יוותר הסעיף

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

סעיף הטובין 
3.3 

22.  

בכל מקרה אחריות הספק הינה בכפוף להיקף אחריותו החוקית נבקש להבהיר כי 
 עפ"י דיני מדינת ישראל.

לא סביר להטיל על ספק התחייבות גורפת הכוללת תרחישים רבים אשר אין לו כל 
שליטה עליהם ובכלל זאת אירועי נזק שיכולים להיגרם לאחר שהטובין יצאו 

 משליטתו.
ליקוי, נו למעט במקרה בו הפגם, כי האמור בסעיף הילפיכך נבקש להבהיר 

נגרמו לאחר שהטובין סופקו למזמין ו/או למי חוסר/מחסור, חוסר התאמה או פגם  
מטעמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו, 

שלוחיו, מועסקיו וקבלני המשנה שלו ו/או צד שלישי לרבות אחסנה ו/או שימוש שלא 
ו/או במקרים בהם למזמין ו/או למי מהגורמים  היצרן ו/או הספק בהתאם להוראות

 .המפורטים לעיל אחריות חוקית על פי דין לנזק שנגרם
של היצרן  warrantyבנוסף נבקש לקבוע כי תקופת האחריות הינה בהתאם לתקופת ה 

 .ביחס למוצרים
 תשובה:

 .שינוי ללא נשאר הסעיף 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
חוסר  –ותנאיה 

התאמה ו/או 
פגם בטובין 

 4.1סעיף 

23.  

נבקש להבהיר כי הפיצוי והשיפוי כאמור יינתנו רק בגין נזקים/הפסדים/הוצאות 
שנגרמו כאמור, והכל, בכפוף להיקף אחריותו החוקית של הספק עפ"י דיני ישירים 

 מדינת ישראל.
נתנה לספק כן נבקש להבהיר שהאמור הינו בכפוף לכך ששראל פעלה להקטנת הנזק ו

את ההזדמנות להתגונן נגד כל תביעה או דרישה של צד ג' שבגינה מבוקש השיפוי ו/או 
הפיצוי ושראל לא הודתה באחריות ו/או בחבות ולא הסכימה לפסיקה על דרך הפשרה 

 או לקיום בוררות ללא הסכמת הספק מראש ובכתב.
  תשובה:

 נוסח הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
חוסר  –ותנאיה 

התאמה ו/או 
פגם בטובין 

 4.2סעיף 

24.  
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נבקש להבהיר ביחס לאי התאמה מהותית לתנאי ההזמנה, הכוונה הינה אך ורק 
להזמנה שהוצאה בהתאם לתנאי הפניה והצעת הספק אלא אם אישר הספק תנאים 

 שונים ו/או נוספים מראש ובכתב.
 4.1לפגם ו/או ליקוי שבאחריות הספק על פי סעיף  כן נבקש להבהיר כי הכוונה היא רק

 לעיל )שלגביו ביקשנו את ההבהרות המפורטות לעיל(.
כן נבקש להבהיר כי זכותה של שראל לפעול כאמור בסעיף זה הינה בכפוף לזכויותיה 

 וחובותיה עפ"י דין.
  תשובה:

 .שינוי ללא נשאר הסעיף

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
חוסר  –ותנאיה 

התאמה ו/או 
פגם בטובין 

 4.3 סעיף

25.  

 נבקש להבהיר כי חובת האיסוף תחול רק ממוסדות בריאות בתחומי מדינת ישראל.
כן נבקש לקבוע שלו"ז אספקת הטובין החלופיים ייקבע בתיאום מראש עם הספק שכן 

 שעות או כל מועד שרירותי אחר.  48של  לא בכל תרחיש ניתן לעמוד באופן סביר בלו"ז
לחילופין נבקש להבהיר כי פרק הזמן להחלפת הטובין ייקבע על ידי שראל באופן סביר 

 לאחר שתאפשר לספק להשמיע את טענותיו.
 תשובה:

 .בעינו יוותר הסעיף

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
חוסר  –ותנאיה 

התאמה ו/או 
פגם בטובין 

 4.3.1 סעיף

26.  

נבקש למחוק "מבלי שתישא באחריות כלשהי לטובין לצד ג' כלשהו ו/או להשלכות 
הכרוכות בסילוקם". המדובר באחריות חוקית של שראל על פי דין שלא ניתן להתנות 

 עליה. על שראל לנהוג באופן אחראי ועפ"י כל דין במקרה כאמור.
  תשובה:

 הסעיף נשאר ללא שינוי. 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
חוסר  –ותנאיה 

התאמה ו/או 
פגם בטובין 

 4.3.2 סעיף

27.  

נבקש להוסיף את המילים המודגשות ולהבהיר כדלקמן: "ולחייב את הספק בכל 
והכל בכפוף שנגרמו על ידי כך  סבירים הפרש ובכל הוצאה, הפסד ונזק ו/או תשלום

לאחריותו החוקית של הספק עפ"י דיני מדינת ישראל במקרה של פגם במוצר 
 ."ולחובתם החוקית של המזמין ושל ביה"ח להקטנת הנזק

 
כמו כן נבקש להבהיר במשפט המתחיל במילים "כמו כן שראל תהא רשאית 

 לדרוש....."כי המדובר בכל נזק, הפסד והוצאה ישירים בלבד.
  תשובה:

 סעיף. נוסח האין שינוי ב

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
חוסר  –ותנאיה 

התאמה ו/או 
ין פגם בטוב

 (2) 4.4 סעיף

28.  

נבקש להבהיר כי הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות הכרוכות באספקת הטובין, 
לרבות, אך לא רק הוצאות שילוח, מכסים, היטלים, מיסים וכיוב וכן הוצאות אריזה, 

 העמסה, הובלה, פריקה והרכבה וזאת עד ליעד האספקה המוסכם בלבד.
שראל ושראל תבחר לשנע את המוצרים במקרים בהם האספקה תתבצע למחסני 

ולספקם בעצמה ללקוחות שראל, הספק לא יחוייב בכל תשלום בגין פעילותה הנ"ל של 
 שראל.

 
יעדי האספקה של הספק אינם כוללים את שטחי יו"ש ומזרח  נבקש להבהיר כיכן 

 ירושלים שכן שם יש ליצרן מפיץ אחר. בכל הנוגע לאספקה לרמת הגולן ולשטחים ביו"ש
שבשליטת ישראל, מאחר וחברתנו מספקת לבתי חולים, אין לחברתנו קווי אספקה 
שוטפים לאזורים אלה. משכך, נבקש להבהיר כי האספקה תהא כפופה לתיאום ואישור 
מראש ובכתב של הספק ביחס לאפשרותו לספק למיקום המבוקש ובמועד האספקה 

 המבוקש.
  תשובה:

  בעינו יוותר הסעיף

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

מרכיב המחיר 
 סעיףבהצעות 
5.1 

29.  

המונח "לשביעות רצון"  אינו ברור ומותיר פתח בלתי סביר לדחיית תשלומים למרות 
שהסחורה סופקה ונעשה בה שימוש. לאור זאת, נבקש להבהיר כי אי שביעות רצון 

לנספח א' ושראל עשתה  3.1תיתכן רק במקרים בהם הטובין לא סופקו בהתאם לסעיף 
 לנספח א'". 4.3שימוש בזכותה לבטל את ההזמנה עפ"י סעיף 

  תשובה:
 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 
 סעיףהתמורה 

 א'6

30.  
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נבקש להבהיר שהכוונה ב"לאחר בחירת הצעת הספק" הינה רק במסגרת של בחירת 
 זוכה בתיחור פרטני. פרשנות אחרת חותרת תחת עקרונות דיני המכרזים.

  תשובה:
 הסעיף.אין שינוי בנוסח 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 
 סעיףהתמורה 

 ד'6

31.  

נבקש להבהיר כי ניכוי ו/או קיזוז כל סכום לרבות פיצוי בגין נזקים יעשה אך ורק בקשר 
עם חוב פסוק או חוב מוכח שהספק אישר ביחס לסכומים ו/או נזקים כאמור וכי בכל 

בהתאם ובכפוף לדיני מדינת מקרה לא יעלה  על היקף אחריותו החוקית של הספק 
 ישראל. כל פרשנות אחרת אינה סבירה.

  תשובה:
 לא מוסכם. אין שינוי בנוסח הסעיף.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
קיזוז  –ותנאיה 

 7 סעיף

32.  

 נבקש להבהיר כי הפחתות ששראל תהא רשאית להכניס הינן רק ביחס לכמויות. 
 מייל שיועבר בכך יותנה לספק שודרה שכבר בהזמנה כלשהו שינוי כי להבהיר נבקש כן

 לצורך הספק ממחסני יצאה הסחורה בטרם הספק של לקוחות לשירות הודעה
 והשינוי הזמנה מספר את יכלול זה הודעה מייל וכי החולים לבית או למזמין אספקתה
 יהא ההזמנה שינוי סופקהאו /ו הספק ממחסני יצאה כבר והסחורה במידה. המבוקש

  .הספק ואישור בהסכמת מותנה
כן נבקש להבהיר שכל שינוי בפניה יוכל להיעשות באופן חד צדדי על ידי שראל רק אם 
ניתנה הודעה ביחס אליו טרם המועד להגשת הצעות במכרז. לאחר מועד זה כל שינוי 

 יחייב את הסכמת הספק. 
  תשובה:

 כל היתר לא מוסכם.הקטע המסומן בצהוב מאושר. 
 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
שינוי  –ותנאיה 

ותיקון הזמנה 
 א' +ב' 8 סעיף

33.  

נבקש להבהיר כי זכות ביטול ההזמנה או חלקה לאחר שזו כבר שודרה לספק תותנה  
בכך שיועבר מייל הודעה לשירות לקוחות של הספק בטרם הסחורה יצאה ממחסני 
הספק לצורך אספקתה למזמין או לבית החולים וכי מייל הודעה זה יכלול את מספר 

והסחורה כבר יצאה ממחסני הספק הזמנה ויפרט את היקף הביטול ביחס אליה. במידה 
 ו/או סופקה ביטול ההזמנה או חלקה יהא מותנה בהסכמת ואישור הספק. 

 תשובה:
 הבקשה מקובלת 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
ביטול  –ותנאיה 

 סעיףהזמנה 
 א'9

34.  

רק כנגד חוב חלוט ונזק מוכח בהתאם  נבקש להבהיר כי זכות החילוט תעמוד לשראל
 לאחריות הספק בהתאם ובכפוף לדיני מדינת ישראל ולא בכל מקרה. 

שראל לא זכאית להיפרע יותר מכפי נזקיה בפועל על פי דין ואין זאת בהכרח כי אלו 
 יעלו על הסכום שתהא חייבת לספק באותו המועד.

  תשובה:
 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 –נספח א' 
 מהות

ההתקשרות 
ביטול  –ותנאיה 

 סעיףהזמנה 
 ב'9

35.  
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 נבקש לתקן את הסעיף כדלקמן:
 

"בכל אחד מהמקרים המנויים להלן רשאית שראל לבטל את ההזמנה ללא הודעה 
והספק מרשה לשראל או למי מטעמה באופן בלתי חוזר להוציא מחצריו בכל מוקדמת 

כל טובין שהם השייכים לשראל ו/או  דרך שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של שראל
 :למי מטעמה, ללא צורך במתן רשות נפרדת על ידי הספק

 *פשיטת רגל של הספק
 *פירוק, במקרה והספק הינו תאגיד.

 *הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים לספק.
 *פטירת הספק.

 *שינוי בשליטת הספק.
פקו המוצרים לידיה הבהרה: עפ"י ההסכם שראל אינה הבעלים של כל טובין בטרם סו

)כן ראה הערתנו בהמשך להלן לעניין התניית העברת הבעלות בתשלום מלוא התמורה 
( ולכן כל האירועים הנקובים  60בגין הטובין. ההסכם קובע תשלום בתנאי שוטף + 

 בסעיף לא מהווים עילה סבירה לכניסת שראל לחצרים של ספקים ולהוצאת סחורה.
ככל ומי מהספקים יעמוד במצב של פשיטת רגל או פירוק, שראל תידרש לפעול 

 בהתאם לדין ולהעלות את טענותיה בפני הכונס/המפרק שימונה.
ככל שהוגשה בקשה למינוי כונס נכסים, הרי שכל עוד לא מונה כונס נכסים אין 

לעיל אל  לשראל כל זכות להכנס לחצרים ואם מונה כונס נכסים, עליה לפעול כאמור
 מול הכונס שימונה.

שינוי בשליטת הספק, עם כל הכבוד אינו מקנה זכויות ביטול הזמנות או כניסה 
והוצאת סחורה מחצרי הספק. חברות זכאיות לבצע שינויי שליטה מכל סיבה שהיא 

וכל עוד לא אין בכך כדי להוות הפרה של ההסכם מול שראל אין מקום ששראל תדרוש 
 זכויות כאמור.

וסף, יש להבהיר כי על שראל יהא לעשות שימוש בזכויותיה בתום לב ורק כל עוד יש בנ
 באירועים האמורים כדי למנוע מהספק לקיים התחייבויותיו על פי ההסכם.

  תשובה:
 הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
ביטול  –ותנאיה 
 ג'9 סעיףהזמנה 

36.  

 לבטלה.הדרישה מקפחת ולא סבירה ונבקש 
  תשובה:

 הסעיפים יישארו ללא שינוי.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
ביטול  –ותנאיה 

 9הזמנה סעיף 
 ה'9–ד' ו 

37.  

הדרישה אינה סבירה. אין כל סבירות שהספק יממן עבור שראל רכש מוצרים. יש לקבוע 
לפעול להקטנת  ( בכפוף לחובת שראל2) 4.4כי במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 

 נזקיה.
  תשובה:

 הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
ביטול  –ותנאיה 

הזמנה סעיף 
 1.ה.9

38.  

הדרישה להעברת הסכמים של הספק עם הספקים, דהיינו, עם היצרנים אינה סבירה 
ואינה ישימה ומשכל נבקש למחקה. בהסכמים עם היצרנים מחו"ל המינוי הינו 

ספציפי לספק ומחייב רישום האמ"ר ועמידה בתנאים ששראל מעצם טיב פעילותה 
 והיותה לקוח של ציוד רפואי, לא עומדת בהם.

כך גם לא ניתן להעביר התקשרות עם קבלני משנה שאין להם זכות פעולה עצמאית 
 מטעם היצרן אלא מכח זכויות הספק. 

 תשובה:
 בלבד. 2.ה.9האמור לעיל מאושר לגבי סעיף 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
ביטול  –ותנאיה 

הזמנה סעיף 
והפסקה  2.ה.9

האחרונה 
 ה 9בסעיף 

39.  

נבקש להבהיר שהחזרת מסמכים תתבצע רק לפי בקשה בכתב משראל ובכפוף לזכות 
הספק לשמור בידיו עותק לתיעוד התקשרותו עם שראל וביצועה לרבות כל תיעוד נדרש 

 עפ"י הוראות כל דין או רשות מוסמכת.
  תשובה:

 הבקשה מאושרת.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

 10סודיות סעיף 
 ב'

40.  
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נבקש להבהיר שאין באמור גם כדי למנוע מהספק ליתן הסברים לבקשת לקוח שראל 
 שבשבילו נערכה הפניה בקשר עם ההצעה.

  תשובה:
 הבקשה אינה רלבנטית לסעיף.

 ישנה בכל מקרה התחייבות של הספק ליתן הדרכה ללקוחות שראל.
 הסעיף יישאר ללא שינוי. 

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

 10סודיות סעיף 
 ג'

41.  

נבקש לקבל עותק מהדרישות ולחילופין להבהיר כי לספק תהא זכות לחזור בו מהצעתו 
ללא כל פיצוי במקרה ובו תועלינה דרישות שלא נכללו במפורש במסמכי המכרז ואשר 
הספק ימצא אותן בלתי ניתנות ליישום ו/או בלתי סבירות וכפועל יוצא מכך יבחר שלא 

 להתקשר עם אותו לקוח של שראל.
  ה:תשוב

 הבקשה אינה מאושרת. נוסח הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

 10סודיות סעיף 
 ו'

42.  

 נבקש להבהיר כי שראל לא תסרב להעברה אלא מנימוקים סבירים.
כן נבקש להבהיר כי במקרה של העברה שאושרה על ידי שראל הנעבר ולא הספק יהא 

בגין התקופה שהחל ממועד ההעברה אלא אם סוכם אחרת מראש  חב כלפי שראל
 ובכתב בין הצדדים.

לא סביר שבמקרה שבו מינוי של הספק מופסק, לדוגמא, עקב מכירת פעילות או החלטת 
היצרן למנות מפיץ אחר, והיצרן בוחר למנות ספק חלופי ששראל מסכימה למינויו, 

ילות הספק החלופי ושלשראל אף לא שהספק הזוכה ימשיך בכל מקרה לחוב בגין פע
 יהיה שיקול דעת בקשר לסוגיה זו.

  תשובה:
 מוסכם כי שראל לא תסרב להעברה, אלא מנימוקים סבירים.

בכפוף לכך שהספק החלופי שאושר על ידי שראל, לקח על עצמו את כל התחייבויות 
כתב התחייבות  הספק כפי שהן עולות ממסמכי המכרז ונספחיו והספק המציא לשראל

חתום על ידי הספק החלופי, הקובע כאמור, רק אז לא יחוב הספק בגין התחייבויות 
 שנטל על עצמו הספק החלופי.

 –נספח א' 
מהות 

ההתקשרות 
 –ותנאיה 

איסור העברה 
 13סעיף 

43.  

נבקש להבהיר כי הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות הכרוכות באספקת הטובין, 
 המוסכם בלבד. וזאת עד ליעד האספקה

במקרים בהם האספקה תתבצע למחסני שראל ושראל תבחר לשנע את המוצרים 
ולספקם בעצמה ללקוחות שראל, הספק לא יחוייב בכל תשלום בגין פעילותה הנ"ל של 

 שראל.
 תשובה:

 .בעינו יוותר הסעיף

טופס  –נספח ב' 
הצעת 

משתתף/הגשת 
 13הצעה סעיף 

 ח'

44.  

מערכות הלוגיסטיקה של היצרנים הבינלאומיים ו/או של הספקים אינן מנוהלות לפי 
תוקף ממועד אספקה בפועל ולכן המדובר בדרישה לא ישימה. לאור האמור נבקשכם 
להבהיר כי ניתן כחלופה לספק מוצרים, כפי שנעשה כיום בהסכמת שראל, בני לא פחות 

לא אם כן ניתן אישור מראש ובכתב חודשים לפני תאריך פקיעת תוקף, א 12 –מ 
 לאספקת מוצרים בעלי תוקף קצר יותר.

 תשובה:
 .בעינו יוותר הסעיף

טופס  –נספח ב' 
הצעת 

משתתף/הגשת 
 ט'13   הצעה 

45.  

 הפריטים יסופקו בהקדם האפשרי אחרי ייצורם.
 תשובה
 .בעינו יוותר הסעיף

נספח ב'  
-הבהרות לטבלה

 סעיף ט'

46.  

, אלקטרודות לדפיברילטור, התיאור המילולי אינו מספק. נא לציין מק"טים 2בסעיף 
 של פריטים קיימים

 תשובה:
 יצרן"ט ומק מלא תיאור לציין הספק על. לו שיש המוצרים את להציע מוזמן ספק כל
 .הפריטים של

נספח ב'  סעיף 
13 

47.  

, אנא תהיו ספציפיים יותר. דיאטרמיה הוא Accessories for Diatermia, 5בסעיף 
 תחום רחב ביותר. למה כוונתכם ב אביזרים לדיאטרמיה??

 תשובה:
 יצרן"ט ומק מלא תיאור לציין הספק על. לו שיש המוצרים את להציע מוזמן ספק כל
 .הפריטים של

נספח ב'  סעיף 
13 

48.  
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 או לציין מק"ט של פריט קיים Ditto with Sheath, נא לפרט מה כוונתכם ב 6בסעיף 
 תשובה:

 .נדן עם עיפרון
  RELIANT PENCIL W HOLSTER 15FT  VL2610DB דוגמא פריט

נספח ב'  סעיף 
13 

49.  

 נבקש להבהיר כי נוסח הערבות יהא בהתאם לנספח ו'.
 תשובה:

 מובהר כי נוסח הערבות יהא בהתאם לנוסח נספח ו'.

טופס  –נספח ב' 
הצעת 

משתתף/הגשת 
 14הצעה סעיף 

50.  

נבקש להבהיר שחילוט ערבות יתאפשר בכפוף להוראות כל דין וכי לא יתבצע חילוט 
ערבות בטרם ניתנה לספק הודעה על ההפרה הנטענת וניתנה לו האפשרות להציג 

יום לתיקון ההפרה. כמו כן יש להבהיר כי חילוט יעשה  30טענותיו והזדמנות סבירה של 
 ק ביחס לחוב קצוב ומוכח.ר

 הסעיף יישאר ללא שינוי. תשובה:

טופס  –נספח ב' 
הצעת 

משתתף/הגשת 
 15הצעה סעיף 

51.  

מסמכי הפנייה. נבקש ל 7בעמוד  70-71הוראות סעיף זה סותרות את הוראות סעיפים 
 הנ"ל. 70-71למחוק הכתוב בסעיף ובמקומו לכלול את הוראות סעיפים 

. ההודעה צריכה להיות של הספק לשראל  20לסעיף  3 –בכל מקרה נפלה טעות בשורה ה 
ולא להיפך שאם לא כן המדובר בדרישה בלתי סבירה להשארת ההצעה בתוקף ללא 

 יכולת של הספק לבטלה.
 תשובה:

( אכן נפלה טעות ונוסח הרישא של הסעיף צריך 20)ולא  19בסעיף  3לגבי שורה  .1
 ענווכל עוד שלא הודלאחר התקופה האמורה, תשאר הצעתנו בתוקף  להיות: "

בכתב כי תוקפה של הצעתנו יפקע החל ממועד שיצויין בהודעה כאמור,  שראלל
ימים קודם למועד המיועד לפקיעת  30ובלבד שההודעה תימסר לשראל לפחות 

 .()ראו הסימון בצהוב ."תוקף ההצעה

 אין שינוי בנוסח יתר הסעיף. .2
 

טופס  –נספח ב' 
הצעת 

משתתף/הגשת 
 19הצעה סעיף 

52.  

נבקש להבהיר כי ספקים מקומיים אינם היצרן ומשכך אין ביכולתם להכיר חוקים ו/או 
תקנות ו/או חוקי עזר ו/או נהלים ו/או הנחיות ו/או תקנים החלים בארץ הייצור למעט 
אם ארץ הייצור הינה ישראל. דרישה להכרה דרישות כאמור בארץ הייצור הינה בלתי 

י חוק ציוד רפואי ו/או נהלי משרד הבריאות. סבירה בעליל שאינה נדרשת גם על פ
המוצרים נרשמים בפנקס האמ"ר לאחר שהוצגו כל האישורים הדרושים לצורך 
הרישום )כגון אישור רישום במדינה מוכרת, עמידת היצרן בתקני הייצור במדינה 
המוכרת וכיוצ"ב( ואין מקום לחייב את הספק בדרישות בלתי סבירות החורגות מעבר 

 ת הרישום במדינת ישראל ומשכך נבקש לבטלן.לדרישו
 תשובה:

 .הסעיף בנוסח שינוי אין

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 ה'

53.  

 נבקש למחוק "כל דין" ולהגביל לדיני מדינת ישראל.
 

כמו כן, בכל הנוגע לשמירת האישורים בתוקף, נבקש לסייג "למעט במקרים בהם חידוש 
האישורים /או ההיתרים ו/או הרישיונות לא יתאפשר מפאת מניעה רגולטורית ובאופן 

בהם חידוש אישור האמ"ר לא יתאפשר  למעט במקרים -ספציפי ביחס לאישורי האמ"ר 
חלטה של היצרן ו/או חוסר במסמכים דרושים בשל מניעה רגולטורית או אחרת לרבות ה

 לחידוש הרישום, שלא יאפשרו את החידוש."
  תשובה:

 המילים "כל דין" יישארו.
  

 –' ד נספח 
 ז' 1סעיף  הסכם

54.  

נבקש למחוק סעיף זה באשר הוא אינו רלבנטי לנושא ההתקשרות. אין המדובר בהסכם 
 לאספקת שירותים אלא למכר מוצרים.

  תשובה:
 הסעיף נשאר ללא שינוי.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 ח'

55.  
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נבקש למחוק סעיף זה באשר הוא אינו רלבנטי לנושא ההתקשרות שכן אין המדובר 
 בהסכם למתן שירותים אלא למכר מוצרים.

 55לפי מס"ד  תשובה:
 הסעיף נשאר ללא שינוי.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 ט'

56.  

נבקש למחוק "בדרישות כל דין" ולהבהיר "בדרישות דיני מדינת ישראל והדינים החלים 
 במדינה המוכרת שעל בסיס אישורה נרשמו הטובין בפנקס האמ"ר".

  תשובה:
 הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –' ד נספח 
 י' 1סעיף  הסכם

57.  

 נבקש להבהיר באילו טובין חלופיים מדובר.
  תשובה:

 במידה וקיים חוסר אצל הספק. עליו לדאוג ללקוח לפריט חולפי מתאים.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 יב'

58.  

 נבקש למחוק "כל דין" ולהגביל לדיני מדינת ישראל.
  תשובה:

 לא מאושר. הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 יג'

59.  

החוקית של הספק על פי דיני נבקש להבהיר שחובת הפיצוי תהא בכפוף לאחריותו 
 מדינת ישראל.

  תשובה:
 אין שינוי בנוסח הסעיף. הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 יד'

60.  

כי האמור  יש להבהיר ביחס לאי הפרת סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני וכיוצ"ב
, ככל שיתאפשרהינו למיטב ידיעת הספק. כן יש להבהיר ביחס לתביעה, כי הספק יפעל, 

 להסרתה המיידית 
  תשובה:

 הערה כנראה מתייחסת לסעיף טו )לסעיף י' התייחסנו לעיל(.
מקובל להוסיף הבהרה כי ביחס לאי הפרת סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אלא 

 דיעת הספק. כל היתר ללא שינוי. יהיו בכפוף למיטב י

 –' ד נספח 
 י' 1סעיף  הסכם

61.  

נבקש להבהיר כי אין המדובר באספקת מוצרים שמסופק ביחס אליהם שירות, 
 תחזוקה ו/או תמיכה ולכן יש למחוק את האזכורים לשירות, אחזקה ותמיכה. 

שנים מתום תקופת  10 –כמו כן נבקש למחוק את הדרישה לאספקת טובין ללא פחות מ 
ההסכם. המדובר בדרישה בלתי סבירה. התחייבויות הספק יכולות להנתן לתקופת 
ההסכם ובכפוף להחלטת היצרן ו/או רשות מוסמכת להפסקת השיווק ו/או הייצור של 

 המוצרים.
  תשובה:

 מדובר במוצרים מתכלים ובשירות בסיסי עבורם.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 טו' 

62.  

נבקש למחוק "ללא הגבלה" . המדובר בדרישה בלתי סבירה ובלתי מידתית בשים לב 
 למהות ההסכם. 

  תשובה:
 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 –' ד נספח 
 1סעיף  הסכם

 יז' 

63.  

נבקש להבהיר בשורה השנייה כי הכוונה במילים "על פי דין" לדיני מדינת ישראל 
 בלבד. 

 חידוש בהם במקרים"למעט  לסייג נבקש תקפים"ר אמ אישורי לדרישת הנוגע בכל
 היצרן של החלטה לרבות אחרת או רגולטורית מניעה בשל יתאפשר לא"ר האמ אישור

 ."החידוש את יאפשרו שלא, הרישום לחידוש דרושים במסמכים חוסראו /ו
כמו כן נבקש להבהיר כי במקרה שבו הספק אינו היצרן הצהרתו כי הינו יצרן תימחק 

 יחתם עימו כמו גם כל התחייבויותיו לעמוד בדרישות החלות על היצרן. מההסכם ש
כך גם, נבקש להבהיר כי כל האמור לעניין אי הפרת זכויות צד שלישי לרבות קניין 

 רוחני הינו למיטב ידיעת הספק. 
זכויות  ביודעיןכן נבקש להוסיף את המילה "ביודעין" על מנת להבהיר כי הספק לא יפר 

 צד ג' לרבות זכויות קניין רוחני.
 תשובה:

הסעיף יישאר ללא שינוי למעט הוספת המילים "למיטב ידיעת הספק לגבי הפרת זכויות 
מן וקטע המסהקניין רוחני כדלהלן: "לרבות, למיטב ידיעתו, זכויות קניין רוחני".

 עפ"י תקנות יח' האמר – בצהוב.

 –' ד נספח 
 3סעיף  הסכם

 ב'

64.  
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"לתקן של הארץ  –לדרישות התקן הבינ"ל הרלבנטי ובהעדרו  –נבקש למחוק "בהעדרם 
ממנו יובאו" באשר דרישה זו אינה סבירה וסותרת את דרישות משרד הבריאות 
בישראל. התקנים המחייבים בישראל הינם אלה של מדינת ישראל, ככל שקיימים. 

ישות משרד הבריאות מעבר לכך, המוצרים נרשמים במדינת ישראל בהתאם לדר
בישראל ומשכך יש לדרוש עמידה בתקנים הנזכרים, ככל שנזכרים, באישור האמ"ר 

 שניתן ע"י משרד הבריאות בישראל. 
  תשובה:

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 –' ד נספח 
 4סעיף  הסכם

 א'

65.  

נבקש להבהיר כי הדרישה להעמדת טובין לצורך ניסוי והדגמה תיעשה רק במקרה של 
 ם ללא ניסיון קודם בישראל וכפוף למגבלת כמות קצובה.מוצרי

 .בהתאם לדרישת בתי החולים תשובה:
 

 –' ד נספח 
 4סעיף  הסכם

 ב'

66.  

יש לקבוע כי עם קבלתם תעבור האחריות לידי המזמין אך כי הבעלות תעבור לידי 
 המזמין רק לאחר תשלום מלוא התמורה לספק.

  תשובה:
 חל מרגע קבלת הפריט בבית החולים / בשראלתהבעלות 

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 –' ד נספח 
 ג' 4סעיף  הסכם

67.  

החוקית אחריותו היקף מוגבלת לבכל מקרה תהא בקש להבהיר כי אחריות הספק נ
וכן כי האמור בסעיף הינו למעט במקרה בו הפגם בהתאם ובכפוף לדיני מדינת ישראל 

כתוצאה ו/או ו/או הליקוי בטובין נגרמו לאחר שהטובין סופקו למזמין ו/או למי מטעמו 
ממעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וקבלני 

הוראות היצרן המשנה שלו ו/או צד שלישי לרבות אחסנה ו/או שימוש שלא בהתאם ל
ו/או כתוצאה משינויים, תיקונים, פעולות, שיפורים או שכלולים שבוצעו  ו/או הספק

בטובין ללא אישור הספק מראש ובכתב, ו/או כתוצאה מאובדן ו/או נזק שנגרם במזיד 
ו/או כתוצאה מכח עליון ו/או  מזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי שהואה  י"ע

 .באחריותו החוקית של המזמין ו/או מי מטעמו עפ"י דין כתוצאה מאירוע שהינו
  תשובה:

 אין שינוי בנוסח הסעיף.

 –' ד נספח 
 5סעיף  הסכם

 א'

68.  

יינתן אך ורק בכפוף לכך שניתנה  פיצוי הנדרש בס"ק ב'/כי השיפוי נבקש להבהיר
בסמוך לקבלתה וניתנה לו האפשרות  לספק הודעה על הדרישה ו/או התביעה מייד

להתגונן בפניה )לרבות לטפל בהגנה מטעם המזמין ו/או מי מטעמו( לרבות בקשר 
לשאלת אחריותו ובכפוף לכך שהמזמין ו/או מי מטעמו שקיבלו את הדרישה ו/או 

התביעה לא הודו באחריות ו/או בחבות ולא התפשרו ו/או הסכימו לפסיקה על דרך 
ללא קבלת הסכמתו בכתב ומראש של הספק ובכפוף לכך ום בוררות ו/או לקיהפשרה 

שדרישת השיפוי הינה תוצאה של פסק דין חלוט או כל החלטה אחרת המקובלת 
  מראש ובכתב על הספק.

 .כמו כן, נבקש להבהיר כי הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד יהיו סבירים
  תשובה:

 .הסעיף יוותר בעינו

 –' ד נספח 
 5סעיף  הסכם

 ב'

69.  

 בפניה שהינם סעיפים מקבילים 23-28אנו חוזרים על הערותינו לסעיפים 
  תשובה:

 לפניה. 23-28ראו התייחסותנו לעיל, לסעיפים 

 –' ד נספח 
 6סעיף  הסכם
 ו-א

70.  

מהות ההתקשרות ותנאיה. תנאי  –א' לנספח א' 6סעיף זה סותר את ההוראות של סעיף 
מסיום החודש בו בוצעה האספקה בפועל ובכפוף להמצאת  60התשלום צ"ל שוטף + 

ימים קודם למועד  15חשבונית מס מקורית ותעודת משלוח מאושרים לתשלום לפחות 
 המיועד לתשלום ולא מתום החודש בו אושר החשבון.  נבקשכם לתקן.

  תשובה:
 .הסעיף יוותר בעינו

 –' ד נספח 
 - 8סעיף  הסכם

 אופן התשלום

71.  
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עפ"י דין אין המדובר בתנאי לתשלום ואין לקבוע זאת כעילה לאי תשלום. בהיעדר 
אישור תקף, על המזמין לבצע את התשלום במועדו ולנכות ממנו כל מס או תשלום אחר 

 שחלה עליו חובה לנכותו עפ"י דין.
 תשובה:

 הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –' ד נספח 
 8סעיף  הסכם

 ד'

72.  

שכל פיצוי ו/או שיפוי ששראל ו/או לקוח שראל יהיו  נבקש להבהיר -א'  9בנוגע לסעיף 
רשאים לדרוש מהספק יהיו בכפוף לאחריותו החוקית של הספק פי דיני מדינת ישראל 

ובלבד ששראל ולקוח שראל פעלו להקטנת הנזק ונתנו לספק את ההזדמנות להתגונן 
דרישה של צד ג' שבגינה מבוקש השיפוי ו/או הפיצוי ושראל ו/או  נגד כל תביעה או

לקוח שראל לא הודו באחריות ו/או בחבות ולא הסכימו לפסיקה על דרך הפשרה או 
 לקיום בוררות וניתן פסק דין חלוט בהליך או שהספק הסכים לפשרה.

בהינתן לו"ז יום אינם פרק זמן סביר  30יום.  60 –נבקש לתקן ל  –ב'  9בנוגע לסעיף 
 ההליכים המשפטיים מסוג זה.

  תשובה:
 נוסח הסעיף יישאר ללא שינוי.

 

 -' ד נספח 
 9סעיף  הסכם

 -א' + ב' 
 תרופות

73.  

נבקש להבהיר שכל פיצוי ו/או שיפוי יהיה בהתאם ובכפוף לאחריותו החוקית של הספק 
פעלו להקטנת הנזק ונתנו לספק את  פי דיני מדינת ישראל ובלבד ששראל ולקוח שראל

ההזדמנות להתגונן נגד כל תביעה כאמור שבגינה מבוקש השיפוי ו/או הפיצוי ושראל 
ו/או לקוח שראל לא הודו באחריות ו/או בחבות ולא הסכימו לפסיקה על דרך הפשרה 

 או לקיום בוררות וניתן פסק דין חלוט בהליך או שהספק הסכים לפשרה.
  תשובה:
 נשאר ללא שינוי.הסעיף 

 -' ד נספח 
 10סעיף  הסכם
חסי י  -א' 

 הצדדים

74.  

לנספח ה  8אופן הדדי בהתאם לניסוח ההדדי של הוראות סעיף בנבקש לנסחו  -סודיות 
 תנאים כלליים להזמנות רכש. –למכרז 

  תשובה:
 .הסעיף יוותר בעינו

 -' ד נספח 
 11סעיף  הסכם

75.  

עיכבון בגין נזקים יעשה רק ביחס לפיצוי בגין נזק נבקש להבהיר שקיזוז פיצוי ו/או 
 מוכח שגובהו סוכם בין הצדדים ו/או נפסק בבית המשפט בפסק דין חלוט.

  תשובה:
 לא מוסכם. הסעיף יישאר ללא שינוי.

 -' ד נספח 
 13סעיף  הסכם

76.  

 יש להבהיר שהמזמין לא יסרב אלא מנימוקים סבירים.
 תשובה:

 .מוסכם

 -' ד נספח 
סעיף  הסכם
 א'14

77.  

בשים לב לעיכובים ותקלות בלתי פוסקות בדואר ישראל, נבקש להבהיר כי משלוח 
בדואר יהיה מותנה בהוכחת משלוח בדואר רשום + אישור מסירה וקבלת אישור 
מסירה חתום וההודעה תיחשב ככזו שהתקבלה רק מעת חתימת אישור המסירה ע"י 

 הנמען.
 תשובה:

 לא מאושר. הסעיף יישאר ללא שינוי. 

 -' ד נספח 
 14סעיף  הסכם

 ה'

78.  

 אמורנבקש לתקן כדלקמן: "הטובין שיספקו לחברה ו/או למי מטעמה יהיו בהתאם ל
( ובמסמכים שיצורפו אליה "ההזמנה"בהזמנת הרכש )להלן:  קוד הפריטים שיצויין

והאומנות המקובלים בעולם ממיטב האיכות, החומר מטעם המזמין. הטובין יהיו 
בהתאם למפרט היצרן ולאישורי הגופים הרגולטורים שעל , המערבי ובמדינת ישראל

בתקן ישראלי מחייב בתקנים בינ"ל ככל שקיימים ויעמדו פיהם נרשמו הטובין באמ"ר, 
המוסמכות במדינת ישראל,  ע"י הרשויות כחוקלשימוש נדרש ככל שקיים, ובעלי אישור 

 " . ככל שנדרש
  תשובה:

 הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 2.1סעיף 

79.  
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נבקש להבהיר כי הספק ימסור את הטובין באופן ובמועדים הקבועים בהזמנה בכפוף 
 לאישור ההזמנה והמועד על ידו.

 תשובה:
 אין שינוי בנוסח הסעיף. 

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 2.2סעיף 

80.  

 ני מדינת ישראליש להבהיר כי אחריות הספק הינה בהתאם ובכפוף לאחריותו על פי די
וכי בכל מקרה הספק לא יהיה אחראי במקרה ואובדן, נזק, או הפסד נגרמו כתוצאה 
ממעשה ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו לרבות עובדיו, שלוחיו, מועסקיו וקבלני 

אחסנה ו/או שימוש שלא בהתאם להוראות היצרן המשנה שלו ו/או צד שלישי לרבות 
ו/או הספק ו/או כתוצאה משינויים, תיקונים, פעולות, שיפורים או שכלולים שבוצעו 
בטובין ללא אישור הספק מראש ובכתב, ו/או כתוצאה מאובדן ו/או נזק שנגרם במזיד 

שהינו  ו/או כתוצאה מאירוע מזמין ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי שהואה  י"ע
. כן נבקש להבהיר כי התחייבות הפיצוי באחריותו החוקית של המזמין ו/או מי מטעמו

להסכם ב'  5 סעיףהערותינו ביחס לתחול רק אם התקיימו תנאי השיפוי המבוקשים ב
ובכל מקרה לא תחול במקרה של כוח עליון או אירוע שאינו בשליטת הספק ו/או מי 

 מטעמו.
  תשובה:

 הסעיף. אין שינוי בנוסח

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 2.5סעיף 

81.  

אחריותו על פי היקף נבקש להבהיר כי אחריות הספק הינה אך ורק בהתאם ובכפוף ל
לביטוחים שיערוך בהתאם לשיקול ובכל הנוגע לביטוח, רק בהתאם  ני מדינת ישראלדי

 .דעתו
  תשובה:

 אין שינוי בנוסח הסעיף.
 

 –' הנספח 
כלליים תנאים 

 להזמנות רכש
 2.6סעיף 

82.  

אלא אם הספק יש להבהיר כי בכל מקרה הסכום יהא בהתאם להצעת הספק במכרז 
 נתן הסכמתו לסכום אחר מראש ובכתב.

  תשובה:
 ינוי.שיישאר ללא  3.3 -ו 3.1נוסח סעיפים 

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 –ו  3.1סעיף 
3.3 

83.  

זה סותר את תנאי התשלום הנקובים במכרז והמוסכמים נבקש לבטל סעיף זה. סעיף 
 ואינו מקובל. 60שהינם שוטף + 

 תשובה:
  .הסעיף יוותר בעינו

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 3.4סעיף 

84.  

 נבקש להבהיר כי המזמין/החברה לא יסרבו ליתן הסכמתם אלא מנימוקים סבירים.
  תשובה:

 .הסעיף יוותר בעינו 

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 3.5סעיף 

85.  

 להסכם. 13ראה הערתנו ביחס לסעיף 
  תשובה:

 לא מוסכם. הסעיף יישאר ללא שינוי.

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 4סעיף 

86.  

 מהות ההתקשרות ותנאיה. –א' + ב' לנספח א' 8ראה הערתנו ביחס לסעיפים 
 תשובה:

 .33 מס"דראו תשובה ל

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 6סעיף 

87.  

 מהות ההתקשרות ותנאיה –א' ה לנספח א' 9ראה הערתנו ביחס לסעיפים 
 תשובה:

 כנ"ל. –שראל  

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 7סעיף 

88.  
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המזמין מתבקש להוסיף מנגנון של הודעה ו/או תיקון טרם חילוט הערבות וכן אפשרות 
 חילוט הערבותלטעון טענות טרם 

  תשובה:
 הסעיף נשאר ללא שינוי.

 

  –' הנספח 
 7.1סעיף 

89.  

 נבקש להבהיר ששראל לא תסרב אלא מנימוקים סבירים.
  תשובה:
 מאושר.

 –' הנספח 
תנאים כלליים 
 להזמנות רכש

 10סעיף 

90.  

 
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

 ועדת מכרזיםו                                                                                                              
 :העתקים

 מכרזתיק 
 ועדת מכרזים 

 
 
 


