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 .א.נ.,ג

 

 

לקבלת הצעות לאספקת מערכת צביעת המטוקסילין אאוזין  45/087/19למכרז פומבי מס' שאלות הבהרה מענה ל : הנדון
 מרכז הרפואי הלל יפה עבור הדגימות פתולוגיות הליך פניית מסגרת  יסויוכ

 05.09.2019 ליום נקבעשאלות הבהרה  תלהעבר האחרון המועדו 25.8.2019 ביום םפורס המכרז שבנדון .א

 כאמור:מענה לשאלות ההבהרה שהועברו עד המועד האחרון שנקבע לכך  להלן .ב
 
 
 
 

 / בקשה פירוט השאלה סעיף סוג המסמך מס"ד
מבוקש לנמק ולקבוע  -מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין 9.4 כללי 

באילו מקרים לא תתקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או בעלת 
 הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

נבקש כי ככל ושראל תחליט להרחיב את תחולת תנאי הסף  10.2 כללי 
אורגנים של המציעים, בעלי מניות גם על תאגידים קשורים, 

או כל גורם אחר כאמור בסעיף, תצא הודעה מסודרת לכלל 
המשתתפים במכרז, וכי תינתן למשתתפים שהות מספקת 

על מנת להציע הצעות שונות מאלה שהוצעו, בהתאם 
 להחלטת שראל כאמור.

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

השירות יהיה מוסמך על נבקש לשנות כך שדי בכך שטכנאי  10.7 כללי 
 ידי היצרן ולהשמיט את הדרישה לניסיון מעשי.

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

 7.5.1.1. להוראת תכ"ם מספר 2.3.2.7.1בהתאם לסעיף  11.5.2 כללי 
לכל  5%-)ערבויות(, מבוקש להפחית את ערבות הביצוע ל

 היותר.
 תשובה:

 .הסעיף יוותר בעינו
מבוקש לפרט את הקריטריונים לבחינת ההצעה בתתי  12.2 כללי 

 ג'.-ו הסעיפים ב'
 תשובה:

 . הסעיף יוותר בעינו.א מקובלל
מבוקש לנמק ולקבוע  -מבוקש למחוק סעיף זה. לחלופין 15.1 כללי 

באילו מקרים לא תתקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או בעלת 
 הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.

 תשובה:
 יוותר בעינוהסעיף 

מבוקש שניסיונו של המשתתף ורשימת לקוחותיו ייחשבו  20.4 כללי 
 כסוד עסקי



 

 תשובה:
 לא מקובל. הסעיף יוותר בעינו.

מהות  –נספח א'  
 ההתקשרות

מבוקש להוסיף לאחר המילים "להם התחייב הספק הזוכה"  ה8
את המילים ",למעט בנסיבות באחריות המזמין או מי 

 מטעמו,"
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
מבוקש להוסיף לאחר המילים "איחור בהפעלת המערכת"  ו8

את המילים ",למעט בנסיבות באחריות המזמין או מי 
 מטעמו,"
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
מבוקש להוסיף לאחר המילים "תקלות ותיקונים" את  ז8

 ",למעט בנסיבות באחריות המזמין או מי מטעמו,"המילים 
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
 מבוקשת הבהרה מה הכוונה בסעיף? נודה לתשובה מפורטת 4ב9

 תשובה:
על הספק להגיש תוצאות השוואתיות לשיטות עבודה 

 מקובלות.
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
וכן סעיף  25.1

-ז בנספח 12
 הסכם

מבוקשת הבהרה מהי תקופת האופציה של 
 שלוש או ארבע שנים -ההסכם/ההתקשרות  

 תשובה:
+ אופציה של  25.1שנים להתקשרות לפי סעיף  4אופציה של 

 לנספח ז' 12שנים לשירות לפי סעיף  3
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
חודשים, מבוקש לתקן:  24-מאחר ותקופת המכרז שונתה ל 25.1

 שנים[" 6( שנים נוספות ]סה"כ עד 4ארבע )"עד 
 תשובה:

 שנים 6מקובל. סך הכל עד 
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
מבוקש להבהיר כי שראל רשאית להביא את ההתקשרות עם  25.2

, להבדיל מתקופת המכרזהספק לידי סיום במהלך תקופת 
 .21ההתקשרות האמורה בסעיף 

 תשובה:
 בהתאם לתקופת ההתקשרות.

מהות  –נספח א'  
 ההתקשרות

מבוקש להוסיף לאחר המילים "הספק אחראי" את המילים  27.1
 ."על פי דין"

 תשובה:
 מקובל

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

מהות  –נספח א'  
 ההתקשרות

מבוקש להוסיף לאחר המילים "הפסד והוצאה" את המילה  27.2
 ."ישירים"

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

מהות  –נספח א'  
 ההתקשרות

מבוקש למחוק את המילים "שתמצא לנכון, לרבות  27.4
וכיו"ב" ובמקומם להוסיף את המילים  אחסוןמסירתה ...

 "אחסון שתמצא לנכון, וליידע את הספק על כך"
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
 מבוקש להוסיף לאחר המילים "הפסד ונזק ו/או תשלום" 27.7

 והמילים "הפסד והוצאה" את המילה "ישירים"
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
מבוקש להוסיף לאחר המילים "הפסד ונזק ו/או תשלום"  27.8

 והמילים "הפסד והוצאה" את המילה "ישירים"
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
מהות  –נספח א'  

 ההתקשרות
 המילים: "כולל פיצוי בגין נזקים"מבוקש למחוק את  30

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

מפרט  –נספח ב'  
 טכני

המזמין מתבקש להעביר את הדרישות הטכניות במפרט  כללי
 בפורמט של טבלה שעליה יעביר הספק את התייחסותו

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו. לא מקובל.

מפרט  –נספח ב'  
 טכני

שרות 
 4 –טכני 

להוסיף את המילה "מנדטורים" לאחר המילים מבוקש 
 ."ועדכוני מכשור"

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

מפרט  –נספח ב'  
 טכני

שרות 
 4 –טכני 

אחריות הספק מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "
לא תחול במקרה שבו הנזק נגרם למערכת ו/או רכיביה עקב 

של המעבדה ו/או מי או בזדון מעשה ו/או מחדל רשלניים 
במקרה של שימוש במערכת ורכיביה שלא לפי מטעמה ו/או 

הוראות היצרן ו/או במקרה שבו הנזק נגרם כתוצאה 
הורשה לכך על ידי  מביצוע תיקונים על ידי צד שלישי שלא

 הספק.
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.
מפרט  –נספח ב'  

 טכני
שרות 
 11 –טכני 

תום תקופת האחריות" מבוקש למחוק את המילים "
 ובמקומם לרשום "האספקה, בכפוף לזמינות אצל היצרן"

 תשובה:
שנים ממועד  7. חייבים להחזיק חלקי חילוף עד א מקובלל

 הרכישה.
מפרט  –נספח ב'  

 טכני
דרישות 
 –מחשוב 

1 

לפיה לא נדרש מחשב ומסך נוסף כאשר  –מבוקשת הבהרה 
התוכנה הנדרשת כבר מובנית במכשיר ומותאמת לתפעול 

 .במכשיר
 תשובה:

 מחשב ומסך יכולים להיות אינטגרליים במערכת ולא בנוסף.
מפרט  –נספח ב'  

 טכני
דרישות 
 –מחשוב 

3 

 מבוקש לאשר דרישה לקוד כניסה למערכות שאינו אישי
 

 תשובה:



 

 מקובל
מפרט  –נספח ב'  

 טכני
דרישות 
 –מחשוב 

4-5 

מבוקש למחוק את הדרישות מאחר שהן אינן רלבנטיות 
 למכשיר
 תשובה:
הסליידים מסומנים עם מספר ביופסיה בלבד וזה מקובל, 

 .מה שמוזן למכשיר
מפרט  –נספח ב'  

 טכני
דרישות 
 –מחשוב 

7 

המזמין מתבקש להבהיר כי הדרישה ליומן טיפולים 
אינה נדרשת במכשיר בעל יומן תקלות. בנוסף, ממוחשב 

המזמין מתבקש למחוק את הדרישה להתרעה על מועדי 
 .טיפול במכשיר ללא טיפולים למעט טיפול שנתי

 תשובה:
 מקובל.

 טופס-נספח ג'  
 הצעה הגשת

9. 
 24.2 

 כי מסכימים ואנו לנו ידועמבוקש למחוק את המילים: "
 המשוקללת או הזולה בהצעה לבחור מתחייבת אינה שראל

 או ביותר הגבוהה
מבוקש לנמק ולקבוע באילו  -". לחלופיןכלשהי בהצעה

מקרים לא תתקבל ההצעה הזולה ביותר ו/או בעלת הניקוד 
 המשוקלל הגבוה ביותר.

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

 נוסח -נספח ה'  
 יצרן התחייבות

כתב 
התחייבות 

 היצרן

של כתב התחייבות  אנו מבקשים לאשר את הנוסח הבאה
 ליצרן במקום כתב ההתחייבות שמופיע במכרז:

“Manufacturer confirms that Distributor will perform 
the maintenance services of Manufacturer equipment 

offered to the Customer, as per the Distributor 
Agreement. In case of termination or non-renewal of 

the Distributor Agreement, Manufacturer or its newly 
appointed distributor will provide to the Customer 

spare parts coverage, maintenance and other support 
services under terms and conditions to be agreed 

upon, and subject to the U.S. Administration 
Regulations provisions. 

 
Furthermore, Manufacturer certifies that 

Manufacturer will sell spare parts and accessories 
related to its equipment during a standard support life 

of seven (7) years from the end of the last regular 
production of said equipment. Beyond this period of 

time, Manufacturer will provide service on a best 
effort basis. 

The above-mentioned services, spare parts and 
accessories will be provided in accordance with the 

U.S. Export Administration Regulations. 
 

לחילופין, אנו מבקשים לדחות את המועד האחרון להעברת 
 . 7.5.2019שאלות ובקשות הבהרה לתאריך 

 
  תשובה:

 הסעיף יישאר בעינו.



 

 נוסח -נספח ה'  
 יצרן התחייבות

מבוקש כי האחריות על פי סעיף זה תוגבל לאחריות לנזקים  3
 ישירים בלבד.

 
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
אישור  –נספח ו'  

 עריכת ביטוח
המזמין מתבקש להעביר נוסח אישור ביטוח באנגלית  כללי

 .להחתמת מבטחים בחו"ל
 

לעניין ביטוח חבות המוצר ו/או ביטוח אחריות  תשובה:
הספק רשאי להמציא אישור ביטוח מחברת  -מקצועית 

ביטוח בחו"ל, ובלבד שחברת הביטוח מורשית לפעול בישראל 
 טופס הגשת הצעה. –לנספח ג'  9 ועומדת בדרישות סעיף

 
 מצ"ב נוסח אישור ביטוח באנגלית.

 
אישור ביטוח בגין יתר הביטוחים הנדרשים במכרז יומצא 

 בהתאם לנוסח אישור הביטוח המצורף למכרז.
אישור  –נספח ו'  

 עריכת ביטוח
 נבקש לבטל את המילים "יעוץ, תמיכה, תחזוקה".  הנדון

 תשובה:
 הבקשה אינה מקובלת 

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

פסקה 
 ראשונה

 לאחר המילים "על שם הספק" נבקש יתווסף "בין היתר".
במקום המילים "אינו פוחת מהיקף הכיסוי על פי נוסחי 

" נבקש שיירשם "על פי 2013ביט  -הפוליסות הידועות כ
 ".2013הנוסח הידוע כביט 

  תשובה:
הסעיף יוותר בעינו, ואולם היה ובאישור הספק יערכו 

לא יהיה בכך הפרה של דרישות  –שינויים כאמור לעיל 
  .המכרז

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

 – 1סעיף 
ביטוח 

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

לאחר המילים "למחדלי הספק ו/או" נבקש שיתווסף 
 "בגין".

 תשובה:
 הבקשה אינה מקובלת

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

 – 1סעיף 
ביטוח 

אחריות 
כלפי צד 

 שלישי

לאחר המילים "עבור כל אחד מיחידי המבוטח" נבקש 
שיתווסף "אולם אחריותו של המבטח לשפות את כל יחידי 

 המבוטח יחד לא תעלה על גבולות האחריות הנקובים לעיל".
 תשובה:

הסעיף יוותר בעינו, ואולם היה ובאישור הספק יערכו 
לא יהיה בכך הפרה של דרישות  –שינויים כאמור לעיל 

 .המכרז
אישור  –נספח ו'  

 עריכת ביטוח
 – 3סעיף 

ביטוח 
חבות 

 המוצר 

נבקש לבטל את המילים "או מי מטעמו בקשר להסכם... 
 לרכיבים כאמור". 

 תשובה:
 מקובלתהבקשה אינה 

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

 – 4סעיף 
ביטוח 

אחריות 
 מקצועית

לאחר המילים "מחדל מקצועי של הספק  -בכל מקום בסעיף 
 או" נבקש שיתווסף "בגין".

במקום המילה "להסכם" נבקש  –בכל מקום בסעיף 
 שיירשם "לשירותים". 

 
 תשובה:



 

 הבקשה אינה מקובלת
אישור  –נספח ו'  

 עריכת ביטוח
פסקה 

ראשונה 
לאחר 
 4סעיף 

נבקש לבטל את המלל "ובפרט אינם כוללים כל הגבלה 
 לעניין... ציוד בית חולים ומעבדה". 

 תשובה:
 הבקשה מתקבלת.

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

פסקה 
שלישית 

לאחר 
 4סעיף 

במקום המילים "מי מטעמו" נבקש שיירשם "עובדיו 
 ומנהליו".

 תשובה:
 הבקשה אינה מקובלת

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

פסקה 
שלישית 

לאחר 
 4סעיף 

רשום" נבקש שיתווסף "בכפוף  לאחר המילים "בדואר
 ."לקבלת כתובת מלאה למשלוח הודעות בדואר

 תשובה:
 –מקובלת רק לגבי בית החולים. לגבי שראל הבקשה 
, שכן כתובת החברה נקובה בראש אינה מקובלתהבקשה 
 האישור.

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

נבקש 
להוסיף 

את 
החותמת 
 כדלהלן:

"אישור זה חל לתקופת הביטוח הנקובה בו ולכל תקופה 
 –נוספת אליה יוארך תוקף האישור, בתום התקופה הנ"ל 

לא יהיה תוקף לאישור אף אם תוארך או תחודש תקופת 
הביטוח של הפוליסה. הארכת תקופת האישור ותנאיו 

 מחייבת אישור חדש בכתב מחברת הביטוח. 
לפגוע מהכיסוי הביטוחי של אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או 

מקרי ביטוח שאירעו בתקופה בה היה האישור בתוקף. כמו 
כן אין באמור לעיל כדי לפגוע בכיסוי הביטוחי בפוליסות על 
בסיס "מועד התביעה" אם בעת מסירת ההודעה על תביעה 
ו/או נסיבות העלולות להביא להגשת תביעה, הפוליסה או 

 הקבועה בה היו בתוקף". תקופת הגילוי והדיווח המוארכת
 תשובה:

לא יהיה בכך  –שינוי כאמור לעיל  ךהיה ובאישור הספק יער
 . הפרה של דרישות המכרז

אישור  –נספח ו'  
 עריכת ביטוח

נבקש 
להוסיף 

את 
החותמת 
 כדלהלן:

"גבולות האחריות/סכומי הביטוח המצוינים באישור ביטוח 
הפעילויות )באופן כולל( של  זה, יחולו על כל העבודות ו/או

כלל המבוטחים בפוליסה הנ"ל )ביחד( , לרבות העבודה נשוא 
אישור זה. האישור ניתן בכפוף ליתר תנאי וחריגי הפוליסה 

המקורית. עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור 
 זה".

 תשובה:
לא יהיה בכך  –שינוי כאמור לעיל  ךהיה ובאישור הספק יער

  .דרישות המכרז הפרה של
הסכם  –נספח ז'  

 התקשרות
מבוקש להוסיף, לאחר המילים "המערכת לא תהיה מוכנה  ו2

לעבודה או שהמערכת לא תציג את הביצועים להם התחייב 
הספק" את המילים: ")למעט במקרים שאינם באחריות או 

 בשליטת הספק(".
 

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

אחריות הספק מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים " 2ג3
לא תחול במקרה שבו הנזק נגרם למערכת ו/או רכיביה עקב 

של המעבדה ו/או מי או בזדון מעשה ו/או מחדל רשלניים 
מטעמה ו/או במקרה של שימוש במערכת ורכיביה שלא לפי 



 

צאה הוראות היצרן ו/או במקרה שבו הנזק נגרם כתו
הורשה לכך על ידי  מביצוע תיקונים על ידי צד שלישי שלא

 הספק.
 תשובה:

הנזק נגרם הוכח כי אחריות הספק לא תחול במקרה שבו 
הלקוח עקב שימוש באופן בלעדי למערכת ו/או רכיביה 

ללקוח  ואשר נמסרהוראות היצרן בניגוד לבמערכת ורכיביה 
 מראש ובכתב.

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

מבוקש שהדרישה לעדכוני ושדרוגי תוכנה וחומרה יהיו  (2+ ( 1
 .ביחס לעדכונים ושדרוגים מנדטוריים

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

מבוקש להוסיף לאחר המילים "לבטל הסכם זה" את  ד4
 .המילים "במהלך תקופת הניסיון"

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

 מבוקש למחוק את המילים "בנוסף ישלם...בגין נזקים". יב5
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
הסכם  –נספח ז'  

 התקשרות
 נבקש כי לפני המילה "בגין" תרשמנה המילים "על פי דין".   א9

 תשובה:
 הבקשה מתקבלת

( נבקש להוסיף לאחר המילים "מעשה ו/או מחדל" 3ס"ק )
 את המילה "רשלני". 

 תשובה:
 חלק זה לסעיף יוותר בעינו

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

 נבקש להגביל את השיפוי לנזקים, הוצאות וכו' ישירים  ב9
 בלבד. 

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

מבוקש להוסיף לאחר המילים "יהיה אחראי" את המילים  ד9
 "על פי דין". 

 תשובה:
 הבקשה מתקבלת

בנוסף, מבוקש להוסיף לאחר המילים "הוצאה וכו'" את 
 המילה "ישירים".

 תשובה:
 חלק זה לסעיף יוותר בעינו

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

מבוקש להבהיר כי חובת הפיצוי/השיפוי המוטלת על הספק  ה9
ו/או צד שלישי  ח"ביה או/ו נה החובה לשפות את שראליה

לשלם בעקבות תביעה  וחויבי אלהבגין סכומים שכלשהו 
שראל להם אחראי הספק על פי דין ובלבד שנזקים בגין 

לספק על  וודיעהצד השלישי האמור י או/ו ח"ביה או/ו
לו להתגונן מפניה  ואפשריהתביעה תוך זמן סביר מקבלתה, 

 .עמו פעולה בהתגוננות כאמור פושתיו
 תשובה:

 הבקשה מתקבלת
הסכם  –נספח ז'  

 התקשרות
מבוקש להוסיף לאחר המילים "הוצאה וכו'" את המילה  ה9

 "ישירים"
 תשובה:



 

 הסעיף יוותר בעינו
 

בנוסף, מבוקש להוסיף לאחר המילה "שבאחריותו" את 
 המילים "על פי דין"

 תשובה:
 הבקשה מתקבלת

 
להוסיף בסוף הסעיף את המילים "בכפוף בנוסף מבוקש 

 לפסק דין חלוט"
 תשובה:

 הבקשה מתקבלת
הסכם  –נספח ז'  

 התקשרות
 36חודשים במקום  12-מבוקש לתקן את התקופה הנוספת ל א10

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

 
הסכם  –נספח ז'  

 התקשרות
במקום המילים "בעריכת ביטוחים נוספים" נבקש שיירשם  ב10

 "בעריכת ביטוחי רכוש נוספים". 
במקום המילים "ולקיים את הביטוח הנוסף" נבקש שיירשם 

 "ולקיים את ביטוח הרכוש הנוסף". 
 תשובה:
 מקובל.

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

נבקש לבטל את המילים "ו/או על ידי מי מטעמו ו/או  ח10
 עבורו". 
 תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו
 

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

מבוקש לבטל את חובתו  -מבוקש לבטל סעיף זה. לחלופין 13
של הספק להשיב סכומים למזמין, ובמקום זאת להוסיף 

תשלום לספק עבור החלק היחסי של התקופה שבה המערכת 
  הועמדה לרשות המזמין.

 תשובה:
 לא מקובל.

הסכם  –נספח ז'  
 התקשרות

 14ימי עבודה ובמקום  10ימים ירשם  7במקום נבקש כי  .ב16
  יום.  30ימים ירשם 

  תשובה:
ימים במקרה  30ימים במקרה הפרה יסודית,  10 –מקובל 

 הפרה שאינה יסודית.
הסכם  –נספח ז'  

 התקשרות
 נבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין.  .ז19

 תשובה:
 הבקשה מתקבלת

 תנאים -נספח ט' 
 להזמנת כלליים

 רכש

מבוקש כי האחריות על פי סעיף זה תוגבל לאחריות לנזקים  2.6+  2.5
 ישירים בלבד.

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

 תנאים -נספח ט' 
 להזמנת כלליים

 רכש

"לרבות בשל פיצוי ו/או שיפוי מבוקש למחוק את המילים:  4.2
 שבאחריות הספק ו/או מי מטעמו"

 תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו

 
    



 

 
 
 
 

ומחייב את  המכרזאו העדכונים שבו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי /מובהר כי מסמך הבהרות זה על כל השינויים ו
 .למכרזעל המשתתפים לחתום עליו ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה . המשתתפים

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

 .בעינו יוותר
 

 ,בברכה
 מכרזים וועדת

 :העתקים
 מכרז תיק

  מכרזים ועדת
 


