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 2020 פברוארב 20

 לכבוד

 המשתתפים במכרז

 ג.א.נ.,
   /19/13430מס' פומבי מכרז  :הנדון

 
  מסוגים שוניםמתכלים להנשמה אספקת קבלת הצעות לל

 
 בהליך "פניית מסגרת"

 
 ענה לשאלות ובקשות הבהרהו

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

שם הפרק  הערה/  השאלה פירוט
 הסעיף  מספרו

 "דמס

 מבוקש להבהיר כי:

אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי להטיל על הספק ומי מהבאים  .א
מטעמו אחריות מעבר לאחריות המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם 

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

בגין  שראלחובת השיפוי/פיצוי המוטלת על הספק הנה החובה לשפות את  .ב
תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה  ששראלסכומים 

 ששראלבגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש להם אחראי הספק על פי דין ובלבד 
תודיע לספק על התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, תאפשר לספק 

 להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה בהתגוננות כאמור.
 תשובה:

האחריות היא עפ"י דין. לספק תינתן הודעה תוך זמן סביר בדבר תביעה ו/או מובהר כי 
 טענה בקשר לאחריותו, ותינתן לו האפשרות לנהל את הגנתו.

כל כללי ביחס ל
סעיפי האחריות 

 והשיפוי

1.  

 א' מתבקשת חתימה אלקטרונית על מסמכי המכרז. 5במסמכי המכרז סעיף 
 האם מדובר בהליך חדש?

 
 תשובה:

, כמפורט במסמכי המכרז. הגשת המסמכים לתיבה אלקטרונית המכרז תיעשההגשת 
 .מהווה חתימה אלקטרוניתהאלקטרונית מערכת ל
 

 א 5כללי 

אופן הגשת 
 ההצעה

2.  

ג' נזכר כי יש 20נזכר כי נדרש אישור אמ"ר בר תוקף כתנאי להזמנה. בס'  14בסעיף 
 להגיש אישור אמ"ר בר תוקף בעת הגשת המכרז. 

ניתן להציע מוצרים ללא אישור אמ"ר בעת הגשת המכרז ובתנאי כי למוצרים האם 
   הזוכים יהיה אישור אמ"ר בר תוקף בעת ההזמנה?

 תשובה: 
 כן. האמ"ר הוא תנאי להזמנה ולא להגשת המכרז.

 

  .3 20+  14כללי ג' 

 בני יהיו ידיו על שיסופקו המוצרים כזוכה, תיבחר והצעתו היה כי ,מתחייב המשתתף
תדירות השימוש  "מוצרים אשר -אספקתם בפועל  ממועד לפחות שנתיים של תוקף

 "חודשיים 3 -בהם הינה גבוהה תוקף הפריט יהיה לא פחות מ
 תשובה: 

 התוקף המבוקש הוא לפחות שנתיים.

  .4 16כללי ג' 
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מדוע נדרשת חתימה ידנית )ר"ת( בכל עמודי הפניה ונספחיה, שהרי במכרז זה התבקשה 
אלקטרונית של המציע? מבוקש להבהיר כי אין צורך בחתימה בר"ת בכל עמוד חתימה 

חתימה אלקטרונית בהגשת ההצעה  -)ח( 5ועמוד, שכן הדבר תואם גם את האמור בסעיף 
 מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא  והסכים לכל מסמכי המכרז.

 תשובה: 

 יוותר בעינו.הסעיף 

  .5 ז 5כללי 

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

 תשובה: 
 הסעיף יוותר בעינו.

 22-23כללי 
)ג( 6-)ב(6

 להסכם

6.  

 מבוקש לשמור על זהות שואלי השאלות בדיסקרטיות.

 תשובה: 
 מקובל

  .7 23.5כלל 

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

 על שמו וממילא כך גם החוק והתקנות המדוברים.

 תשובה: 
הדרישה היא מספק שחדל לייצג את היצרן. במקרה כזה על הספק להמציא אסמכתא 

ולהציג בפני שראל את הספק החדש במקומו, ככל שישנו כזה. הספק על הפסקה כאמור 
 החדש יחויב בהוראות החוק והתקנות.

 26-27כללי 
)ז( 6-)ו(6

 להסכם

8.  

נבקש כי דרישות שראל בכל הנוגע לעמידת הספק בדרישות חוק ציוד רפואי תכנסנה  .1
 לתוקף רק במועד בו החוק האמור ייכנס לתוקף. 

ילים "המשפיעה ים "בקשר עם המוצרים" תוחלפנה במנבקש כי המיל – 23סעיף  .2
 על המוצרים ו/או אופן השימוש בהם".

ר המלים "לחדש את הרישום של המוצרים בפנקס" תבואנה נבקש כי לאח - 24סעיף  .3
 המילים "כל עוד המערכת רשומה ומאושרת במדינה מוכרת".

"הספק הזוכה לא ישתחרר מקיום  בקש למחוק את הסעיף ולרשום במקומונ - 26סעיף 
 כל התחייבויותיו כאמור לעיל במהלך תקופת האחריות".

 
  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

 כללי

21-27 

9.  

 יום לפני מימוש האופציה. 60נבקש הודעה בכתב של 
  תשובה:

 לא מקובל.

  .10 2.1 נספח א'

 יום מראש ובכתב. 90נבקש הודעה של 
  תשובה:

 לא מקובל.

  .11 2.3 נספח א'
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נבקש כי דרישות שראל, בכל הנוגע לאחריות שעל החברה לשאת, תהנה הוגנות, בתום 
לב וכן כאלה שספק סביר יוכל לעמוד בהן. כך, כל גורם יישא בחבותו החוקית, ע"פ דין, 
ולא ייקח על עצמו את חבותם החוקית של גופים אחרים אשר לא ניתן לבטח. לאור 

 וראות הסעיפים, כדלקמן: האמור לעיל, נבקש לשנות את ה

 . ילים "על פי דין בגין"למחוק המילה "לכל" ולהחליפה במנבקש  - 4.1סעיף  .1

  תשובה:
 מוסכם כי אחריות הספק תהיה עפ"י דין.

ת המילים "ו/או מטיב איכות החומרים מהם יוצרו", כן אנבקש למחוק  - 4.1סעיף  .2
נבקש למחוק את המשפט המתחיל במילים "לרבות בשל נסיבות הקשורות.......של 

 הטובין." 

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

נבקש למחוק את המילה "יפצה" ולהוסיף את המילה "ישירים" לאחר  – 4.2סעיף  .3
 המילה "והוצאה". 

  תשובה:
הסעיף יוותר בעינו. הפיצוי / שיפוי יהיו בהתאם לקבלת פסק דין חלוט של ערכאה 

 משפטית מוסמכת.

בסיפא הסעיף "והכל בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא  נבקש להוסיף - 4.2סעיף  .4
וכי הודעות דרישה ותביעה  על פי דיןעל הספק וטלת מחבות ה פיו עוכב ביצועו על

  "האפשרות להתגונן מפניהם. לוותינתן תועברנה מייד לספק 

  תשובה:
 מקובל.

נבקש כי במקרים האמורים בסעיף זה שראל תודיע על כך לספק בכתב  – 4.3סעיף  .5
הליכים כמפורט ימי עסקים לתקן וזכות שימוע טרם נקיטת  7ותיתן לו אפשרות של 

 בסעיף. 

  תשובה:
הודעה, זכות שימוע  ומתן תקופה לתיקון כאמור יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר 

 בנסיבות העניין, ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

נבקש למחוק את המשפט האחרון המתחיל במילים "או אם שראל..."  – 4.3.1סעיף  .6
שכן לאור השלכות החמורות של אי החלפה/סילוק אנו מבקשים שהמועד לא 
ישתנה לרעת הספק באופן חד צדדי וללא התראה. וכן נבקש כי המועד לסילוק ו/או 

 ימי עסקים.  7החלפה יהא תוך 

  תשובה:
כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, ככל שיתאפשר, ועפ"י התראה כאמור תינתן ע"י שראל 

 שיקול דעת שראל.

נבקש להוסיף לאחר המילה "בהוצאות" את המילה "ישירות". כמו  – 4.3.2סעיף  .7
 ימי עסקים מראש.  2כן, נבקש כי הסילוק יהא בהתראה נוספת בכתב לספק 

  תשובה:
, כפי שיתאפשר בנסיבות הענייןאת, מובהר, כי תינתן התראה הסעיף יוותר בעינו. עם ז

  יהיה בהתאם לנסיבות המקרה ושיקול דעת שראל.של ההתראה אורכה ככל שיתאפשר. 

בקש כי טרם נקיטת מי מהפעולות בסעיף שראל תודיע על כך לספק  – 4.4סעיף  .8
 ימי עסקים לתקן וזכות שימוע. 7בכתב ותיתן לו אפשרות של 

 

  .12 4  נספח א'
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  תשובה:
ולפי שיקול   העניין, ככל שיתאפשר, שיתאפשר בנסיבות הודעה תימסר ע"י שראל כפי

 דעת שראל.

בפסקה הראשונה, נבקש כי לאחר המילים "ובכל הוצאה" תבוא  –( 2) 4.4סעיף  .9
המילים "סבירים" לאחר המילים "הפסד ונזק ו/או תשלום" להוסיף את המילה 

 "ישירים".  

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

 

סקה השנייה המתייחסת לשיפוי ופיצוי למחוק את המילה נבקש בפ–( 2) 4.4סעיף 
לסעיף  4)ס"ק  4.2"פיצוי" וכן להכפיף לתנאי השיפוי המבוקשים במכתנו זה לגבי סעיף 

 זה(. 
  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

 
 

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

 לקויים ו/או רשלניים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק.
 

  תשובה:
תוחרג במקרים בהם הוכח כי הנזק הינו אחריות הספק תהיה עפ"י דין. אחריות הספק 

תוצאה בלעדית של שימוש בניגוד להוראות הספק ו/או היצרן, ובלבד שהוראות אלה 
 הובאו לידיעת בית חולים מראש ובכתב.

 

   נספח א'
4.1 ,4.3 
 להסכם  5סעיף 

 -נספח ה' 
תנאים כלליים 

 -להזמנת רכש 
 2.5-2.6סעיפים 

 

13.  

ישירים. לאחר המילה "מהתחייבויותיו" מבוקש להוסיף המילה מבוקש להגביל לנזקים 
"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 

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

  תשובה:
השיפוי / פיצוי יהיו בהתאם לפסק דין חלוט של ערכאה שיפוטית מוסמכת. לספק תינתן 
הודעה תוך זמן סביר בדבר תביעה ו/או טענה בקשר לאחריותו, ותינתן לו האפשרות 

 לנהל את הגנתו.
 

   נספח א'
4.2-4.3 

14.  

XXX ,כחלק ממדיניותה ברחבי העולם, מעניקה ללקוחותיה אחריות יצרן בלבד ,
 XXXבמסגרתה היא מתקנת כל מוצר פגום או מחליפה אותו, לפי העניין. כל חבות של 

בגין המוצרים  XXX ל מוגבלת לנזק ישיר בלבד המוגבלת לסכום התמורה המשולמת
 שסופקו על ידה. לפיכך, נבקש לתקן את הנספח באופן שישקף את האמור לעיל.

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

 נספח א'  
 4.2 

15.  

אנו סבורים כי מסירת טובין לידי צד ג', הפקרתם או השמדתם, אינם סבירים בנסיבות 
לתקן סעיף זה באופן כי  העניין ועלולים לגרום להוצאות ונזקים מהותיים לספק. מוצע

שראל תהיה רשאית לאחסן את הטובין או להעבירם לאחסון אצל צד שלישי אשר לא 
 יעשה בו כל שימוש או דיספוזיציה וינקוט באמצעים סבירים לשמור על הטובין.

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

  .16 4.3.2   נספח א'
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מבוקש, כי בטרם ביטול/צמצום/פסילת/החלפת הזמנה/טובין/חילוט תינתן לספק 
שהסכום שיחולט ישקף את כן מבוקש התראה סבירה בכתב ושהות מספקת לתיקון. 

הנזק שנגרם בפועל ורק לאחר שנמסרה לספק הודעה בכתב וניתנה לו שהות סבירה 
 ומספקת לתיקון ההפרה.

  תשובה:
ומתן סילה / החלפת הזמנה / טובין / חילוט תינתן התראה טרם ביטול / צמצום / פ

לתיקון ע"י שראל, כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, ככל שיתאפשר, ועפ"י  אפשרות
 שיקול דעת שראל.

 

    נספח א'
4.3 ,4.4 

 -נספח ה'
תנאים כלליים 

 -להזמנת רכש
 7.1סעיף 
 

17.  

יהיה  (LIS)אנחנו מבקשים לשנות את הדרישה כך שמחיר הקישור למערכת המחשב 
נפרד ממערכת הצביעה כדי לכסות מקרים בהם ללקוח אין מערכת מחשוב מתאימה או 
שאינו מעוניין בחיבור למערכת המחשוב. הערה: המערכת לא מפיקה תוצאות ולכן גם 

 לא תמיד נדרש חיבור למערכת המחשוב.
 

  תשובה:
 אינה ברורה -וההפניה השאלה 

  .18 28.1  נספח א'

ימי עסקים ומתן אפשרות לספק  7נבקש להכפיף את הסעיף למתן הודעה מראש ובכתב 
 לתקן.

  תשובה:
הודעה ומתן אפשרות לתיקון כאמור יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, 

 ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

  .19  7 נספח א'

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

  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

 7נספח א' 
 -נספח ד'

 14עיף ס -הסכם
 -נספח ה'

תנאים כלליים 
 -להזמנת רכש

 4.1סעיף 

20.  
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יום ומתן אפשרות  30נבקש להכפיף את הסעיף למתן הודעה מראש ובכתב  –סעיף א  .1
לספק לתקן. כמו כן, נבקש כי החילוט יהא בכפוף לפס"ד סופי הקובע אחריות 

 הספק ע"פ דין. 

  תשובה:

הודעה תימסר ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, ככל שיתאפשר, ולפי שיקול 
 דעת שראל.

נבקש למחוק את ס"ק )ה( היות וההשלכות של ביטול מיידי ופיצוי אינן  –סעיף ב  .2
 מתאימות למקרה כאמור.  

  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

 ג(.) -נבקש לתקן טעות סופר ולהפנות לסעיפים )ב( ו –סעיף ד  .3

  תשובה:

 )ג(9)ב( 9 –כך כתוב 

  - 1.ה.9סעיף  .4

 רות לספק לתקן.יום ומתן אפש 30תינתן הודעה לספק מראש ובכתב  .5

  תשובה:

הודעה תימסר ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, ככל שיתאפשר, ולפי שיקול 
 דעת שראל.

 נבקש כי שראל תפעל לצמצום נזקיה. .6

  תשובה:

 שראל תפעל לצמצום נזקיה ככל הניתן בנסיבות העניין.

נבקש להוסיף את המילה "ישירים" לאחר המילים "ההוצאות ההפסדים  .7
 והנזקים". 

  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

המשפט האחרון אינו ברור, על כן נבקש כי לאחר המילים "נגרמו ו/או ייגרמו לשראל" 
להוסיף את המילים "בשל פערי העלויות סבירים בגין רכישת הטובין אצל  'ספק אחר'" 

 המשפט למחוק. ואת יתר
 

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

  .21  9 נספח א'

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

  תשובה:
במקרה של ביטול הזמנה תינתן לספק הודעה מראש, כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, 

 ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

  .22 א9 נספח א'

בוקש כי סעיף זה לא יחול על ספק שהינו חברה מ -לגבי "בשינוי בשליטה בספק" 
 ציבורית.

 
  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

  .23 ג9 נספח א'
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היחיד  , הפיצוי11.2-11.3מבוקש לתקן כך שבמקרה של ביטול ההזמנה כאמור בסעיפים 
תידרש לשלם מחיר עודף לספק אחר בו הספק יהיה מחויב כלפי שראל הינו ככל ששראל 

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

 הסעיף יוותר בעינו.

 .1.ה.9נספח א' 
 -נספח ה'

תנאים כלליים 
 -להזמנות רכש

 7.4.1סעיף 

24.  

שהיה ידוע לספק נבקש להחריג מידע אשר הינו או הפך להיות נחלת הכלל ו/או מידע 
 עובר לגילויו למזמינה. כמו כן, נבקש להחריג מידע שרשות מוסמכת ביקשה חשיפתו.

  תשובה:
 מקובל

  .25 10 נספח א'

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

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

  .26 )ג( 10נספח א' 

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

 מקובל

 13נספח א' 
 -נספח ד'

עיף ס -הסכם
 )א(15

 -נספח ה'
תנאים כלליים 

 -להזמנת רכש
 10, 3.5סעיפים 

27.  

מבקש להוסיף "מוצרים אשר תדירות השימוש בהם הינה גבוהה תוקף הפריט יהיה לא 
 חודשיים" 3פחות מ

 תשובה: 
 לא מקובל

 עיףס-נספח ב'
 )ט'(13

28.  

ן חמצן, אביזרים למת -נשמח לפירוט והסבר מה הכוונה במוצרים בשורה הראשונה
 .ACCESSORISובשורה האחרונה 

 תשובה: 
ACCESSORIES – .מוצרים משלימים בהתאם לקבוצת המוצר שפורסמה 

חמצן,  אביזרים למתן חמצן כגון צינורות חמצן, מוצרי אינהלציה, משקפי חמצן, מסכות
 מסכות חמצן עם שקיות העשרה וכד'.

  .29 13 נספח ב'

אשונה בטבלת הצעת המחיר "אביזרים האם ניתן לקבל פירוט בנוגע לפריט בשורה הר
 "?Accessoriesלמתן חמצן" ולשורת ה"

 איזה פריטים ניתן להגיש תחת הקטגוריות הנ"ל?
 תשובה: 

 כנ"ל

טופס  –נספח ב' 
 הגשת הצעה

 13 

30.  

וכן  שלעיל(, לפי הטבלה disk on keyמדיה דיגיטלית )ב אקסל טבלת לצרף ישהאם 
 עותק מודפס

 תשובה: 
 וכן עותק מודפס שלעיללפי הטבלה . יש לצרף קובץ אקסל disk on keyאין צורך ב 

 כחלק מצרופות המכרז

  .31 א' 13 נספח ב'

 נבקש לתקן את הסעיף כך שתוקף המוצרים יהיה שנה וחצי.
 תשובה: 

 לא מקובל

ט' / 13 נספח ב'
16 

32.  

 נבקש להוסיף גם "מפיץ".
  תשובה:

 מקובל

  .33 .ד1 נספח ד'
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 נבקש כי במקום "יפצה" יירשם "ישפה.

 נבקש כי השיפוי יהא בגין הנזקים וההוצאות הישירים.

 ימים. 7נבקש תקפת "גרייס" של 

נבקש כי השיפוי במקרה של רכישה מספק אחר יהא רק בגין עלות ישירה וכי לספק 
 תינתן הזדמנות קודמת לרכוש מספק אחר.

 
  תשובה:

 ט' בנספח ד' דן באופן מתן השירותים.1ההפניה לא ברורה. סעיף 

  .34 .ט1 נספח ד'

 יום לפני מימוש האופציה. 60בקש הודעה בכתב של נ -.ב 2

  תשובה:
 לא מקובל.

 יום מראש ובכתב. 90הודעה של  נבקש -.ג 2

 תשובה:
 לא מקובל

  .35 2 נספח ד'

 נבקש כי לפני המילים "והוא אינו מפר" את המילים" למיטב ידיעתו".
  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

  .36 .ב3 נספח ד'

כי הספק לא יהיה אחראי לכל פגיעה, הפסד, ליקוי או נזק שנגרמו להוסיף סעיף נבקש 
על ידי שראל ו/או צד שלישי נזק שנגרם ברשלנות או במכוון בשל אחת הסיבות שלהלן: 

ו/או כוח עליון  או או מתאונהו/ או בגין שימוש בטובין בניגוד להוראות השימושו/
 הזנחה, תנאי סביבה בלתי הולמים או עקב שינויים שנעשו בטובין שלא על ידי הספק.

  תשובה:
אחריות הספק לא תחול במקרה בו הוכח כי הנזק נגרם לטובין באופן בלעדי עקב שימוש 

 להוראות היצרן, אשר נמסרו ללקוח מראש ובכתב.הלקוח בטובין בניגוד 
  

  .37 כללי נספח ד'
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  –.א 5סעיף  .1

 נבקש כי לפני המילה "בגין" תרשמנה המילים "על פי דין".   .1.1

 תשובה: 
 מקובל

( נבקש להוסיף לאחר המילים "מעשה ו/או מחדל" את המילה 3ס"ק ) .1.2
 "רשלני". 

 תשובה: 
 הסעיף יוותר בעינו.

  – .ב5סעיף  .2

 להגביל את השיפוי לנזקים, הוצאות וכו' ישירים בלבד.נבקש  .2.1

 תשובה: 
 לא מקובל

 ".ויפצהנבקש למחוק את המילה " .2.2

 תשובה: 
 לא מקובל

וכן  נבקש להבהיר כי הסעיף מתייחס למקרים בהם הספק אחראי על פי דין .2.3
 בקשר עם ביצוע הסכם זה.

 תשובה: 
 הסעיף מתייחס למקרים בהם הספק אחראי עפ"י דין.

 ש למחוק המילים "מיד עם דרישה ראשונה" .נבק .2.4

 תשובה: 
 לא מקובל

נבקש כי חובת השיפוי תהא כפופה: לפסק דין סופי שלא עוכב ביצועו המורה  .2.5
לספק לעשות כן, נמסרה לספק הודעה אודות דרישה או תביעה כאמור מיד 
עם קבלתה המזמין יאפשר לספק לנהל בעצמו את ההגנה מפני אותה תביעה 

דרישה, ישתף פעולה עם הספק באופן סביר, לרבות במסירת מידע, וכי או 
המזמין לא יתפשר עם התובע או מגיש הדרישה ללא אישור מראש ובכתב של 

 הספק.

 תשובה: 
יתווסף: "והכל בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצועו, על פיו החבות מוטלת 

ועברנה מיד ככל הניתן לספק ותינתן לו על הספק על פי דין וכי הודעת דרישה ותביעה ת
 האפשרות להתגונן מפניהם".

 נבקש כי השיפוי יהא בגין הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד סבירים. .2.6

 תשובה: 
 הסעיף יוותר בעינו.

  .38 5 נספח ד'

לאחר המילה "מחדל" מבוקש לאחר המילה "הפסד" מבוקש להוסיף "ישירים". 
 להוסיף "רשלניים".

  תשובה:
 יוותר בעינו.הסעיף 

  .39 )א(5נספח ד' 
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 לאחר המילה "הפסד" מבוקש להוסיף "ישירים".

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

  .40 )ב(5 נספח ד' 

נבקש כי דרישות שראל בכל הנוגע לעמידת הספק בדרישות חוק ציוד רפואי תכנסנה  .1
 לתוקף רק במועד בו החוק האמור ייכנס לתוקף. 

נבקש כי המילים "בקשר עם הטובין" תוחלפנה במילים "המשפיעה על  –סעיף ג  .2
 המוצרים ו/או אופן השימוש בהם".

ר המלים "לחדש את הרישום של המוצרים בפנקס" תבואנה נבקש כי לאח -סעיף ד  .3
 המילים "כל עוד המערכת רשומה ומאושרת במדינה מוכרת".

ספק הזוכה לא ישתחרר מקיום בקש למחוק את הסעיף ולרשום במקומו "הנ -סעיף ו 
 כל התחייבויותיו כאמור לעיל במהלך תקופת האחריות".

 
  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

  .41 6 נספח ד'

הספק מנהל את הביטוחים שלו במסגרת תכנית ביטוחים גלובלית ועל כן חלק מביטוחי 
 .יה תמחקיהספק נערכים בחו"ל. לפיכך, נבקש כי המילה "בישראל" בשורה השנ

 תשובה: 
 מקובל. המילה "בישראל" תימחק מנוסח המכרז.

  .42 א'9נספח ד' 

הביטוח המפורט באישור עריכת הביטוח לא יכלול כל הגבלה לעניין ציוד בית  הפסקה "
ו אקטיביים ו/א-חולים ומעבדה בכלל, ובפרט לא יכלול כל הגבלה לעניין חומרים רדיו

 -גנטים המשמשים ציוד בית חולים ומעבדה"מ-אלקטרוקרני רנטגן ו/או קרינה/ שדות 
 תגרע.

 תשובה: 
 אין שינוי במסמכי המכרז

  .43 א' 9 נספח ד'

 המילה "מתחייב" בשורה הראשונה תוחלף במילה "רשאי".
 תשובה: 

 אין שינוי במסמכי המכרז

  .44 ב'9 נספח ד'

הפוליסות ביטוחי הספק נערכים במסגרת תכנית ביטוחים גלובלית ולכן לעתים 
המקומיות מוקמות בחברת הביטוח בישראל רק מס' ימים לאחר פקיעת הפוליסות 
הישנות, למרות קיום הכיסוי בפועל. לאור האמור לעיל, הספק לא יכול להתחייב 

ימים לפני הביטול(. מבוקשת הסכמתכם  14להעביר אישורי ביטוח במועד שנקבע )
ידוש או לחילופין העברת אישור מתאים יום לאחר ח 30להעברת אישור ביטוח במהלך 

 מחו"ל.
 תשובה: 

 יום לפני מועד" תוחלפנה במילים "לא יאוחר ממועד".  14המילים "
המצאת אישור ביטוח מחו"ל מזוכה שמי מביטוחיו נערך באמצעות תכנית ביטוח 
גלובלית, תתקבל ככל שאישור כאמור יעמוד בתנאי פרק הביטוח של המכרז. למען הסר 

יובהר כי על הספק הזוכה האחריות הבלעדית לוודא כי בידי שראל אישור על קיום ספק 
 ביטוחים בתוקף וזאת לאורך כל תקופת ההתקשרות.

  .45 ה' 9 נספח ד'

ביטוח אחריות מקצועית של הספק נערך בחו"ל ועל כן לא ניתן יהיה לחתום על אישור 
או נוסח  ACORDביטוח בעברית. מבוקשת הסכמתכם להצגת אישור ביטוח בנוסח 

 באנגלית.
 תשובה: 

המצאת אישור ביטוח מחו"ל מזוכה שמי מביטוחיו נערך באמצעות תכנית ביטוח 
 ור יעמוד בתנאי פרק הביטוח של המכרז.גלובלית, תתקבל ככל שאישור כאמ

  .46 9 נספח ד'
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 נבקש למחוק את המילים "צפוי להפר"

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

 
יום ואפשרות לתקן במהלך תקופת  30של בכתב נבקש כי תינתן לספק התראה 

 .טרם הביטול ההודעה

  תשובה:
העניין, ועפ"י שיקול דעת הודעה והתראה יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות 

 שראל.

 נבקש למחוק את המילה "יפצה"

  תשובה:
 לא מקובל.

 נבקש להגביל לנזק או הוצאה ישירים

  תשובה:
 לא מקובל.

נבקש כי זכות השיפוי )לרבות פיצוי( תהא בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצועו 
וכי הודעות דרישה ותביעה תועברנה מייד  על פי דיןעל הספק וטלת מחבות ה על פיו
 .וכי שראל לא תתפשר ללא הסכמת הספק האפשרות להתגונן מפניהם לוותינתן לספק 

 נבקש להחריג מאחריות הספק מקרים של כח עליון.
 

  תשובה:
בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא עוכב  מוסכם כי זכות השיפוי )לרבות פיצוי( תהא

ביצועו, על פיו החבות מוטלת על הספק על פי דין וכי הודעת דרישה ותביעה תועברנה 
 מיד ככל הניתן לספק ותינתן לו האפשרות להתגונן מפניהם.

  .47 .א10 נספח ד'

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

  תשובה: 
הודעה ומתן תקופה לתיקון כאמור יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, 

 ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

  .48 )א(10נספח ד' 

חבות ה נבקש כי זכות השיפוי תהא בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצועו על פיו
 לוותינתן וכי הודעות דרישה ותביעה תועברנה מייד לספק  על פי דיןעל הספק וטלת מ

  .וכי שראל לא תתפשר ללא הסכמת הספק האפשרות להתגונן מפניהם
  תשובה:

 מוסכם כי זכות השיפוי תהא בכפוף לקבלת פסק דין סופי שלא עוכב ביצועו על פיו
ככל הניתן וכי הודעות דרישה ותביעה תועברנה מיד  על פי דיןעל הספק וטלת מחבות ה

 .האפשרות להתגונן מפניהם לוותינתן לספק 

  .49 11 נספח ד'

נבקש להחריג מידע אשר הינו או הפך להיות נחלת הכלל ו/או מידע שהיה ידוע לספק 
 עובר לגילויו למזמינה. כמו כן, נבקש להחריג מידע שרשות מוסמכת ביקשה חשיפתו.

  תשובה:
 מקובל

  .50 12 נספח ד'

 מבוקש להכפיף לתשלום התמורה המגיעה לספק.
 תשובה: 

 הסעיף יוותר בעינו.

  .51 )ב(15נספח ד' 



 14מתוך  12עמוד                                                                                                    

                              

 

נבקש להבהיר כי אחריות הספק כפופה לאחריותו ע"פ דין וכי  – 2.6+  2.5סעיף  .1
זכות השיפוי כפופה לקבלת פס"ד סופי הקובע אחריות הספק ע"פ דין וכן וכי 

הודעה אודות דרישה או תביעה כאמור וניתנה לספק אפשרות נמסרה לספק 
 . להתגונן

 תשובה: 
 מקובל

 הנובעים מההזמנה". למחוק המילים :"כנגד כל הסיכונים נבקש - 2.6סעיף  .2

 תשובה: 
 הסעיף יוותר בעינו.

+  2.5 נספח ה'
2.6 

52.  

לספק ימי עסקים ומתן אפשרות  7נבקש להכפיף את הסעיף למתן הודעה מראש ובכתב 
 לתקן.

  תשובה:
הודעה ומתן תקופה לתיקון כאמור יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, 

 ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

+  4.1 נספח ה'
4.2 

53.  

יום מראש ובכתב  30נבקש כי טרם מימוש זכויות הביטול והחילוט תינתן לספק הודעה 
 ומתן אפשרות לתקן במהלך תקופת ההודעה. 

ימי עסקים ומתן אפשרות לספק  7נבקש להכפיף את הסעיף למתן הודעה מראש ובכתב 
 לתקן. כמו כן, נבקש כי הנזקים יוכחו וכי יחול על נזקים ישירים בלבד.

  :תשובה
הודעה ומתן תקופה לתיקון כאמור יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, 

 ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

 לא מקובל. –לעניין נזקים ישירים בלבד 

  .54 7.1 נספח ה'

 נבקש להוריד את המילים "שינוי בשליטה על נכסי הספק".
  תשובה:

 הסעיף יוותר בעינו.

  .55 7.2 נספח ה'

לא ברור מדוע זכותה החוקית של הספק בוטלה. נראה כי הסעיף אינו מידתי ונבקש 
 7.2 לבטלו. בכל מקרה נבקש לצמצם את את ההפניה רק לסעיף

  שובה:ת
 הסעיף יוותר בעינו.

  .56 7.3 נספח ה'

 יום ומתן אפשרות לספק לתקן. 30נבקש כי תינתן הודעה לספק מראש ובכתב  .1

  תשובה:
תקופה לתיקון כאמור יינתנו ע"י שראל כפי שיתאפשר בנסיבות העניין, הודעה ומתן 

 ככל שיתאפשר, ועפ"י שיקול דעת שראל.

 נבקש כי שראל תפעל לצמצום נזקיה. .2

  תשובה:
 שראל תפעל לצמצום נזקיה ככל הניתן בנסיבות העניין.

נבקש להוסיף את המילה "ישירים" לאחר המילים "ההוצאות ההפסדים  .3
 והנזקים". 

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

נבקש כי הזכות לתבוע/לקזז וכו' תהא מוגבלת לפערי העלויות סבירים בגין רכישת  .4
 הטובין אצל  'ספק אחר'.

  תשובה:
 הסעיף יוותר בעינו.

  .57 7.4.1 נספח ה'
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נבקש להחריג מידע אשר הינו או הפך להיות נחלת הכלל ו/או מידע שהיה ידוע לספק 
 למזמינה. כמו כן, נבקש להחריג מידע שרשות מוסמכת ביקשה חשיפתו.עובר לגילויו 

  תשובה:
 מקובל

  .58 8 נספח ה'

מבוקש כי יימחק הסעיף "הביטוח המפורט באישור עריכת הביטוח לא יכלול כל  –א' 
הגבלה לעניין ציוד בית חולים ומעבדה בכלל, ובפרט לא יכלול כל הגבלה לעניין חומרים 

מגנטים המשמשים  –דות אלקטרו שו/או קרני רנטגן ו/או קרינה ו/או אקטיביים  –רדיו 
 ציוד בית חולים ומעבדה."

 יום". 14חוק את המילים "מבוקש למ –ה' 
 תשובה: 

 אין שינוי במסמכי המכרז -א' 
 

 יום לפני מועד" תוחלפנה במילים "לא יאוחר ממועד". 14מילים "ה -ה' 

  ביטוח
9 

59.  

  –מודת "כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים" ע –אחריות המוצר 
 

הינו "הרחב שיפוי" בלבד  304בהתאם לרשימת הקודים שפורסמה על ידי הפיקוח קוד 
ולא ניתן לספק אישור הכולל את המשך המלל המופיע באישור )"בגין אחריות הנובעת 

, "בגין אחריות הנובעת טובת מבקש האישור"ל –מאחריות המבוטח עקב המוצרים 
לטובת בית החולים לו יסופקו  –אחר  –מאחריות המבוטח עקב המוצרים 

המופיע פעמיים  304המוצרים/השירותים"(. לאור האמור לעיל מבוקש כי קוד 
 כדלקמן: 320 –ו  321באישור קיום הביטוחים יימחק ויוחלף בקוד 

 
 בקש האישור.מ –בוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח מ – 321
טובת בית החולים לו ל -אחר  –מבוטח נוס, בגין מעשי או מחדלי המבוטח  – 320

 יסופקו המוצרים/השירותים.
 

 פירוט השירותים 
 

 .יימחקו מאחר ואינם רלוונטיים להתקשרות 038וקוד  080מבוקש כי קוד 
 תשובה: 

 במלל הבא: והפירוט לאחריו יוחלפו 304הסעיף  קוד
 .האישור מבקש – המבוטח מחדלי או מעשי בגין נוסף מבוטח 321
 לו החולים בית לטובת - אחר – המבוטח מחדלי או מעשי בגין נוסף מבוטח – 320

 (.וכתובת___ )שם _____השירותים: __________/המוצרים יסופקו
 יובהר במפורש כי:

כהגדרתם א. המונח "בגין מעשי או מחדלי המבוטח" הינו לרבות בגין המוצרים 
 בהסכם.

ב. על הספק הזוכה האחריות למסור למבטחיו את כל הפרטים הנדרשים לצורך 
 חתימה על אישור קיום הביטוחים. 

 
 יימחקו 038וקוד  080קוד 

 

 ז' –נספח 
אישור קיום 

 ביטוחים

60.  

מבוקש למחוק את הדרישה להצגת ביטוח אחריות מקצועית מהאישור הואיל  .1
 והפוליסה לא נערכת בישראל. 

ין הימים למתן הודעה מוקדמת יעמוד נבקש כי מני -ביטול/שינוי הפוליסה .2
 ימים.  30ע"ס 

 תשובה: 
 אין שינוי במסמכי המכרז .1
 המכרז במסמכי שינוי אין .2

 

  .61 ז' –נספח 
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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 

 
 
 


