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 2022 ביולי 27 

 

  

 
 פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ  -שראל 

 
  45/065/22ס' מפומבי מכרז 

 
 דוקרנים לדם קפילרי  אספקתקבלת הצעות לל

 
 בהליך "פניית מסגרת"

 
 מבוא. א

 בזאת"( מזמינה המזמין" או "שראלשראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ )להלן: " .1
)להלן: דוקרנים לדם קפילרי מוצרי מציעים העומדים בדרישות פניה זו להגיש לה הצעות לאספקת 

 "(, הכל עפ"י המפורט במסמכי פניה זו על נספחיה.הטובין" או "מוצריםה"

 
לקבלת הצעות ממשתתפים בעלי ניסיון ויכולת באספקת המוצרים, אשר עונים על כל שראל פונה בזאת  .2

כמפורט בפניה זו להלן, ואשר הינם בעלי כל הרישיונות, האישורים, ההיתרים והזכויות הקריטריונים 
 הדרושים על פי כל דין להגיש הצעה בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי פניה זו.

 
וכי שראל שומרת  ,מובהר כי שראל איננה מתחייבת לבצע רכש של המוצרים בהיקף מינימלי כלשהו או בכלל .3

את היקפי הרכש במחירים ותנאים זהים או טובים יותר מעת לעת להגדיל או להקטין לעצמה את הזכות 
למשך כל תקופת ההתקשרות על הארכותיה, ככל שיהיו, ומובהר, כי הגדלה או הקטנה של היקף הרכש כאמור, 

המחיר שהציע במסגרת המכרז, או עילה לכל תביעה אחרת,  להעלאתלא יקנו למשתתף במכרז עילה 
ו/או מי מטעמם  לקוחותיהבמכרז מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד שראל ו/או  והמשתתף
 בעניין זה. 

 
צעות )להלן: הלפניה זו מצורפים המסמכים הבאים, המהווים יחד עם פניה זו, את מסמכי הפניה לקבלת ה .4

 "( :הפניה"
 

 מהות ההתקשרות ותנאיה.:  נספח א'
 הצעה.טופס הגשת :  ב'נספח 
 הצהרה על מעמד משפטי.:  ג' נספח 
 הסכם התקשרות.:  'דנספח 
 תנאים כלליים להזמנת רכש.:  'הנספח 

 טופס פרטי המציע.:  נספח ו'
 

מסמכים אלו הנם מסמכי יסוד ומילוי תנאיהם מהווה תנאי יסודי להשתתפות בפניה. אי מילוי תנאי ו/או אי   
צירוף מסמך כלשהו בכל אחד ממסמכי ו/או סעיפי הפניה ו/או עריכת שינוי/תוספת/הערה/הסתייגות ו/או 

ממסמכי הפניה עלול לגרום מענה לקוי ו/או חלקי ו/או שאינו ברור דיו ו/או העדר חתימה על מסמך כלשהו 
 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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 לוחות זמנים: .5
 הזמנים למכרז:  ותלוח להלן

המועד האחרון להגשת 
 ההבהר שאלות

המועד האחרון להגשת 
  המציע )נספח ו'(טופס פרטי 

המועד האחרון להגשת 
 צעותה

 12:00בשעה  14.8.2022
   

 12:00שעה  25.08.2022
 

 12:00בשעה  2.20280.31 

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

לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, כל עוד לא חלף מועד זה. הודעה בדבר דחייה כאמור  אתז
 .למשתתפים אשר קיבלו משראל את מסמכי המכרז ותפורסם באתר האינטרנט של שראלתימסר 

 
 
 אופן הגשת ההצעה  .6

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

בהתאם ללוחות ( "החברה" / "משיק")להלן: משיק מחקרים ושיטות לקידום עסקי בע"מ  באמצעות חברת
 לעיל. 5הזמנים המפורטים בסעיף 

 
 

, לכתובת כנספח ו'המצ"ב  –מציעים המעוניינים להגיש הצעתם למכרז, יישלחו את טופס פרטי מציע         
קישור למערכת ההגשות לעיל.  5בהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף  suzana@sarel.co.il     הדוא"ל 

המציעים להגיש משיק, באמצעותו יוכלו האלקטרוניות יישלח למציעים באמצעות דוא"ל מטעם חברת 
 הצעתם.

  
 
דפדפן כרום/עמדת אינטרנט לוודא מבעוד מועד כי ברשותם המשתתפים לצורך השתתפות בהליך על    

וכי נרשמו כנדרש במערכת ההגשות האלקטרוניות. הגשת ההצעה תחתם  תקיניםומעלה  11אקספלורר 
 בחתימה אלקטרונית.

  
 

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

לקחת  על המציע .תחשב לצורך קביעת מועד הגשת ההצעה )ולא מועד שליחתה(ש, היא השעה האלקטרוניות
. עם הגשת ההצעה באמצעות מערכת ההגשות האלקטרוניות, יקבל המציע זאת בחשבון בעת שליחת ההצעה

 הודעת אישור כי המסמכים נקלטו במערכת. 
 

יש להתקשר לתמיכה טכנית,  אצל המציע הודעת אישור כי המסמכים נקלטו במערכת,שלא התקבלה  ככל        
 בבעיות טכניות.בסעיף ה' להלן. לתשומת לב המציע: אין להתקשר לעורך המכרז כמפורט 

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

  המבטיח את כל אלה:

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

 הובהר למגיש ההצעה שבחתימתו הוא מתחייב לאמור בהצעה;    (2)

 שינוי בהצעה לאחר החתימה;לא ניתן לעשות     (3)

 
 

אשר ייסרקו למערכת ההגשות  PDF ,WORD ,ZIP ,RAR ,EXCELקבצי הגשת ההצעה תעשה באמצעות  ד. 
 האלקטרוניות.
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מציע יהיה רשאי לקבל הדרכה מפורטת אודות השימוש במערכת ההגשות האלקטרוניות באמצעות חוברת מידע  ה.
, 17:00 – 8:00ה' בשעות  –בלשונית "עזרה" במערכת  וכן באמצעות מוקד תמיכה טלפוני, המאויש בימים א' 

 service@mashiktech.comו/או במייל בכתובת:  050-9029376בטלפון 

 
לא תהיה אפשרות לכל אדם לראות הצעה שהוגשה לתיבת המכרזים האלקטרונית או לשנותה, למעט מובהר, כי  ו.

 .היכולת לראות את ההצעות במועד פתיחת תיבת המכרזים האלקטרונית בידי המוסמכים לכך מטעם המזמין
 
 מובחותמת המציע ובחתימתו. מקום בו נדרשת חתימת המציע, יחתום/של ההצעה ייחתם בעותק  עמוד כל ז.

 הפניה יעל כל עמוד+ חותמת  )ר"ת( מורשה/י חתימה מטעם המציע. כמו כן יש לצרף חתימה בראשי תיבות
ייחתמו באופן  – 'ג נספח –הצהרה על מעמד משפטי ה, למכרז 'בנספח  - מובהר כי טופס הגשת הצעהונספחיה. 

, וחתימה מלאה בדף + חותמת בכל עמודבר"ת  ייחתם -למכרז  'דנספח -ההתקשרות הסכם נספח  מלא.
 .החתימות של ההסכם

 
 

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

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

 ההצעה  מבנה 6.1

, יפרט בטופס ההצעה את המידע הנדרש באופן מלא ומדויק, כנספח ב'המצורף  –את טופס ההצעה ימלא הספק  .א
עם  אקסל טבלת לצרףבנוסף, על הספק יסרוק את ההצעה ויגישה באמצעות מערכת ההגשות האלקטרוניות. 

 , במקום המתאים לכך.הנתונים שפורטו לעיל במסגרת ההגשה האלקטרוניות
 

על המציע לצרף לטופס ההצעה את כל המסמכים הדרושים כאמור במכרז זה ולסמן על גבי כל מסמך את הסעיף  ב.
  במכרז ובטופס ההצעה אליו הוא מתייחס.

 
מטופס ההצעה יצורפו מהמכרז ושהמציע רשאי לצרף ושאינם מהווים חלק  כלל נספחי המכרז, וכן מסמכים ג.

 באמצעות סריקתם למערכת ההגשות האלקטרוניות. 
 

לא  ונדרש במפורש או שהגשת ושאינ -בכל מדיה שהיא  - מסמך כלהמציע אינו רשאי לצרף לטופס ההצעה  ד.
האמור לעיל, בטבלאות שבהן חסרות שורות  הותרה במפורש. המזמין יתעלם ולא יתחשב בצירוף כאמור. על אף

או דף מצולם של הטבלה המרחיב את מספר השורות \ו שורותלצורך מתן מענה למכרז, רשאי המציע להוסיף 
 וגש למערכת ההגשות האלקטרוניות.יייסרק גם הוא ולצורך הפירוט הנוסף. הדף המצולם 

 
אותם ניתן להגיש גם בשפת המקור. מסמכי  ,ועייםלמעט מונחים טכניים/מקצ ,הצעה תוגש בשפה העבריתה ה.

 ,יתורגמו על ידי המשתתף לעברית או לאנגלית. בנוסף –מקור המצורפים להצעה ושאינם בעברית או באנגלית 
אך בכל מקרה שראל תהיה רשאית להתייחס רק למסמכים  -יצרף המשתתף גם את המסמכים בשפת המקור

 שבעברית/אנגלית כמסמכים מחייבים.
 
את המציע  ומחייביםחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  יםההצעה, לרבות המסמכים המצורפים אליו, מהוו טופס ו.

 .המכרז בגוף האמור יגבר, המכרז גוף לבין ההצעה טופס בין סתירה של במקרה, זאת עם. ועניןלכל דבר 
 
במקרה של סתירה בין המידע שפרט המציע בטופס ההצעה הסרוק למערכת ההגשות האלקטרונית לבין הנתונים  ז.

 , יגבר האמור בטופס ההצעה הסרוק )כפי שנכתב בכתב יד(. המופיעים בטבלת האקסל
 

הן שתצורף להצעות ו/או  יםשראל תהיה רשאית לפסול על פי שיקול דעתה הצעות שלא יהיו בהתאם למפרט ח.
 הסתייגות עקרונית או אחרת ו/או שינוי יסודי או אחר כלשהו.

mailto:service@mashiktech.com
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עם העדר בדיקת המשתתף  שאו בכל אחריות לנזק, הפסד ו/או הוצאה שייגרמו בקשרישראל ו/או מי מטעמה לא י ט.

 כי מסמכי הפניה מולאו על ידו כנדרש ו/או נבדקו על ידו קודם הגשת הצעתו. 

 

/ משיק לעניין הגשת הצעות באמצעות מערכת ההגשות  הגבלת אחריות שראל 6.2

 האלקטרוניות

 

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

 
יק לא תהיינה אחראיות, בכל צורה ואופן, לכל תקלה ברשת התקשורת והמחשבים ו/או לכל תקלה ומששראל  ב.

. מבלי לגרוע ההגשה האלקטרוניתו/או לכל תקלה אחרת שארעה במהלך  או טעות שבגינה יפגע מי מהמשתתפים
, לרבות הוצאות אתיו/או תוצ ומשיק אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיףשראל מכלליות האמור לעיל, לא תהיינה 

 .ישירות או עקיפות, שייגרמו לצד כלשהו עקב תקלה ו/או טעות, כאמור
 
 שראללמען הסר ספק מובהר בזה כי למשתתף, לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוטנה  ג.

, ו/או תוצאתי עקיףמשיק, או מי מהן, עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או או /ו
 .שייגרמו לו עקב פעולות כאמור לרבות הוצאות ישירות או עקיפות

 
להגיש בכל מקרה שיוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של משתתף מנעה את יכולתו של משתתף כאמור גם אם ו ד.

 שראלה , תהיינבמסגרת ההליך או להגיש הצעות נוספות או משופרותהצעתו במסגרת ההגשה האלקטרונית, 
 ומכל חבות והדבר יהיה באחריות המשתתף בלבד. ומשיק פטורות מכל אחריות

 
זה, וכן פוטר את פרק מסכים כל משתתף לכל הוראות בהגשת הצעתו של המציע במסגרת ההגשה האלקטרונית  ה.

בכל או תביעה ו/טענה חבות ו/או אחריות ומכל ואת משיק ואת יתר הנוכחים והמעורבים בהליך מכל  שראל
 להגשת הצעתו במסגרת ההגשה האלקטרונית. הקשור 

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

 ה, תאריכיה, נהליה, תוכנההגשה, בכפוף להודעה מראש, לרבות שינוי ביחס למבנה ההגשה האלקטרוניתתנאי 
ו/או להקפיא לזמן תהא רשאית לבטל  שראלמו כן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, . כה של ההגשהוצורת

וכן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וככל שתחפוץ  הבכללותנוהל ההגשה האלקטרונית את מסוים 
 זו שבוטלה.במקום הגשה אלקטרונית נוספת בכך, להורות על 

 

 
 

 סף תנאי. ב  
 כללי

 בכל יעמדו שלאתנאי הסף המפורטים בפרק זה להלן. מציע או הצעה  כלרשאים להשתתף רק מציעים העונים על  במכרז .7
 יפסלו.  – כאמורהתנאים 

 
, כי תנאי סף המתייחס למציע צריך להתקיים במציע עצמו, ולא בתאגיד קשור, באורגן של המציע, בבעל מניות מובהר .8

במכרז זה במפורש אחרת ו/או שראל מצאה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי או בכל גורם אחר, וזאת אלא אם צוין 
 .וצבוכל שיכלהחשיב זאת כעמידה בתנאי הסף ובכפוף לעמידה בתנאים ו/או דרישות שיוצבו על ידי שראל, 

 
 מעמדו המשפטי של המציע 

רשום בישראל ובלבד שיש לו נציג  על המציע להיות תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל על פי דין, או תאגיד שאינו .9
 קבוע בישראל.
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 אם המציע הינו יחיד, עליו לצרף לטופס ההצעה אישור על היותו עוסק מורשה. .10

 
לציין בטופס ההצעה את שמות מורשי החתימה מטעמו ולצרף אישור מהמרשם הרלוונטי  יואם המציע הוא תאגיד, על .11

 "ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם.אישור עו"ד או רו כןהמעיד על רישום התאגיד, ו
 

 אם המציע הוא תאגיד שאינו רשום בישראל, עליו לצרף לטופס ההצעה את פרטי נציגו בישראל. .12

 
 
 
 

 תנאים נוספיםג. 
 משלוח הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות 

הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות יתבצע באמצעות טכנולוגיה מקוונת מפיתוחה של חברת ניפנדו בע"מ )או כל  משלוח .13
לא ישלחו באופן האמור לעיל, לא  אשראמצעי טכנולוגי אחר עליו תורה שראל(. הזמנות, תעודות משלוח וחשבוניות 

 יכובדו ולא יחייבו את שראל בכל צורה ואופן. 
 

 "ראמ אישור

מתחייב, כי היה והצעתו תיבחר כזוכה, ימציא, קודם הוצאת הזמנה וכתנאי להוצאתה, אישור אמ"ר בר תוקף  שתתףהמ .14
מובהר, כי שראל בשום מקרה לא תוציא הזמנה ו/או תבצע רכש ללא המצאת  מהיחידה לרישום אמ"ר במשרד הבריאות.

 אישורים ברי תוקף כאמור. 

 
במועד הוצאת  כאמורלהצעתו אישור אמ"ר בר תוקף ואשר לא יציג אישור  צירף לא אשרבמקרה של בחירת ספק  .15

הזמנה/רכש ו/או בכל מועד אחר שיידרש על ידי שראל, תהיה שראל רשאית לפנות אל כל אחד מהמשתתפים האחרים 
 תהיה כל טענה בעניין.  המכרזחדש/אחר ו/או לפעול על פי שיקול דעתה ומבלי שלמי ממשתתפי  מכרזו/או להוציא  במכרז

 

 הטובין תוקף
ים לפחות ממועד תיתוקף של שנ בני יהיוהמשתתף מתחייב, כי היה והצעתו תיבחר כזוכה, המוצרים שיסופקו על ידיו  .16

 בפועל.  תםאספק

 הטובין סימון

 :כל טובין שיסופק יכלול סימון על פי צו סימון מוצרים והוראות כל דין וכן .17

 שם המוצר; .א

 מס' אצווה; .ב

 מק"ט יצרן; .ג

 תאריך יצור; .ד

 .תפוגה תאריך .ה
 

 מוצרים ללא ניסיון קודם בשראל

הצעה לאספקת מוצרים אשר טרם נבדקו ואושרו לשימוש בבתי החולים הממשלתיים בישראל, ונמצאה מתאימה  הוגשה .18
תהיה כל החלטה לרכש עבור בתי חולים אלו ע"פ פניה זו מותנית בבחינת המוצרים ואישורם לשימוש  –למו"מ ולרכש 

אספקת המוצרים לצורך הבדיקה תהיה ע"ח  ה.ע"י בתי החולים על פי שיקול דעתה של שראל, למשך תקופת ניסיון קצוב
 הספק.

 
התקופה תיבדק התאמת המוצרים למשתמשים. היה ובתום תקופת הניסיון והבדיקה יימצאו המוצרים  במהלך .19

 תובא ההצעה לאישור ועדת המכרזים לצורך רכש.  –מתאימים ויאושרו לשימוש בבתי החולים 
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 תצהירים, אישורים ומסמכים נדרשים

 :הבאים המסמכים את גםהמפורטות במכרז, על המציע לצרף להצעתו  מסמכיםוע מהדרישות לצירוף לגר מבלי .20

 

 תקין כדין.+ ניכוי מס במקור אישור בדבר ניהול ספרים  .א

 .אישור עו"ד או רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה וסמכותם לחייב את המציע בחתימתם .ב

 .או לחלופין אישור על הגשת בקשה ליחידת אמ"ר במשרד הבריאות אישור אמ"ר בר תוקף מהיחידה לרישום אמ"ר .ג

 .+ חותמת בכל עמוד חתום בר"ת -טופס הפניה להציע הצעות  .ד

 .+ חותמת בכל עמוד חתום בר"ת -( נספח א'טופס מהות ההתקשרות ) .ה

 חתום באופן מלא.   –( 'בנספח ) הצעה הגשתטופס  .ו

 באופן מלא.( חתום 'גנספח טופס הצהרה על מעמד משפטי ) .ז

 , וחתימה מלאה בדף החתימות של ההסכם.+ חותמת בכל עמודחתום בר"ת  –( 'דנספח הסכם התקשרות ) .ח

 + חותמת בכל עמוד.חתום בר"ת  –( 'הנספח ) תנאים כלליים להזמנת רכש .ט

               
א על המציע לעדכן תחילה מובהר, כי קודם לעדכון ההצעה במערכת ההגשות האלקטרוניות )נספח ב'(, וכתנאי לכך, יה

במערכת ההגשות האלקטרוניות את כלל המסמכים, האישורים והתצהירים הנדרשים, כמפורט לעיל, המהווים תנאי 
 להגשת המכרז.

 

, יצרף 1992-תשנ"בהב' לחוק חובת המכרזים, 2סעיף ל בהתאםהמבקש לקבל העדפה  מציע - אישה בשליטת מציע .י
 . סעיף באותואישור ותצהיר כנדרש  להצעתו

מציע המבקש לקבל העדפה בהתאם להוראות תקנות המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(,  - תוצרת הארץ העדפת .יא
 . אלה תקנות להוראות בהתאםהישראלי  המרכיב שיעור בדבראישור רו"ח  להצעתו לצרף מתבקש, 1995-"ההתשנ

 

 עמידה בדרישות חוק ציוד רפואי ותקנותיו

 בפנקס רפואי ציוד)רישום  רפואי ציוד ותקנות 2012-"בהתשע, רפואי ציוד חוק דרישות כל את יקיים הזוכה הספק .21
", בהתאמה( וכל תקנה אחרת שתוצא מכוח החוק וכפי התקנות"-ו" החוק: "זהפרק ב)להלן  2013-"גהתשע(, וחידושו

המוצרים נשוא מכרז זה, לפי שמי מאלה יתעדכנו מעת לעת, וזאת בהיותו בעל הרישום ו/או משווק או משווק משנה של 
 העניין ועל פי האמור בחוק ובתקנות. 

באופן שוטף אודות כל שינוי ו/או עדכון שיחולו בסטטוס הרישום של המוצרים  ביה"חהזוכה יעדכן את שראל ואת  הספק .22
 בפנקס, וזאת בכתב ובאופן מיידי לאחר העדכון ו/או השינוי כאמור.

 המנהל אל המוצרים שלהספק /היצרן מטעםאו /ו מטעמו שתישלח הודעהאו /ו בקשה מכל העתק ישלח הזוכה הספק .23
 .המוצרים עם בקשר( בחוק)כהגדרתו 

הזוכה מתחייב לחדש את הרישום של המוצרים בפנקס, על חשבונו, ולנקוט בכל הפעולות הרלוונטיות על פי החוק  הספק .24
, ביה"חוהתקנות לביצוע חידוש הרישום במועד וטרם סיום תוקף הרישום בפנקס. הספק הזוכה יעדכן את שראל ואת 

ף הרישום עומד לפוג ועל הפעולות שבכוונתו לנקוט חודשים לפני תום תוקף הרישום, על כך שתוק 3-בכתב ולא יאוחר מ
 לצורך חידושו. 

כל מקרה הפסקת שימוש במוצרים בגין פגם ו/או כל סיבה אחרת, בין אם  על ביה"חהזוכה יעדכן את שראל ואת  הספק .25
לצורך  בהתאם וביה"חבהוראת היצרן ובין אם בהוראות המנהל )כהגדרתו בחוק(, ויפעל בשיתוף פעולה מלא עם שראל 

 ולהנחיות להביא להפסקת השימוש ו/או להחזרת המוצרים עד לתיקון הליקוי. 

הזוכה לא ישתחרר מקיום כל התחייבויותיו כאמור לעיל מקום בו יחדל להיות הסוכן המורשה של יצרן המוצרים  הספק .26
ל עצמו, בכתב, את כל בארץ מכל סיבה שהיא, אלא אם יוכיח להנחת דעת שראל, כי ספק אחר נכנס בנעליו וקיבל ע

 ידי על ותיחתם לשראל תופנה כאמור התחייבות. וביה"חהוראות החוק והתקנות, כמו גם את התחייבויותיו כלפי שראל 
 .החדש הספק

מקרה שבו הספק אינו בעל הרישום, תנאי להתקשרות יהיה המצאת התחייבות תקפה מאת בעל הרישום לעמידה  בכל .27
תחייבות כאמור תהיה בכתב ותופנה ישירות לשראל, ולא תהיה מסויגת ו/או מותנית בכל דרישות החוק והתקנות. ה
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סעיפיו, יחולו על בעל הרישום והספק הזוכה, ביחד -זה, על תתי פרקבאופן או צורה כלשהם. במקרה כזה כל הוראות 
 ולחוד.    

 
 אופן התנהלות המכרז. ד

 מערכת הגשות אלקטרוניות.לעיל, מסמכי המכרז יוגשו באמצעות  6כמפורט בסעיף  .28
 

 הליך מסגרת

עמדו בתנאי הסף כל המשתתפים אשר הצעותיהם  "הליך מסגרת";פניה לקבלת הצעות לשם השתתפות בינו ה הז מכרז .29
אלה יתקשרו  משתתפיםובלבד שהצעותיהם תהיינה תקינות וכשרות. יוכרזו כזוכים, , ו, על נספחימכרזובכל דרישות ה

 הציעושראל תהיה רשאית להזמין מהם לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת את הטובין אותם עם שראל בהסכם מסגרת ו
 כאמור להלן. מתוצרת אותו יצרן או דומים / תחליפים להם  הזמכרז ב
 

זאת על , ומסגרתכספקים מאושרים בשלב הפקים שנבחרו מהסאו יותר שראל תהיה רשאית לפנות מעת לעת אל אחד  .30
  .ניהםולבצע תיחור בי ,הטובין נדרשיםפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או צרכי הגוף בעבורו 

 
פרטנית במסגרת פניה פרטנית שתוצא אליהם  הצעהלה להגיש האמורים  יםהתיחור תזמין שראל את הספק במסגרת .31

בעלי תכונות ו/או נתונים, מתוצרת אותו יצרן, נשוא הליך מסגרת זה, טובין ל יםחליפי/  יםדומטובין או  הטוביןבעניין 
 בוצע הפניהתפי שיקול דעת שראל ובהתאם לצרכיה וצרכי הלקוח בעבורו -והכל על ,זהים, דומים, משלימים או שונים

 הפרטנית כפי שיהיו בעת הרלוונטית.
 

מתנאי הצעתם במסגרת  לא יפחתוה באופן שתנאיה מטעמם, להגיש הצע ם האמוריםספקיהבמקרה של תיחור יהיה על  .32
והמשתתף שנבחר במידה . זהמסגרת עלה על הצעת המחיר שהוגשה על ידם במסגרת הליך ילא ה זה ומחירמסגרת הליך 

אך לא  ,, שראל תהיה רשאיתחרף פניה אליו כאמור במסגרת הפניה הפרטניתה מטעמו לא יגיש הצע הזמסגרת בהליך 
 הפניה הפרטנית.גם במסגרת ה מטעמו עכהצ מסגרתהבמסגרת הליך  מטעמוהוגשה ה אשר לראות בהצע ,חייבת
 

ים במסגרת ההליך הפרטני להציע טובין שהנם /ספקתהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לאפשר ל שראלמובהר כי  .33
 ת.  מדגם שונה )של אותו היצרן( ו/או מתקדם יותר מזה שהוצע בהליך המסגרת ובלבד שהאפשרות פורטה בפניה הפרטני

 
 במסגרת התיחור תהיה שראל רשאית לבצע תיחור נפרד לכל קבוצת מוצרים.  .34

 
 פרמטרמובהר כי בפניה הפרטנית )התיחור(, שראל תהיה רשאית לקבוע אמות מידה ולקבוע את המשקל שניתן לכל  .35

 וזאת על פי שיקול דעתה של שראל ו/או הנחיות הגוף בעבורו מתבצעת הפניה הפרטנית. 

 

ידי המציע בשלב כלשהו משלבי -ביותר שהוגשה עלעימה לראות בהצעת המחיר המטיבה מובהר, כי שראל תהא רשאית  .36
 .המכרז כמחייבת לכל דבר ועניין

 
לפסול  (לרבות לאחר בחירת ההצעה הזוכה ולאחר התקשרות עימו בהסכם), בכל שלב הפי שיקול דעת-, עלתרשאי שראל .37

שנמצא כי פרטי הצעתו ו/או הצהרותיו נמצאו כלא נכונים ו/או אשר ניסה מציע או /לא עמדה בתנאי המכרז וה שהצע
 זכאי לכל פיצוי בגין האמור מאת המזמין.  יהזאת, מבלי שהמציע ו/או הזוכה יהוהוגן בלתי אופן בלהשפיע 

 
התאם לזמינות המוצר זוכים, בין היתר, ב מספרמובהר כי ועדת המכרזים רשאית על פי שיקול דעתה לפצל את הרכש בין  .38

 הרלבנטי או השימוש בו ולעמידה בדרישות רגולטוריות. לקוחאצל הספקים השונים, התאמתו ל
 

שומרת לעצמה את והיא  אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי המכרזים כן מובהר, כי ועדת .39
מספר הצעות מתאימות תוך כאמור ה ו/או לבחור הזכות לנהל מו"מ עם מציע אחד או יותר אשר הצעתם נמצאה מתאימ

פיצול ההתקשרות ביניהן, או לפי חלופות אם ישנן )לפי מחיר עבור כל פריט ו/או לפי מחיר עבור סל פריטים(, לפי שיקול 
. על מועד הגשת ההצעות למו"מ, בעבורו מתבצעת הפניהגורם ול לשראלדעתה, והכל במטרה להבטיח את מירב היתרונות 

מועד המבוקש, תיחשב הצעתו הראשונה כהצעה ביע ועדת המכרזים בנפרד. מציע אשר לא יגיש הצעה בסיום המו"מ תוד
 המחייבת.
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מודעת לנתונים, נסיבות  תהיהלחזור בה מהחלטות קודמות שלה ו/או לשנותן בין היתר במקרים בהם תהא רשאית שראל  .40

 עת בעת קבלת כל החלטה.ו/או עובדות חדשות ו/או שונות מאלו להן הייתה מוד
 

שראל שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמשתתפים, כולם או חלקם )גם לאחר הגשת  .41
נתונים, הבהרות ו/או מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים ו/או אחרים  להשליםההצעות הרלוונטיות(, 

בכל עניין ולרבות בכל הקשור לניסיונו ו/או יכולתו של המשתתף ו/או מי מטעמו וזאת, בין היתר, לצורך עמידתו של 
בידי שראל 'כלים' שיסייעו בידה המשתתף ו/או מי  מטעמו, בתנאי סף של הפניה ו/או תנאים אחרים ו/או על מנת ליתן 

 לבחור את הזוכה או הזוכים בהליך הפניה. 
 

הסר ספק מובהר, כי הודעה למציע על בחירה/זכייה של הצעתו אינה מהווה הזמנת רכש וכי רק הזמנת רכש רשמית  למען .42
או ביצוע רכש מותנה /מודגש כי בחירת הצעה ו .בעבורו מתבצעת הפניהגורם השתוצא לספק הזוכה תחייב את שראל ואת 

באישור הגוף בעבורו מבוצעת הפניה )המשתמשים להם מיועד הטובין( בדבר התאמת הטובין לדרישותיו וצרכיו 
  המקצועיים כפי שיהיו מעת לעת.

 
 

 שאלות הבהרה  ו קבלת פרטים .43

 
        לפנות בכתבלקבלת פרטים והבהרות ו/או בכל עניין הקשור בפניה זו וההתקשרות שתבוא בעקבותיה, ניתן  43.1
 לעיל.  5בהתאם ללוח הזמנים המפורט בסעיף  וזאת  sivan@sarel.co.il  ני:אלקטר בדואר סיון שטרסברגלגב' 

 
 עמודות וכולל לעריכה נעול בלתי, WORDהמציע להגיש את שאלות ובקשות ההבהרה מטעמו על גבי קובץ  על 43.2

 :כדלקמן

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

    1. 

על הפונה לציין בפנייתו את מספר הפניה, את פרטיו ואת פרטי ההתקשרות איתו לצורך מתן מענה ולרבות שם  43.3
 הפונה, שם התאגיד בשמו הוא פונה, טלפון, פקס', כתובת ודואר אלקטרוני.

מתחייבת להשיב לכל השאלות או לשאלות שיומצאו לאחר המועד האחרון הקבוע לעיל. כמו כן, שראל אינה  43.4
להשיב לפניה שחסרים בה איזה מהפרטים האמורים ו/או לשאלות שהמענה להן ברור  תשראל אינה מחויב

אצל שראל בלה על הפונה לוודא שהפניה התק ממסמכי הפניה כמו גם לשאלות טורדניות ו/או שאינן רלוונטיות.
להשיב לטלפונית ו/או לקבל פקסים/דוא"ל בימי  תמתחייב ה)שראל אינ 09-8922011:וזאת באמצעות טלפון

 ערב חג/שת ובימי חג/שבת וכן ימים שאינם ימי עבודה(.

. למי שקיבל משראל את מסמכי המכרזהתייחסות לפניות תפורסם באתר האינטרנט של שראל ותישלח בדוא"ל  43.5
 לחשוף את זהות הפונה. התייחסויות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה תאך רשאי תמחויב השראל אינ

 ועל המשתתפים לחתום על מסמך ההבהרות ולצרפו כחלק ממסמכי ההצעה.

על המשתתפים להתעדכן, ביוזמתם ועל אחריותם הבלעדית, באתר האינטרנט של שראל בדבר המענה לשאלות  43.6
 השינויים בתנאי ו/או דרישות הפניה.ההבהרה, ההבהרות והעדכונים/

שראל לא תתחשב בפרטים או במידע ו/או מענה ו/או הבהרה שנמסרו על ידי גורם אחר כלשהו ו/או שלא נמסרו  43.7
באתר שראל. תתקבלנה רק בקשות לפרטים או למידע, כאמור, שיוגשו בכתב ושראל תתחשב  /משראל  בכתב

   כאמור ובכתב. על ידי המוסמך מטעמה רק בתשובות שתינתנה

 
 תוקף ההצעה .44

לעיל, ואין  6בסעיף  כהגדרתו הצעותהימים מהמועד האחרון להגשת  90 משךהצעת המשתתף תהיה בתוקף ל 44.1
 הוא רשאי לחזור בו מהצעתו במשך תקופה זו.

 

mailto:אלקטרוניben@sarel.co.il
mailto:אלקטרוניben@sarel.co.il
mailto:אלקטרוניben@sarel.co.il
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כי תוקפה של  עוד המשתתף לא הודיע לשראל שאר הצעתו של המשתתף בתוקף כלי, תהנ"ללאחר התקופה  44.2
ימים קודם  30לפחות בכתב הצעתו יפקע החל ממועד שיצוין בהודעה כאמור, ובלבד שההודעה תימסר לשראל 

 למועד המיועד לפקיעת תוקף ההצעה.
 

 התחייבות המשתתף לתוקף הצעתו כאמור בסעיף זה היא תנאי יסודי להגשת ההצעה. 44.3
 

הבא שהמשתתף  חלוף התקופות האמורות ובלבדרשאית לבחור בהצעה הבאה בתור, גם לאחר תהא שראל  44.4
 נתן לכך את הסכמתו.בתור 

 
פניה זו ימשיכו לחייב  מובהר כי בכל מקרה ההצעה/ההצעות שייבחרו כזוכה/זוכות במסגרת ,ספקלמען הסר  44.5

 את המשתתף למשך כל תקופת ההתקשרות בהתאם למפורט בפניה.
 
 

 הזוכה ובהצעה המכרז במסמכי עיון

, תמורת תשלום ות\הזוכה ות\ההצעה ובמסמכי המכרזים ועדת בפרוטוקול לעיין למשתתפים תאפשר המכרזים ועדת .45
 חופש לחוק בהתאם, 1993-"גתשנהחובת המכרזים,  לתקנות)ה( 21, בהתאם לקבוע בתקנה יוחזרשלא  ש"ח, 400בסך 

 .הפסוקה להלכה ובהתאם 1998-"חתשנ, המידע

 

"(, שלדעתו אין "חלקים סודייםודות מסחריים או סודות עסקיים )להלן: מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים ס .46
לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס ההצעה מהם ויסמנם באופן ברור )במרקר צהוב(. מציע 

אחרים, אם , יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים כאמורבטופס ההצעה  סודייםשלא סימן חלקים 
 יוכרז כזוכה במכרז.

 
סימון חלקים סודיים בהצעה מהווה הודאה בכך שחלקים אלה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן  .47

 שהמציע מוותר על זכות העיון בהם.

 
זים יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הוא של ועדת המכרזים בלבד. אם תחליט ועדת המכר .48

סודיים, היא תיתן התראה לזוכה ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן סביר. אם תחליט הלאפשר עיון בחלקים 
 ועדת המכרזים לדחות את ההשגה, היא תודיע על כך לזוכה בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 
ניסיונו, לקוחותיו והמחיר שהוצע על ידו לא יהוו סוד שמו וכתובתו של המציע, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי  .49

 , בכל מקרה.מסחרי או עסקי

 
 

 הסכםחתימה על 

 .למכרז' ד נספחבמכרז בנוסח המצורף כ העם הזוכ ההסכםהמזמין יחתום על  .50

על ידי המזמין, יידרש הזוכה להמציא למזמין, בתוך המועד שייקבע בהודעת הדרישה, את כל  הסכםכתנאי לחתימת ה .51
 .הסכםהמסמכים, ההתחייבויות והאישורים המפורטים ב

רשאית להכריז על  תהאהווה הפרה של תנאי המכרז וועדת המכרזים יוקצב לכך, יאי המצאת המסמכים בתוך המועד ש .52
פי הסכם וכל דין, בכלל זאת זכותו להיפרע -עלמבלי לגרוע מזכותו של המזמין  וזאת ביטול זכייתו של המציע במכרז,

 מהמציע בגין כל נזק נוסף שייגרם לו כתוצאה מההפרה.

רשאית  תהאבסמוך לאחר חתימתו,  הסכםבמקרה של אי המצאת המסמכים כאמור, או במקרה של הפרה אחרת של ה .53
 ה במכרז, והאמור לעיל, ולרבות בסעיף זה, יחול על הזוכה החלופי.ועדת המכרזים לבחור במציע הבא בתור כזוכ
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 כללי. ה
 

 או כל הצעה שהיא.ייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר שראל אינה מתח .54
 משום התחייבות כלשהי של שראל להתקשר בעיסקה להזמנת הטובין נשוא המכרז כולם או חלקם. מכרז זה אין לראות ב .55

מכל מין וסוג הכרוכות בהגשת ההצעה למכרז ובהכנת מסמכי המכרז תחולנה על המשתתף במכרז ולא  ההוצאותכל  .56
 תוחזרנה לו בשום מקרה. 

 כל המסמכים המצורפים לפניה זו מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה ויש לראותם כמשלימים זה את זה. .57

 
 הבהרות או נוסף למידע דרישה

, להצעה, פה בעלאו /ו בכתב, הבהרותאו /ו נוסף מידעש מכל מציע בכל שלב של המכרז רשאית לבק תהאהמכרזים  ועדת .58
. אחרים מציעים פניובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי הוגן על 

 .מההצעה נפרד בלתי חלק יהיו ההבהרות

 המתייחסים אישורים או המלצות, חסר מידע השלמתבכל שלב של המכרז  מציע מכל לדרוש רשאית תהא המכרזים ועדת .59
פעולה אחרת הדרושה לבחינת  כל לבצע וכן, המכרז בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך, במכרז המפורטות לדרישות
 ההצעה.

 לפגוע כדי בכך אין כי מצאה אם, הפגם על להבליג או בהצעה שנפל פגם תיקון על להורות רשאית תהא המכרזים ועדת .60
 .זה מכרז של תכליתו את המרבי באופן משרתת זו החלטה כי או המציעים בין בשוויון

 
 או הפסדית תכסיסנית ,מותנית,  מסויגת הצעה

 לפסול רשאי יהיה המזמין. המכרז דרישות עם אחד בקנה עולה שאינו באופן אותה יתנה או הצעתו את יסייג לא מציע .61
 .שיירשמו מטעמים, מהתנאי או מהסייג להתעלם או מותנית או מסויגת הצעה

 הליך במסגרת הערותיו או השגותיו את להעלות רשאי, להסתייגות או להתניה ראויות המכרז דרישות כי הסבור מציע .62
 .לעילוזאת לא יאוחר מהמועד שנקבע  ההבהרות

או שאין  הפסדיתכי היא  עולהשלה  שמהניתוחתכסיסנית או שיש בה משום חוסר תום לב או הצעה  הצעה יפסול המזמין .63
 לה בסיס כלכלי ברור ומוצק שניתן להסבירו.

 
 היררכיה בין מסמכים 

 על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. הסכםה .64

, ייעשה מאמץ ליישב בין שני הנוסחים, ואם לא ניתן, יגבר הסכםמקרה של סתירה בין נוסח המכרז לבין נוסח ה בכל .65
 .יותר ספציפי שהינו ובלבד המכרזסח נו

 
  פרשנות

 נקבה בלשון גם משמעם זכר בלשון המופיעים ביטויים; ולהיפך רבים בלשון גם משמעם יחיד בלשון המופיעים ביטויים .66
 .ולהיפך

 .פרשנות לצרכי ישמשו ולא נוחות למטרות הן ובנספחיו במכרז הסעיפים כותרות .67
 

 שמירת זכויות

שומרת לעצמה את הזכות שלא לבחור בהצעה של משתתף אשר בעשר השנים שקדמו להגשת הצעתו הפר הפרה  שראל .68
ו/או שותפו ו/או שבעל מניות בו ו/או מנהל  משתתףמכל סוג שהוא של התחייבות חוזית/דינית כלשהי שהיתה לאותו 

חותיה בהווה או בעבר, זאת אף אם הצעתו ממנהליו היה בעל מניות ו/או ניהל בעסק/חברה כלפי שראל ו/או איזה מלקו
 תהיה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.
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 שינוי/ביטול הפניה 

הפניה כמו גם  מתנאישראל רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה לבצע שינויים והתאמות, לגרוע ו/או להוסיף תנאי ל/ .69
ם הרלוונטיים לפניה זו( ובלבד שתודיע על כך לשנות את המועד האחרון להגשת הצעות )ו/או איזה מהמועדים האחרי

 . הלמשתתפים בהליך הפניה באותו שלב והכל על פי שיקול דעת

 כמו כן שראל תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הפניה כליל ו/או לפרסם אחרת תחתיה. .70

או בכל דרך סבירה אחרת על פי שיקול דעת /שראל תצא ידי חובתה ליתן הודעה כאמור במתן הודעה למשתתפי הפניה ו .71
 שראל. 

 האמורות מהפעולות איזה בשל מטעמםשראל לא תשא בכל הוצאה הפסד ו/או נזק שייגרם למי ממשתתפי הפניה ו/או מי  .72
 .ביטול או שינוי בשל פיצויאו /ו אכיפה ולרבות סעד כל על בזאת מוותר והמשתתף

 
 הגבלת אחריות

לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתיגרמנה או שנגרמו לו בקשר עם הגשת משתתף לא יהיה זכאי  .73
ההצעה, ניהול הפניה ו/או הכנת ההצעה, בחירת הזוכה/הזוכים, לרבות בשל עריכת סקר ו/או בדיקה בהקשר של הפניה, 

משכה מעבר למצופה ובין בין שהפניה ו/או איזה מתנאיה שונה, בוטל, או הופסק מכל סיבה שהיא ובין שתקופתו נ
 שהפניה הושלמה, בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.

שראל לא תשא באחריות להפסד, הוצאה ו/או נזק שייגרם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם פניה זו/הליך זה, לרבות במקרה  .74
 של שינוי, דחיה ו/או ביטול הפניה/ההליך. 

 
 שונות

 
דעה בדבר בחירת או העדר בחירת הצעה כלשהי ולרבות הודעה שנתנה על ידי כל הודעה, הבהרה, עדכון וכדו' ולרבות הו .75

 ם.מתנה בכתב ומטעילא תחייב את שראל, אלא אם כן נ לקוח שראלמי מטעם שראל ו/או 
 

  זכויות יוצרים
 

וכל הזכויות בהם שמורות לה. המידע הכלול בבקשה נועד למענה על  פנייה זו על נספחיה הינם קניינה הבלעדי של שראל .76
פניה/הליך זה בלבד והמשתתף אינו רשאי לעשות בו כל שימוש, חלקי או מלא לכל מטרה אחרת מלבד הגשת הצעה 

 לפנייה זו, אין לשכפלו, להעתיק כל חלק ממנו או לפרסמו.
 

 
 הדין החל וסמכות השיפוט

 
כל הכרוך בה ולרבות התקשרויות הנובעות ממנה וככל שיהיו כאלו, הנו הדין הישראלי בלבד ולבתי הדין החל על פניה זו ו .77

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

 
 

 בברכה,
 פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ - שראל

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


