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 לאספקת לקבלת הצעות 40.047.20מספר פניה : הנדון 
 מתקני חימום חולים באמצעות אוויר ושמיכות חימום

 בהליך "פניית מסגרת"
 

( "המזמיןאו " "שראלבע"מ )להלן: " פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמתשראל  .1
מתקני חימום  הצעות לאספקתלה להגיש מציעים העומדים בדרישות פניה זו  מזמינה בזאת

, ("הטוביןאו " "המכשיר" " אוהמערכת" :)להלן חולים באמצעות אוויר ושמיכות חימום
 הכל עפ"י המפורט במסמכי פניה זו על נספחיה.

 
 המערכתת באספקת ים בעלי ניסיון ויכולפהצעות ממשתתלקבלת בהצעה שראל פונה בזאת  .2

 יםהטכני יםזו, אשר עונים על כל הקריטריונים כמפורט בפניה זו להלן ובמפרטנשוא פניה 
הדרושים התקפים כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים והזכויות נם בעלי י( ואשר הג'נספח )

 המפורטים במסמכי פניה זו.והדרישות על פי כל דין, להגיש הצעה בהתאם לתנאים 
 

רכוש מעת לעת את המערכת נשוא תהא שראל רשאית למכרז מסגרת אשר מכוחו במדובר  .3
 . וכמפורט להלן פניה זו בהתאם לדרישות וצרכי לקוחותיה

 
לפניה זו מצורפים המסמכים הבאים, המהווים יחד עם פניה זו, את מסמכי הפניה לקבלת  .4

 "( :הפניהצעות )להלן: "הה
 

 מהות ההתקשרות ותנאיה. -  נספח א'
 תנאי שרות. - ' נספח ב
 מפרט טכני -  נספח ג'
 טופס הגשת הצעה. - ' נספח ד
 הצהרה על מעמד משפטי. - ' נספח ה
 נוסח התחייבות יצרן. -  ' נספח ו

 נוסח אישור עריכת ביטוחים. -  נספח ז'
 .הסכם התקשרות -  נספח ח'
 להזמנת רכש.תנאים כלליים  -  נספח ט'
 .ממליצים במוסדות רפואיים בישראלרשימת  -  נספח י'

 טופס פרטי מציע - נספח יא'
 .נהלי והנחיות משרד הבריאות בנושא אבטחת מידע - 'בנספח י

 
 מסמכים אלו הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות בפניה. אי   

כלשהו בכל אחד ממסמכי ו/או סעיפי הפניה ו/או עריכת מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך 
שינוי/תוספת/הערה/הסתייגות ו/או מענה לקוי ו/או חלקי ו/או שאינו ברור דיו ו/או העדר 
חתימה על מסמך כלשהו ממסמכי הפניה עלול לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ו/או לפסילתה 

 ו/או לאי בחירתה והכל על פי שיקול דעת שראל.
   

 משתתף לעמוד בתנאי הסף המפורטים במסמכי הפניה.העל 
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 להלן ריכוז הפעילויות בהזמנה להציע הצעות .5

 שעה תאריך  פעילות

 12:00 02.06.2020 ( מועד אחרון לשאלות הבהרה2

  16.06.2020 ( מועד אחרון להגשת טופס פרטי מציע3

 12:00 21.06.2020 ( מועד אחרון להגשת הצעות למכרז 4

 
רשאית לערוך שינויים והתאמות במועדים השונים שנקבעו במכרז או על  תהיההמכרזים  ועדת

לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה  אתפיו, ובכלל ז
למשתתפים אשר קיבלו משראל את מסמכי המכרז ותפורסם בדבר דחייה כאמור תימסר 

 .באתר האינטרנט של שראל
 
 אופן הגשת ההצעה  .6

יש להגיש והנספחים למכרז זה, המסמכים , את המכרז וההצעה, לרבות התצהירים, האישורים א.
"מערכת ההגשות )להלן:  Sourcing vision  תאלקטרוני מכרזים תיבתסריקתם ל באמצעות

משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ  (, המופעלת באמצעות חברתהאלקטרוניות"
 לעיל. בטבלה 5בסעיף הקבוע לתאריך עד ( "החברה" / "משיק")להלן: 

 
, כנספח יא'המצ"ב  –מציעים המעוניינים להגיש הצעתם למכרז, יישלחו את טופס פרטי מציע         

. קישור לעילבטבלה  5 בסעיף הקבועעד לתאריך   suzana@sarel.co.il הדוא"ל לכתובת
משיק, למערכת ההגשות האלקטרוניות יישלח למציעים באמצעות דוא"ל מטעם חברת 

 באמצעותו יוכלו המציעים להגיש הצעתם.
  
עמדת אינטרנט לוודא מבעוד מועד כי ברשותם המשתתפים לצורך השתתפות בהליך על  

אלקטרוניות. וכי נרשמו כנדרש במערכת ההגשות ה תקיניםומעלה  11אקספלורר דפדפן כרום/
 הגשת ההצעה תחתם בחתימה אלקטרונית.

  
יוקלדו על ידי המציע למערכת  – כנספח ד'המצורף  –יובהר, כי הנתונים הכלולים בטופס ההצעה 

 ההגשות האלקטרוניות, בנוסף לסריקת המסמך למערכת ההגשות האלקטרוניות.   
 

בתיבת המכרזים האלקטרונית, על כלל נספחיה, רק הימצאותה בפועל של ההצעה, יודגש, כי  ב.
שעת קבלת ה. ביום ובשעה שנקבעו כמועד האחרון להגשת הצעות בהליך, תחשב כהגשת הצע

תחשב לצורך קביעת מועד הגשת ההצעה ש, היא השעה ת ההגשות האלקטרוניותההצעה במערכ
הגשת ההצעה  . עםלקחת זאת בחשבון בעת שליחת ההצעה על המציע .)ולא מועד שליחתה(

באמצעות מערכת ההגשות האלקטרוניות, יקבל המציע הודעת אישור כי המסמכים נקלטו 
 במערכת. 

 
אצל המציע הודעת אישור כי המסמכים נקלטו במערכת, יש להתקשר שלא התקבלה  ככל 

לתמיכה טכנית, כמפורט בסעיף ה' להלן. לתשומת לב המציע: אין להתקשר לעורך המכרז 
 ות.בבעיות טכני

 
ההצעה תוגש בידי מציע שהזדהה לשם הגשת ההצעה, כשהיא חתומה בחתימה אלקטרונית של  ג.

  המציע, באופן המבטיח את כל אלה:

 ההצעה הוגשה על ידי מי שהזדהה לשם הגשתה;     (1)

 צעה שבחתימתו הוא מתחייב לאמור בהצעה;הובהר למגיש הה    (2)

 אחר החתימה;לא ניתן לעשות שינוי בהצעה ל    (3)
 

אשר ייסרקו  PDF ,WORD ,ZIP ,RAR ,EXCELהגשת ההצעה תעשה באמצעות קבצי  ד. 
 למערכת ההגשות האלקטרוניות.



  11מתוך  3עמוד 

 

 
מציע יהיה רשאי לקבל הדרכה מפורטת אודות השימוש במערכת ההגשות האלקטרוניות  ה.

באמצעות חוברת מידע בלשונית "עזרה" במערכת  וכן באמצעות מוקד תמיכה טלפוני, המאויש 
ו/או במייל בכתובת:  050-9029376, בטלפון 17:00 – 8:00ה' בשעות  –בימים א' 

service@mashiktech.com 
 
לא תהיה אפשרות לכל אדם לראות הצעה שהוגשה לתיבת המכרזים האלקטרונית מובהר, כי  ו.

או לשנותה, למעט היכולת לראות את ההצעות במועד פתיחת תיבת המכרזים האלקטרונית 
 .בידי המוסמכים לכך מטעם המזמין

 
בחותמת המציע ובחתימתו. מקום בו נדרשת חתימת המציע, של ההצעה ייחתם בעותק  עמוד כל ז.

+  )ר"ת( מורשה/י חתימה מטעם המציע. כמו כן יש לצרף חתימה בראשי תיבות מויחתום/
הצהרה ה, למכרז נספח ד' - מובהר כי טופס הגשת הצעהונספחיה.  הפניה יעל כל עמודחותמת 

 ממליציםורשימת  למכרז 'ח נספח-ההתקשרות הסכם נספח , 'ה נספח –על מעמד משפטי 
מורשי החתימה של  ייחתמו באופן מלא על ידילמכרז, י'  נספח –במוסדות רפואיים בישראל 

 המשתתף )ולא בר"ת(. 
 

 כלל את קרא שהמציע לכך חלוטה ראיה מהווהאלקטרונית  בחתימה החתומה ההצעה הגשת ח.
 .מסויגת הבלתי הסכמתו את להם ונתן בהם האמור את הבין, המכרז מסמכי

 
 על יחולו - בו וההשתתפות למכרז ההצעה בהכנת הכרוכות שהוא וסוג מין מכל ההוצאות כל ט.

 .בלבד המציע
 

 ההצעה  מבנה 6.1

למערכת ההגשות האלקטרוניות. כאמור,  הצעת הספק תוגש באמצעות הקלדת נתוני ההצעה א. 
, כנספח ד'המצורף  –בנוסף להקלדת נתוני ההצעה למערכת, ימלא הספק את טופס ההצעה 

יפרט בטופס ההצעה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, יסרוק את ההצעה ויגישה באמצעות 
 מערכת ההגשות האלקטרוניות. 

 
מכים הדרושים כאמור במכרז זה ולסמן על גבי כל על המציע לצרף לטופס ההצעה את כל המס ב.

  מסמך את הסעיף במכרז ובטופס ההצעה אליו הוא מתייחס.
 
מטופס מהמכרז ושהמציע רשאי לצרף ושאינם מהווים חלק  כלל נספחי המכרז, וכן מסמכים ג.

 באמצעות סריקתם למערכת ההגשות האלקטרוניות. ההצעה יצורפו 
 

דרש במפורש או נ ושאינ -כל מדיה שהיא ב - מסמך כללטופס ההצעה  המציע אינו רשאי לצרף ד.
לא הותרה במפורש. המזמין יתעלם ולא יתחשב בצירוף כאמור. על אף האמור לעיל,  ושהגשת

או דף \ו שורותבטבלאות שבהן חסרות שורות לצורך מתן מענה למכרז, רשאי המציע להוסיף 
ייסרק גם צורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם מצולם של הטבלה המרחיב את מספר השורות ל

 וגש למערכת ההגשות האלקטרוניות.יהוא ו
 

אותם ניתן להגיש גם בשפת  ,למעט מונחים טכניים/מקצועיים ,הצעה תוגש בשפה העבריתה ה.
יתורגמו על ידי  –המקור. מסמכי מקור המצורפים להצעה ושאינם בעברית או באנגלית 

אך בכל  -יצרף המשתתף גם את המסמכים בשפת המקור ,. בנוסףהמשתתף לעברית או לאנגלית
 מקרה שראל תהיה רשאית להתייחס רק למסמכים שבעברית/אנגלית כמסמכים מחייבים.

 
 
חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  יםההצעה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהוו טופס ו.

 גוף לבין ההצעה טופס בין סתירה של במקרה, זאת עם. ועניןאת המציע לכל דבר  ומחייבים
 .המכרז בגוף האמור יגבר, המכרז

 

mailto:service@mashiktech.com
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במקרה של סתירה בין המידע שפרט המציע בטופס ההצעה הסרוק למערכת ההגשות  ז.
האלקטרונית לבין הנתונים שהוקלדו על ידו במערכת ההגשות האלקטרוניות, יגבר האמור 

 בטופס ההצעה הסרוק )כפי שנכתב בכתב יד(. 
 

הצעות ו/או  יםאל תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הצעות שלא יהיו בהתאם למפרטשר ח.
 שתצורף להן הסתייגות עקרונית או אחרת ו/או שינוי יסודי או אחר כלשהו.

 
עם העדר  שאו בכל אחריות לנזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בקשרישראל ו/או מי מטעמה לא י ט.

 ה מולאו על ידו כנדרש ו/או נבדקו על ידו קודם הגשת הצעתו. בדיקת המשתתף כי מסמכי הפני

 

הגבלת אחריות שראל / משיק לעניין הגשת הצעות באמצעות מערכת  6.2

 ההגשות האלקטרוניות

 

 ,לכל נזק, ישירבין במישרין ובין בעקיפין, ומשיק לא תהיינה אחראיות, בכל צורה ואופן, שראל  א.
ו/או עקב הגשת הצעתם למערכת  שייגרם למי מהמשתתפים כתוצאה ו/או תוצאתי, עקיף

 ההגשות האלקטרוניות. 
 

ומשיק לא תהיינה אחראיות, בכל צורה ואופן, לכל תקלה ברשת התקשורת והמחשבים שראל  ב.
ו/או לכל תקלה אחרת שארעה במהלך  ו/או לכל תקלה או טעות שבגינה יפגע מי מהמשתתפים

ומשיק אחראיות שראל לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיינה . מבההגשה האלקטרונית
, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו לצד כלשהו ו/או תוצאתי לכל נזק ישיר ו/או עקיף

 .עקב תקלה ו/או טעות, כאמור
 
למען הסר ספק מובהר בזה כי למשתתף, לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן  ג.

משיק, או מי מהן, עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק או /ו שראלתנקוטנה 
שייגרמו לו עקב פעולות  , לרבות הוצאות ישירות או עקיפותו/או תוצאתי ישיר ו/או עקיף

 .כאמור
 

בכל מקרה שיוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של משתתף מנעה את יכולתו של משתתף ם וגם א ד.
 או להגיש הצעות נוספות או משופרותלהגיש הצעתו במסגרת ההגשה האלקטרונית, כאמור 

ומכל חבות והדבר יהיה באחריות  ומשיק פטורות מכל אחריות שראל, תהיינה במסגרת ההליך
 המשתתף בלבד.

 
פרק מסכים כל משתתף לכל הוראות עתו של המציע במסגרת ההגשה האלקטרונית בהגשת הצ ה.

חבות ו/או אחריות ואת משיק ואת יתר הנוכחים והמעורבים בהליך מכל  שראלזה, וכן פוטר את 
 להגשת הצעתו במסגרת ההגשה האלקטרונית. או תביעה בכל הקשור ו/טענה ומכל 

 
דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם להוראות כל דין, לשנות שומרת על זכותה, על פי שיקול  שראל ו.

, בכפוף להודעה מראש, לרבות שינוי ביחס למבנה ההגשה האלקטרוניתבכל עת את תנאי 
. כמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור ה של ההגשהוצורת ה, תאריכיה, נהליה, תוכנההגשה
נוהל ההגשה האלקטרונית את ו/או להקפיא לזמן מסוים תהא רשאית לבטל  שראללעיל, 

הגשה וכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ בכך, להורות על  הבכללות
 זו שבוטלה.במקום אלקטרונית נוספת 

 

 הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות  משלוח .7
הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של  משלוח 7.1

ניפנדו בע"מ )או כל אמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה שראל(. הזמנות, תעודות משלוח חברת 
לא ישלחו באופן האמור לעיל, לא יכובדו ולא יחייבו את שראל בכל צורה  אשרוחשבוניות 

 ואופן. 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .8
 על המשתתף לצרף להצעתו את המסמכים הבאים:



  11מתוך  5עמוד 

 

אישור רו"ח יתייחס במפורש לפרטי  .ין כדיןרו"ח בדבר ניהול ספרים תקאישור  .א
 מכרז זה.   

 בדבר זכויות החתימה של המציע. חאישור עו"ד / רו" .ב

 תעודת התאגדות / עוסק מורשה של המציע. .ג

 .ודבכל עמחותמת  + חתום בר"ת -הפניה להציע הצעות  .ד

 .בכל עמוד+ חותמת  ר"תבחתום  -מהות ההתקשרות )נספח א'(  .ה

 .ודבכל עמחותמת  +חתום בר"ת  -תנאי שרות )נספח ב'( .ו

 . עמוד בכל+ חותמת ם בר"ת מיחתו - (ג' ים)נספח מפרט טכני .ז

במקום המיועד באופן מלא ו מודע בכל+ חותמת "ת ברחתום  –)נספח ד'(  הצעה הגשתטופס  .ח
 . לכך

 .במקום המיועד לכך חתום באופן מלאמלא צהרה על מעמד משפטי )נספח ה'( ה .ט

 .המוצעים ידי יצרן הטוביןבאופן מלא על התחייבות יצרן )נספח ו'( חתום  .י

 . ומלאאישור עריכת ביטוחים )נספח ז'( חתום  .יא

במקום המיועד  מלא ובאופן, מודחותמת בכל ע +חתום בר"ת  –הסכם התקשרות )נספח ח'(  .יב
 .לכך

 .+ חותמת בכל עמודתום בר"ת ח -תנאים כלליים להזמנת רכש )נספח ט'(  .יג

באופן מלא במקום חתום  –( 'י נספח)ממליצים במוסדות רפואיים בישראל רשימת  .יד
 .המיועד לכך

 מלא וחתום )נספח יא'(. –טופס פרטי מציע  .טו

ותמת ח+ ם בר"ת מיחתו -'( בי)נספח נהלי והנחיות משרד הבריאות בנושא אבטחת מידע  .טז
 בכל עמוד.

 . יםרלבנטי יםמקצועי יםוחומר מפרטים .יז

 אישור אמ"ר בר תוקף מהיחידה לרישום אמ"ר במשרד הבריאות, או אישור על  .יח
 , ככל שישנם.ת בקשה לרישום אמ"ר מיחידת האמ"רהגש

 כל מסמך אחר הנדרש בהתאם להוראות המכרז על נספחיו. .יט

 

 –מובהר, כי קודם להטענת הצעת המחיר במערכת ההגשות האלקטרוניות )טופס הגשת הצעה 
נספח ד'(, וכתנאי לכך, יהא על המציע להטעין תחילה במערכת ההגשות האלקטרוניות את כלל 
המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים, כמפורט לעיל, המהווים תנאי סף להתמודדות 

  במכרז.

 
 תוקף ההצעה .9

 כהגדרתו הצעותהימים מהמועד האחרון להגשת  120 משךהצעת המשתתף תהיה בתוקף ל 9.1
 לעיל, ואין הוא רשאי לחזור בו מהצעתו במשך תקופה זו. 5 בסעיף

 
עוד המשתתף לא הודיע לשראל  שאר הצעתו של המשתתף בתוקף כלי, תהנ"ללאחר התקופה  9.2

כי תוקפה של הצעתו יפקע החל ממועד שיצוין בהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר 
 קף ההצעה.ימים קודם למועד המיועד לפקיעת תו 30לפחות בכתב לשראל 

 
 התחייבות המשתתף לתוקף הצעתו כאמור בסעיף זה היא תנאי יסודי להגשת ההצעה. 9.3

 
 לאחר חלוף התקופות האמורות ובלבד, גם רשאית לבחור בהצעה הבאה בתורתהא ראל ש 9.4

 נתן לכך את הסכמתו.הבא בתור שהמשתתף 
 



  11מתוך  6עמוד 

 

פניה  כזוכה/זוכות במסגרתצעות שייבחרו מובהר כי בכל מקרה ההצעה/הה ,ספקלמען הסר  9.5
 זו ימשיכו לחייב את המשתתף למשך כל תקופת ההתקשרות בהתאם למפורט בפניה.

 
 או בעלת הניקוד\עה הזולה ביותר ומתחייבת לקבל את ההצ מובהר כי שראל אינה .10

 המשוקלל הגבוה ביותר, או כל הצעה שהיא.
 

להזמנת הטובין  בעסקה שראל להתקשראין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של  .11
 פניה תתבצעהגוף בעבורו מלקבלת הזמנה  , בין היתר,הוצאת הזמנה כפופה .נשוא המכרז

רשאית לבטל את הליך הפניה, מכל סיבה שהיא, קודם  תהיהשראל , . כמו כןפרטנית
לחתימת החוזה עם הזוכה )אף אם הוכרז זוכה(, ולזוכה ו/או למשתתפים האחרים במכרז 

 .טענה, או תביעה בעניין זה כלפי שראל ו/או מי מטעמה לא תהיה כל
 

כל ההוצאות מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה  .12
 על המשתתף במכרז ולא תוחזרנה לו בשום מקרה. 

 
על חשבונו את  ערוך ויקיים הזוכהי, הספק הזוכה יידרששימים מעת  7-לא יאוחר מ .13

מלא אחר כל הוראות הפניה. המשתתף יעביר יזו ולפניה  נספח ז'כמפורט בהביטוחים 
בהתאם  מטעמו לשראל העתק מאישור הביטוחים כאמור כשהוא חתום על ידי המבטח

 .להוראות המכרז
 הביטוחים כאמור בסעיף זה היא תנאי יסודי להגשת ההצעה לעריכתהתחייבות המשתתף 

 .ולשכלול זכיה )אם תהיה(
 

המסמכים המצורפים לפניה זו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה ויש לראותם כל  .14
 כמשלימים זה את זה.

 
 תנאי סף     .15

 בכל תנאי הסף המפורטים להלן:על המשתתף לעמוד 

 מעמדו המשפטי של המציע            
רשום על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין, או תאגיד שאינו  .1

 בישראל ובלבד שיש לו נציג קבוע בישראל.

 אם המציע הינו יחיד, עליו לצרף לטופס ההצעה אישור בדבר היותו עוסק מורשה. .2

אם המציע הוא תאגיד, על המציע לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו  .3
ר עו"ד ולצרף לטופס ההצעה אישור מהמרשם הרלוונטי המעיד על רישום התאגיד, ואישו

 או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.

אם המציע הוא תאגיד שאינו רשום בישראל, עליו לצרף לטופס ההצעה את פרטי נציגו  .4
 בישראל.

. קיום ההצעותבמועד האחרון להגשת עצמו מובהר, כי תנאי סף צריך להתקיים במשתתף  .5
תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של המשתתף, בבעל מניות או בכל גורם אחר לא ייחשב 

כעמידה בתנאי הסף, אלא אם כן שראל מצאה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להחשיב 
זאת כעמידה בתנאי הסף ובכפוף לעמידה בתנאים ו/או דרישות שיוצבו על ידי שראל, כל 

 שיהיו כאלה.
 

 צאת הזמנהתנאי להו .16
עדי הצגת אישור אמ"ר )היחידה לאביזרים ומכשור רפואי במשרד הבריאות( בר תוקף במו 16.1

 .ביצוע ההזמנה, למכשור המוצע
הגשת כלל אישורי הביטוח, כמפורט בנספח ז', כשהם חתומים על ידי המבטח, בהתאם  16.2

 להוראות המכרז.
ללא המצאת אישורים ברי מובהר, כי שראל בשום מקרה לא תוציא הזמנה ו/או תבצע רכש  16.3

מציא אישורים ילא ר שאשל בחירת ספק  במקרה .לעיל 16.1-16.2בסעיפים  תוקף כאמור
 כאמור במועד המיועד 

להוצאת הזמנה/רכש ו/או בכל מועד אחר שיידרש על ידי שראל, תהיה שראל רשאית לפנות 
פניה  לפרסם פניה ו/אוהשנמצאו מתאימים לרכש עפ"י אל כל אחד מהמשתתפים האחרים 



  11מתוך  7עמוד 

 

חדשה/אחרת ו/או לפעול על פי שיקול דעתה ומבלי שלמי ממשתתפי הפניה תהיה כל טענה 
 בעניין. 

 
 עמידה בדרישות חוק ציוד רפואי ותקנותיו .17

ותקנות ציוד רפואי  2012-תשע"בה ,הספק הזוכה יקיים את כל דרישות חוק ציוד רפואי 17.1
בהתאמה(  ,"התקנות"-" והחוק" )להלן: 2013-התשע"ג ,)רישום ציוד רפואי בפנקס וחידושו(

וכל תקנה אחרת שתוצא מכוח החוק וכפי שמי מאלה יתעדכנו מעת לעת וזאת בהיותו בעל 
 לפי העניין ועל פי האמור בחוק ובתקנות.  של המערכתהרישום ו/או משווק או משווק משנה 

הספק הזוכה יעדכן את שראל ו/או ביה"ח באופן שוטף על כל שינוי ו/או עדכון כלשהו  17.2
 בפנקס וזאת באופן מיידי מרגע העדכון ו/או השינוי כאמור. המערכתבסטטוס הרישום של 

הספק הזוכה ישלח העתק מכל בקשה ו/או הודעה שתישלח מטעמו ו/או מטעם היצרן/הספק  17.3
 .המערכתבחוק( בקשר עם  אל המנהל )כהגדרתו המערכתשל 

בפנקס וזאת על חשבונו ולנקוט בכל  המערכתהספק הזוכה מתחייב לחדש את הרישום של  17.4
הפעולות הרלוונטיות על פי החוק והתקנות לביצוע חידוש הרישום במועד וטרם סיום תוקף 

חודשים לפני תום סיומו של  3-הרישום בפנקס. הספק הזוכה יעדכן את שראל לא יאוחר מ
 ישום על כך שתוקף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות שבכוונתו לנקוט לצורך חידושו. הר

הספק הזוכה יעדכן את שראל ו/או ביה"ח על כל מקרה הפסקת שימוש בגין פגם ו/או כל  17.5
סיבה אחרת בין אם בהוראת היצרן ובין אם בהוראות המנהל )כהגדרתו בחוק(  ויפעל בשיתוף 

עד  המערכתנחיות להביא להפסקת השימוש ו/או להחזרת עם שראל בהתאם לצורך ולה
 לתיקון הליקוי. 

הספק הזוכה לא ישתחרר מקיום כל התחייבויותיו כאמור לעיל מקום בו יחדל להיות הסוכן  17.6
בארץ מכל סיבה שהיא, אלא אם כן הוכיח לשראל כי ספק אחר  המערכתהמורשה של יצרן 

כל הוראות החוק והתקנות וההתחייבויות כלפי  נכנס תחתיו וקיבל על עצמו בכתב לקיים את
 שראל ו/או ביה"ח. התחייבות כאמור תופנה לשראל ותיחתם על ידי הספק החדש.

בכל מקרה שבו הספק אינו בעל הרישום, תנאי להתקשרות יהיה המצאת התחייבות תקפה  17.7
מאת בעל הרישום לעמידה בכל דרישות החוק והתקנות המופנית ישירות לשראל, אשר אינה 

זה על תתי  17מסויגת ו/או מותנית באופן או צורה כלשהי. במקרה כזה כל הוראות סעיף 
 סעיפיו יחולו על בעל הרישום והספק הזוכה ביחד ולחוד.  

 
 אמות מידה לבחינת ההצעות .18

 
רשאית להעדיף משתתפים אשר יוכיחו ויאמתו לשביעות רצונה, כי הינם בעלי תהא שראל  18.1

ניסיון, הכשרה מתאימה, כוח אדם מתאים ויכולת מבצעית ומקצועית לאספקת הטובין 
להתחשב בהמלצות ו/או בהתקשרויות קודמות, כמו גם  תהיה רשאיתהנדרשים וכן 

לשראל ו/או לגוף שבעבורו מתבצעת בשיקולים המפורטים להלן ושיתנו את מירב היתרונות 
 ו/או למי מטעמם על פי שיקול דעתה של שראל:  הפניה

הפעילות של המשתתף, , היקף הםאיכות הטובין, יעילותם, הפונקציות הכלולות ב .א
 פיננסי. אמינות וחוסן

 אישור עמידה בתקנים מחייבים ו/או בינ"ל. .ב

 התאמה לדרישות המקצועיות של המשתמשים. .ג

 אספקה, המחירים המוצעים.מועדי  .ד
 

 ייעשה ע"פ אמות מידה כמפורט להלן:הפרטניות ת ולפנישקלול ההצעות  18.2
 
 מהציון הסופי. 60%=  מלאה( חודשי אחריות 24כולל ) מחיר המערכתא.  

 מהציון הסופי. 40%= לדרישות התאמה מקצועית איכות וב. 

  ביה"ח הרוכש ובאחריותו.)ב( ינתן על ידי  18.2בסעיף מובהר כי ניקוד אמות מידה  18.3
 

מובהר כי בפניה הפרטנית )התיחור( תהיה רשאית שראל לקבוע אמות מידה נוספות ו/או שונות  18.4
לעיל וזאת על פי שיקול דעתה  18.2בסעיף ו/או לשנות את המשקל שניתן לכל פרמטר כמפורט 

 . פרטנית פניה תתבצעשל שראל ו/או הנחיות הגוף בעבורו 
 



  11מתוך  8עמוד 

 

 בדברפרטנית  פניה תתבצעבאישור הגוף בעבורו מודגש כי בחירת הצעה ו/או ביצוע רכש מותנה  18.5
 המקצועיים כפי שיהיו מעת לעת.  ווצרכי ולדרישותי המערכתהתאמת 

 
 העדפת תוצרת הארץ   .19

מתוצרת הארץ" בהתאם לרכישת "טובין תינתן העדפה ל המחיר במסגרת אמת המידה ש 19.1
הלן: לבסעיף זה ) 1995-התשנ"ה ,)העדפת תוצרת הארץ(להוראות תקנות המכרזים 

 "(. התקנות"
 חתום ע"ילצרף למסמכי הצעתו אישור נדרש משתתף המבקש לקבל העדפה של תוצרת הארץ,  19.2

 .התקנותרו"ח בדבר מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה כנדרש על פי 
 

 העדפת משתתף בשליטת אישה .20
-התשנ"ב ,חוק חובת המכרזיםל ב'2בסעיף  המונחשה כמשמעות ימשתתף שהנו בשליטת אעל 

את כל המסמכים, האישורים והתצהירים כנדרש לשם קבלת העדיפות  תולהצעצרף ל, 1992
 בחוק האמור. האמור יילקח בחשבון על פי הוראות הדין לשם בחירת ההצעה הזוכה. מפורט כ

 

 שמירת זכויות .21
שראל שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה של משתתף אשר בעשר השנים שקדמו  21.1

להגשת הצעתו הפר הפרה מכל סוג שהוא של התחייבות חוזית/דינית כלשהי שהיתה לאותו 
משתתף ו/או שותפו ו/או שבעל מניות בו ו/או מנהל ממנהליו היה בעל מניות ו/או ניהל 

תהיה מלקוחותיה בהווה או בעבר, זאת אף אם הצעתו שראל ו/או איזה  כלפיבעסק/חברה 
 .בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר

ביותר או בהצעה כלשהי או המשוקללת הגבוהה  שראל אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה 21.2
הפניה ו/או תנאי לבחור במספר הצעות ו/או לשנות ו/או לדחות ו/או לבטל את  תא רשאייוה

 . ה ובכפוף לדיןלנכון ועל פי שיקול דעת ימצאשתמתנאיה, בכל עת 
 

 הליך מסגרת .22
 בכל זוכיםכ שראל תבחר"; ב"הליך מסגרת נה פניה לקבלת הצעות לשם השתתפותיזו ה פניה 22.1

, ובלבד יםהטכני יםשעמדו בתנאי הסף ובכל דרישות הפנייה לרבות המפרטהמשתתפים 
שראל בהסכם מסגרת ושראל שהצעותיהם תהיינה תקינות וכשרות. זוכים אלה יתקשרו עם 

מעת לעת לקוחותיה כפי שיהיו  וצורכילהזמין מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי  תתהיה רשאי
  הציעו בפנייה זו. האות המערכת את

מסגרת וזאת שלב המהספקים שנבחרו באו יותר שראל תהיה רשאית לפנות מעת לעת אל אחד  22.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי של שראל ו/או צרכי הגוף בעבורו נדרשים הטובין ולבצע תיחור בין 

  במסגרת פניה זו. על ידם ספקים על הטובין שהוצעואותם 
להגיש הצעה/הצעות פרטנית/ות במסגרת  ים/תזמין שראל את הספקהפרטני במסגרת התיחור  22.3

דומה /  מערכתאו המסגרת  בשלבשהוצעה  המערכתפניה פרטנית שתוצא אליהם בעניין 
מסגרת, בעלי תכונות ו/או נתונים, זהים, דומים, משלימים ה שלבב שהוצעה למערכת תחליפי

או שונים והכל על פי שיקול דעת שראל ובהתאם לצרכיה וצרכי הלקוח בעבורו מבוצעת הפניה, 
 "(.תיחור" או "פניה פרטניתהלן: "הפניה הפרטנית ו/או התיחור כפי שיהיו בעת הרלוונטית )ל

י המסגרת להגיש הצעותיהם במסגרת הפניה הפרטנית באופן /במקרה של תיחור יהיה על ספק 22.4
מסגרת וכן שהצעת המחיר שלהם במסגרת שלב השתנאי הצעותיהם לא יפחתו מתנאי הצעתם ב

משתתף  ובמסגרת. במקרה שלב ההפניה הפרטנית לא תעלה על הצעת המחיר שהוגשה על ידם ב
לא יגיש הצעתו במסגרת הפניה הפרטנית, שראל תהיה רשאית  כזוכה בשלב המסגרתשנבחר 

גם במסגרת מטעמו  המסגרת כהצעשלב הב מטעמו הוגשה ה אשר אך לא חייבת לראות בהצע
 הפניה הפרטנית.

 
מובהר כי שראל תהיה רשאית ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר למשתתף/ים במסגרת  22.5

רטני להציע טובין/ציוד שהנם מדגם שונה )של אותו היצרן( ו/או מתקדם יותר מזה ההליך הפ
   שהוצע בהליך המסגרת ובלבד שהאפשרות פורטה בפניה הפרטנית.

 

 לקבלת פרטים,  שאלות הבהרה ומענה  .23
לקבלת פרטים והבהרות ו/או בכל עניין הקשור בפניה זו וההתקשרות שתבוא בעקבותיה, ניתן  23.1

  hofit@sarel.co.ilאלקטרוני בדואר לגב' חופית אוזנהפנות בכתב ל
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 לעיל. 5טבלת ריכוז הפעילויות להליך פניה זה, סעיף שנקבע ב מיוםעד לא יאוחר  וזאת
 

 נעול בלתי, WORDהמציע להגיש את שאלות ובקשות ההבהרה מטעמו על גבי קובץ  על 23.2
 :כדלקמן עמודות וכולל לעריכה

 
 מס"ד שם הפרק / הנספח מספר הסעיף  פירוט השאלה / הערה

   1. 
על הפונה לציין בפנייתו את מספר הפניה, את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות איתו לצורך מתן  23.3

 הפונה, שם התאגיד בשמו הוא פונה, טלפון, פקס', כתובת ודואר אלקטרוני.מענה ולרבות שם 
שראל אינה מתחייבת להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע  23.4

להשיב לפניה שחסרים בה איזה מהפרטים האמורים ו/או  תלעיל. כמו כן, שראל אינה מחויב
 יה כמו גם לשאלות טורדניות ו/או שאינן רלוונטיות.לשאלות שהמענה להן ברור ממסמכי הפנ

 נייד:ב וא 09-8922092:בלה אצל שראל וזאת באמצעות טלפוןעל הפונה לוודא שהפניה התק
להשיב לטלפונית ו/או לקבל פקסים/דוא"ל בימי ערב  תמתחייב ה)שראל אינ 054-6722092

 חג/שת ובימי חג/שבת וכן ימים שאינם ימי עבודה(.
למי שקיבל משראל ת לפניות תפורסם באתר האינטרנט של שראל ותישלח בדוא"ל התייחסו 23.5

לחשוף את זהות הפונה. התייחסויות אלה  תאך רשאי תמחויב ה. שראל אינאת מסמכי המכרז
ועל המשתתפים לחתום על מסמך ההבהרות ולצרפו כחלק  יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה

 ממסמכי ההצעה.
כן, ביוזמתם ועל אחריותם הבלעדית, באתר האינטרנט של שראל בדבר על המשתתפים להתעד 23.6

 המענה לשאלות ההבהרה, ההבהרות והעדכונים/השינויים בתנאי ו/או דרישות הפניה.
שראל לא תתחשב בפרטים או במידע ו/או מענה ו/או הבהרה שנמסרו על ידי גורם אחר כלשהו  23.7

תתקבלנה רק בקשות לפרטים או למידע, באתר שראל.  /משראל  ו/או שלא נמסרו בכתב
על ידי המוסמך מטעמה כאמור  כאמור, שיוגשו בכתב ושראל תתחשב רק בתשובות שתינתנה

   ובכתב.
 

 הליך הפניה .24

 : , כדלקמןההליך יתנהל בשלושה שלבים עיקריים
להשתתפות בהליך, שנקבעו עמידתן של הצעות המשתתפים בתנאי הסף  תיבחן - בשלב הראשון 24.1

זוכות לצורך כתוכרזנה ההצעות שעמדו בתנאי הסף ו תיפסלנה הצעות שלא תעמודנה בתנאי הסף
רשאית לבקש הבהרות ו/או השלמת פרטים ו/או נתונים לעניין עמידת תהא . שראל הליך המסגרת

 המשתתף בתנאי הסף.
 

ר לפי שראל תהא רשאית לפרסם תיחור פרטני ולשתף בו ספק מסגרת אחד או יות - השני בשלב 24.2
במסגרתו  ,ביניהם תיחורלבצע ו הפרק על העומדפרטני הגוף הרוכש ה ובהתאם לצרכי עתהדשיקול 

 או נוספות או אמות מידה אחרות  לעיל 18 המפורטות בסעיףיינתן ניקוד בהתאם לאמות המידה 
ו/או הבהרות  משתתף מסמכים נוספים כלרשאית לבקש מ תהא. שראל לעיל 18.4בסעיף כאמור 

  ו/או השלמת נתונים/פרטים, ככל שלדעתה הם נדרשים/מתבקשים, לשם קבלת החלטה.
 

ר שראל תכריז על זוכה אחד או יותר שהינו בעל הניקוד המשוקלל הגבוה ביות -בשלב השלישי 24.3
 ובכפוף לדין.

 
)בשלב , הצעתו הראשונה פרטנית מטעמוהצעה גיש ילא להשתתף בהליך הפרטני ו יוזמןאשר משתתף  .25

חלקית, שראל תהיה  פרטניתמשתתף שהגיש הצעה  .לצורך התיחור הפרטניתהיה ההצעה המסגרת( 
על מנת שלב המסגרת( מ)רשאית על פי שיקול דעתה להשלים פרטים רלוונטיים מההצעה המקורית 

 לקיים את הצעת המשתתף החסרה.
 

ופניה ובחירת הזוכה/הזוכים גם באופן/סדר אחר, למרות האמור לעיל, שראל רשאית לנהל את הליך  .26
 להוסיף שלבים ו/או לפצלם ובלבד שתנהג בהתאם להוראות הדין.

 
כמו כן רשאית שראל לחזור בה מהחלטות קודמות שלה ו/או לשנותן בין היתר במקרים בהם תהיה  .27

בעת קבלת כל מודעת לנתונים, נסיבות ו/או עובדות חדשות ו/או שונות מאלו להן הייתה מודעת 
 החלטה.
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דעתה הבלעדי, לבקש  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שראל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול .28

מהמשתתפים, כולם או חלקם )גם לאחר הגשת ההצעות הרלוונטיות(, להשלים נתונים, הבהרות ו/או 
מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או אחרים בכל עניין ולרבות בכל הקשור 

דתו של המשתתף ו/או לניסיונו ו/או יכולתו של המשתתף ו/או מי מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמי
מי  מטעמו, בתנאי סף של הפניה ו/או תנאים אחרים ו/או על מנת ליתן בידי שראל 'כלים' שיסייעו 

 בידה לבחור את הזוכה או הזוכים בהליך הפניה . 
 

 שינוי/ביטול הפניה  .29
רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לבצע שינויים והתאמות לגרוע ו/או להוסיף תנאי תהא שראל  29.1

ל/מתנאי הפניה כמו גם לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות )ו/או איזה מהמועדים האחרים 
הרלוונטיים לפניה זו( ובלבד שתודיע על כך למשתתפים בהליך הפניה באותו שלב והכל על פי שיקול 

 . הדעת
לפרסם כמו כן שראל תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הפניה כליל ו/או  29.2

 אחרת תחתיה.
באתר האינטרנט של שראל  שראל תצא ידי חובתה ליתן הודעה כאמור באמצעות פרסום ההודעה 29.3

תחת הקישור "מכרזים" או במתן הודעה למי שקיבל את מסמכי  http://www.sarel.co.ilשכתובתו 
דעת  או במתן הודעה למשתתפי הפניה ו/או בכל דרך סבירה אחרת על פי שיקול משראל הפניה

 שראל. 
מטעמם בשל איזה שראל לא תשא בכל הוצאה הפסד ו/או נזק שייגרם למי ממשתתפי הפניה ו/או מי  29.4

מהפעולות האמורות והמשתתף מוותר בזאת על כל סעד ולרבות אכיפה ו/או פיצוי בשל שינוי או 
 ביטול.

 
 זכות עיון במסמכי הפניה/ההצעות .30

המכרזים ובמסמכי ההצעה/ההצעות אפשר למשתתף לעיין בפרוטוקול ועדת תשראל  30.1
)ו( 21)ה( ובתקנה 21שלא יוחזר, בהתאם לקבוע בתקנה ₪  400הזוכה/הזוכות, תמורת תשלום בסך 

 דעת שראל ובכפוף להוראות כל דין. בהתאם לשיקול ,1993-לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג
 כמשמעם על פי הדין משתתף הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים 30.2

"(, ואשר לדעתו אין לאפשר את העיון בהם למשתתפים אחרים, יציין חלקים סודיים)להלן: "
משתתף שלא  (.במרקר צהוב)במפורש בטופס ההצעה מהם החלקים הסודיים ויסמנם באופן ברור 

סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שהסכים למסירת ההצעה כולה על מסמכיה 
 . בהתאם לתקנות ונספחיה לעיון משתתפים אחרים

חלקים ממנה אשר  הזוכהבמקרה ששראל תחליט או תשקול להחליט על מתן אפשרות לעיון בהצעה  30.3
שראל למשתתף כאמור התראה על מנת  תןתיבמסגרת ההצעה כסודיים,  הזוכההוגדרו על ידי 

 לאפשר לו להשיג על כך בפניה. 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המשתתף, ניסיונו, לקוחותיו והמחיר שהוצע  30.4

 על ידו לא יהוו סוד מסחרי או עסקי, בכל מקרה.
בות לעניין סודיות ו/או יודגש כי בכל מקרה שיקול הדעת בדבר זכות העיון, היקפה ותנאיה )לר 30.5

 ( הנו של שראל בלבד.'במקרה שהוגשה בקשה על ידי משתתף אחר וכדו
  

 הגבלת אחריות .31
משתתף לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו לו  31.1

בקשר עם הגשת ההצעה, ניהול הפניה ו/או הכנת ההצעה, בחירת הזוכה/הזוכים, לרבות בשל עריכת 
 סקר ו/או בדיקה בהקשר של הפניה, בין שהפניה ו/או איזה מתנאיה שונה, בוטל, או הופסק מכל 

 
 

בה שהיא ובין שתקופתו נמשכה מעבר למצופה ובין שהפניה הושלמה, בין שההצעה תתקבל ובין סי
 אם לאו.

שא באחריות להפסד, הוצאה ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם פניה ישראל לא ת 31.2
 זו/הליך זה, לרבות במקרה של שינוי, דחיה ו/או ביטול הפניה/ההליך.

 
 הבהרותדרישה למידע נוסף או  .32
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 בעלאו /ו, בכתב הבהרותאו /ו נוסף מידערשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז  תהא שראל 32.1
, להצעה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי פה

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות. אחרים מציעים פניהוגן על 
 אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתבכל שלב של המכרז  מציע מכל לדרוש רשאית תהא שראל 32.2

 לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות המתייחסים
 פעולה אחרת הדרושה לבחינת ההצעה. כל

 
 
 
 

, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון עלבכל שלב של המכרז  להורות רשאית תהא שראל 32.3
 את המרבי באופן משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם

 .זה מכרז של תכליתו
 

 הצעה מסויגת , מותנית, תכסיסנית או הפסדית .33
 שראל. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע 33.1

 .מהתנאי או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה לפסול תרשאי היהת
 או השגותיו את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע 33.2

 .לעיללכך וזאת לא יאוחר מהמועד שנקבע  ההבהרות הליך במסגרת הערותיו
שלה עולה כי  שמהניתוחתכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה  הצעה פסולת שראל 33.3

 או שאין לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו. הפסדיתהיא 
 

 שונות .34
כל הודעה, הבהרה, עדכון וכדו' ולרבות הודעה בדבר בחירת או העדר בחירת הצעה כלשהי ולרבות  34.1

הגוף שבעבורו מבוצעת הפניה לא תחייב את שראל, תנה על ידי מי מטעם שראל ו/או יהודעה  שנ
 .ו/או מי מטעמו תנה בכתב ומטעם מר בן אליהויאלא אם כן נ

 
במקרה של סתירה בין האמור בפניה שבאתר אינטרנט ו/או דוא"ל ו/או בפרסום בעיתונות ו/או  34.2

הוראות בפרסום אחר כלשהו  לבין האמור במסמכי הפניה המלאים המצויים אצל שראל, יגברו 
 ופרטי מסמכי הפניה המלאים המצויים אצל שראל.

 
  זכויות יוצרים .35

פנייה זו על נספחיה הינם קניינה הבלעדי של שראל וכל הזכויות בהם שמורות לה. המידע הכלול  35.1
נועד למענה על פניה/הליך זה בלבד והמשתתף אינו רשאי לעשות בו כל שימוש, חלקי או מלא  בפניה

 הגשת הצעה לפנייה זו, אין לשכפלו, להעתיק כל חלק ממנו או לפרסמו. לכל מטרה אחרת מלבד
 
 

 הדין החל וסמכות השיפוט .36
הדין החל על פניה זו וכל הכרוך בה ולרבות התקשרויות הנובעות ממנה וככל שיהיו כאלו, הנו הדין  36.1

ועניין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל דבר 
  הכרוך ו/או הנובע מהם.

 
 
 
 
 

 בברכה,
 

 אליהו ןב
 ב/וועדת מכרזים

 פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ -שראל 
 
 

 


