תאריך24.01.2019 :
הנדון :מכרז פומבי  -2/18ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי
בריאות כללית
מכתב הבהרה מס' 1
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ (להלן" :תל בר") בקשר
עם המכרז אשר בנדון (להלן" :המכרז") ,להלן תשובות והבהרות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל
משתתפי המכרז.
א.

כללי
 .1כל המונחים הקבועים במכתבנו זה יפורשו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה,
יגבר הקבוע במכתב הבהרה זה.
.3

יודגש ,כי מעבר לשינויים המפורטים להלן אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז.

 .4למען הסר ספק ,יובהר ,כי מכתב זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם לצרפו
להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.
 .5כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב
הבהרה זה  -יש לראותה כבקשה שנדחתה.
 .6תשומת הלב של המציעים כי תנאי הסף ,הקבוע בסעיף  9.4למכרז השתנה ,כמפורט
להלן.
 .7בנוסף ,הוארכו המועדים הקבועים במסמכי המכרז ,כדלקמן:
המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הוארך ,כך שניתן להעביר שאלות הבהרה עד
ליום .28.1.2019
המועד האחרון להגשת הצעות נדחה כך שניתן להגיש הצעות לא יאוחר מיום
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ב.

תשובות לשאלות ההבהרה
להלן ההבהרות הנדרשות בהתאם לשאלות אשר נשאלו ע"י המציעים:
 .1תנאי הסף הקבוע בסעיף  9.4לכתב ההזמנה יתוקן לנוסח שלהלן:
"הבדים המוצעים במסגרת מכרז זה עומדים בהוראות התקנים המפורטים בנספח טו'

למסמכי המכרז.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף אישור שניתן ליצרן על ידי מעבדה
מוסמכת בצירוף הצהרת המעבדה כי היא בעלת יכולת לבצע את הבדיקות בהתאם
לתקנים הנדרשים .תל בר רשאית לפסול תוצאות בדיקה היה ובהתאם לשיקול דעתה
המעבדה אינה בעלת האישורים הנדרשים כאמור .מבלי לגרוע מהאמור ,תל בר תהיה
רשאית לבצע את הבדיקות בעצמה ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לצורך בדיקת
עמידות הבדים בדרישות המכרז".

 .2סעיף  9.7למסמכי המכרז ישונה כדלקמן:

"הבדים המוצעים מתוצרת היצרן ,נמצאים בשימושם של שלושה בתי חולים לפחות
במערב אירופה ו/או ארצות הברית במהלך ה 36-חודשים שקדמו למועד האחרון
להגשת הצעות".
 .3אופן הגשת ההצעות – המציעים לא נדרשים להגיש את ההצעה במעטפות של תל בר.
יש לפעול בהתאם לאמור בסעיפים  23-24למסמכי המכרז.
 .4אומדן ההתקשרות – הכמויות הצפויות (הערכה בלבד) מפורטות במסמכי המכרז ,כך
שהמציע יכול לחשב את האומדן המוערך ,בהתאם להצעה שתוגש על ידו וככל שיזכה
במכרז.
 .5צבע הבד – על המציעים לספק את הבדים המוצעים אך ורק בצבעים שפורטו במסמכי
המכרז .מציע שיספק בדים בצבעים שונים ,הצעתו תיפסל על הסף.
 .6דוגמאות של הבדים – המפרטים שצורפו למסמכי המכרז מפורטים וברורים ועל כן
אין מקום למסירת דוגמאות .מעבר לזה ,תשומת לב המציעים מופנית לסעיף 2.9
להסכם ,באשר ליכולת התפירה במתפרה בישראל.
 .7סעיף  2.6להסכם ישונה כדלקמן:

"לפחות אחת ל 12 -חודשים ו/או לפי דרישת המזמין ,יבצע המזמין במכון התקנים
הישראלי ו/או בכל מעבדה אחרת בישראל או בעולם ,שתקבע על פי שיקול דעתו
הבלעדי והמוחלט ,בדיקות איכות וטיב למוצרים ,על חשבון הספק וזאת לצורך
הוכחת עמידת המוצרים בדרישות הסכם זה .יובהר ,כי התשלום בגין ביצוע הבדיקות
הנ"ל יקוזז על ידי המזמין מהתמורה המגיעה לספק בגין אותו החודש שבמהלכו בוצעו
הבדיקות".
 .8סעיף  13.1להסכם – לגבי הגדרה של הפרה יסודית ,ראה סעיף  13.4להסכם ,המדבר
בעד עצמו.
 .9ערבות בנקאית – הבקשה לביטול הדרישה להמצאת ערבות בנקאית אינה מתקבלת.

תשומת לב המציעים להוראות סעיפים ( 14.1סיפא) ו 14.2-להסכם.
 .10על כל המציעים ,ללא יוצא מן הכלל ,למלא ולהגיש את כל מסמכי המכרז והמסמכים
על נספחיהם ,בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,כשהם חתומים ומאומתים כנדרש.
האמור חל גם על כל המסמכים הנלווים הנדרשים לצורך הוכחת עמידת המציעים
בתנאי הסף .מובהר כי הצעה שלא תוגש באופן האמור ,עלולה להיפסל על הסף,
בהתאם לשיקול דעתה של ועדת המכרזים והוראות הדין.

בברכה,
ועדת המכרזים

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה
ומכתב הבהרה מספר  1וכן כל השינויים במסמכי המכרז הנובעים מכוחו ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם
והצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז בנוסחם המתוקן והמעודכן ,לרבות האמור
במכתב הבהרה זה ובמכתב הבהרה מספר .1

תאריך

חתימת המציע

