 13יולי2020 ,
מתן הבהרות למכרז מקוון לאספקת כלים חד פעמים 189-19
 .1כללי
בתאריך  22.6.2020פורסם מכרז מקוון לאספקת " כלים חד פעמים " ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל
תשובות מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 .2שאלות/תשובות
מס

שאלה

תשובות

1

נספח ג - 5אישור קיום ביטוחים :האם למלא את
הטופס במעמד הגשת המכרז או רק לאחר תשובות
הספקים הזוכים?

אין צורך למלא את הנספח הביטוחי .המציע מתחייב
לקיים את כל הביטוחים הנכללים במסגרת הסכם
ההתקשרות בין הצדדים.
ככול שהמציע לא יציג אישור ביטוחים מתאימים
בהתאם להסכם ,הרי שאז יהיה מדובר בהפרה יסודית
של ההסכם.

2

בדף שרואה חשבון צריך להפיק בדף לוגו שלו ,הרואה
חשבון כתב מחדש את הנספח כולל הכל והדפיס עם
לוגו האם זה בסדר? או שיש לכם קובץ של הדף הזה
ספציפית שאפשר לפתוח ולהוריד?

מקובל ,ובלבד שהניסוח המבוקש יהיה אותו הנוסח.

3

האם את הצעת מחיר צריך להגיש בקובץ מקוון לפני
הגשת המכרז בפועל?

לא.

4

האם ישנה חובה לצרף את המפרטים טכניים של
המוצרים שלנו בנוסף לדוגמאות המוצרים עצמם?

התיחור יבוצע באופן מקוון לאחר קביעת הספקים
שייגשו לכך.
כן
ראו תשובה  1לעיל.

5

כידוע לנו החל מ 12/19 -ניתן נוסח אחיד ע"י משרד
האוצר לאישור וקיום ביטוחים ,במכרז מצורף הנוסח
הישן ,מבקשים לקבל את הנוסח החדש.

6

האם בהגשת מסמכי המכרז בתאריך  20.7יש צורך
להגיש את ההצעה כולל המחירים ,או רק בשלב תהליך
התיחור המקוון?

ראו תשובה  3לעיל

7

מוצר מופיע ברשימת המוצרים למכרז בעמ'  11אך אינו
מצוין בטבלאות המוצרים המחולקים לקטגוריות בעמ'
 ,29-30לאיזה קטגוריה שייך המוצר? ומהן הכמויות
השנתיות למוצר זה?

סכו"ם חד"פ סטנדרטי :סכין ,מזלג ,דיספנסר ,מלח,
פלפל

למען הסר ספק נבהיר כי הספק הזוכה יצטרך להציג
אישור ביטוחים חתום ע"י חברת הביטוח שלו ,התואם
את הוראות המפקח על הביטוח ,בסמוך ולפני מועד
חתימתו על ההסכם.

1

כלים עפ"י המפרט בטבלה  +מלח פלפל כשר( ,כולל
כשרות לפסח במועד הנדרש)

8

הערות ונקודות

את הכמות ניתן לראות בנספח ב'

8.1

מוצר מס'  -1מיכל מלבני מחובר למכסה CC100

מאושר

מידה מקובלת למוצר :אורך  11ס"מ ולא  15ס"מ עבור
נפח  100סמק ,כמו כן משקל מקובל למוצר זה 5.5-6
גר' ולא  7גר'.
8.2

מוצר מס'  -2קופסא מלבנית  OZ12 +מכסה תואם
 DLשקוף

תיחור על פי הבקשה במכרז

דוגמת המוצר שאתם משתמשים בו כיום הנה בעלת
נפח של ( OZ16כ 500 -סמ"ק) ולא ( OZ12כ360 -
סמ"ק) ע"פ דרישת המכרז.
8.3

מאושר

מוצר מס'  -4גביע  cc 250ח.פ.
מוצר זה מקובל במשקל  6גר' ולא  7גר'  -גם המוצר
שבשימושכם שוקל  6גר'.

8.4

 1.7גרם

מוצר מס'  - 9מכסה לגביע  CC 100ח.פ.
שקל מקובל למכסה מעין זה הוא  1.2גר' ולא  2גר'.

8.5

מוצר מס'  -2כפית בוחשן לקפה

רשום במכרז  13ס"מ (  1.4הינו משקל )

אורך בוחשן  13ס"מ ומשקלו בד"כ  -+0.6גר' בכתב
המכרז נירשם בטעות  1.4ס"מ.
8.6

מוצר מס'  – 6קערית מרק ח.פ קל-קר

גם משקל שנרשם  ,נוכל לקבל.

משקל מרקיה מצופה קל קר צ"ל  3.5גר'.
 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת ,הוא עלול להיפסל.
 .4לא לשכוח לשים את מסמכי המכרז עד לתאריך  20.7.20שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן . 204
 .5אנו מאחלים לכם בהצלחה.
שם הספק _____________________________חתימת הספק _________________________
יש לצרף מסמך זה חתום ,כחלק מהגשת החומר אשר ייחשב למסמכי המכרז.
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