המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

מכרז פומבי מס' 147-20

הזמנה להשתתף בהליך מיון מוקדם ( )PQלאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית
במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

המועד האחרון להגשת הצעות:
תאריך7.9.2020 :
שעה14:00 :
מקום :בתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)

אוגוסט–2020
אב–תש"פ
__________________________________________________________________

2

תוכן עיניינים

חלק א – תנאי ההליך 3 .....................................................................................................
נספח א'  -חוברת הצעה 12 ................................................................................................
נספח ב' התחייבות על עמידה בתנאי סף מנהליים 15 ..............................................................
נספח ג' נספח ג הצהרה על יכולת לבצע את השירות 15 ............................................................

מכרז  147-20אספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

3

חלק א – תנאי ההליך
 .1פרק א -פניה להשתתף בהליך מיון מוקדם
 .1.1המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) (להלן" :המזמין") ,מבקש לבצע התקשרות בהליך לפי תקנה  17לאספקת
מערכת מחשוב למערך אספקה סטרילית וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז הרצ"ב.
 .1.2בכוונת המזמין לבחור ספק שיבצע פרויקט מחשוב– עבור כל שרשרת האספקה של מערך אספקה סטרילית ולקוחותיו
כולל ממשקים עם חדרי ניתוח שונים ויחידות קצה בבית החולים וכולל ממשקים עם מערכות מידע משיקות.
 .1.3המכרז ינוהל בשני שלבים ,הראשון הליך מוקדם והשני המכרז עצמו.
 .1.4הליך המיון המוקדם ינוהל ע"י צוות מקצועי של המזמין.
 .1.5פניה זו נועדה לזהות מציעים כשירים העומדים בתנאי הסף ,בעלי ניסיון מוכח רלוונטי המסוגלים לבצע את פרויקט
המחשוב הנדרש בטיב ,במחיר ובמועדים הנדרשים.
 .1.6המזמין יפנה בשלב ב' למכרז רק אל המציעים הכשירים שעמדו בתנאי הסף שנקבעו בשלב המיון המוקדם ושנבחרו
לרשימת המציעים על מנת שיציעו הצעות להקמת הפרויקט.
 .1.7חתימה עם הספק הזוכה מותנה בקיום תקציב מתאים לפרויקט.
 .2לוח הזמנים לעריכת המכרז:
 .2.1פרסום המכרז.17.8.20 -
 .2.2המועד האחרון לשאלות והבהרות להליך המיון המוקדם – .24.8.20
 .2.3מועד מתן תשובות – .31.8.20
 .2.4המועד האחרון להגשת ההצעה 7.9.20 -שעה 14:00
 .2.5המזמין רשאי לשנות כל אחד מהמועדים המפורטים לעיל ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות ,כל
עוד לא חלף מועד זה .על אף האמור ,נוכח משבר הקורונה ,תהיה רשאית ועדת המכרזים להאריך את מועד הגשת
ההצעות גם לאחר המועד האחרון להגשה ,בהחלטת מרבית חבריה ,ובלבד שתיבת המכרזים לא נפתחה.
 .3הגדרות
 .3.1המזמין– מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
 .3.2המציע  -מגיש הצעה למכרז.
 .3.3תפנית -מערכת לוגיסטית ממוחשבת.
 .3.4נמ"ר -מערכת ניהול מרכזים רפואיים.
 .3.5מזור – מערכת לוגיסטית ממוחשבת ( )SAPעתידית
 .4תיאור תכולת העבודה של הפרויקט
 .4.1השירות המבוקש במסגרת מכרז זה כולל :הקמת פתרון טכנולוגי ממוחשב ,המסייע בניהול תהליך העבודה של
מערך אספקה סטרילית ומשתמשי הקצה שלו ,תוך מתן אפשרות לניהול עקיבות מלאה הן ברמת המכשיר /
אביזר הבודד והן ברמת הערכות .בנוסף על הפתרון לאפשר זיהוי מטופלים אשר במסגרת הטיפול בהם נפתחה
ערכה המכיל מכשיר מסויים.
 .4.2ייעוד ומטרות הפרויקט –
הענקת יכולת לצוות בית החולים הרלוונטי להגיע ליעדים הבאים במינימום של השקעת משאבי עבודה ודיווח
שוטפים :
 4.2.1ניהול רצפת הייצור של מערך אספקה סטרילית וסגירת מעגל מול חדרי הניתוח.
 4.2.2עקיבות מלאה על ערכות מכשור ממגוון סוגים ותהליכים בכל אחד משלבי חייהן:
 oהרכבה  /כניסה מספק
 oעיקור
 oאחסון לקראת שינוע
 oאחסון באתרי הלקוח /הכנות לניתוח (במקרה של )CASECART
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 oשימוש ברמת המטופל
 oיציאה מחדר ניתוח אחסון לקראת שינוע
 oכניסה למערך אספקה סטרילית
 oשטיפה.
 4.2.3עקיבות מלאה ברמת המכשיר /אביזר הבודד ומיקומו בכל שלב .
 oסימון
 oאחסון במלאי
 oשיוך לערכה.
 oפסילה בניתוח
 oפסילה  /שליחה לתיקון (במידת הצורך)
 oהרכבה ושיוך לערכה
 oחזרה מתיקון (במידת הצורך)
 4.2.4ניהול אופטימאלי של תהליך העבודה בכדי למנוע שיבוש בתוכנית הניתוחים.
 4.2.5הענקת כלי ניהול  /ניתוח סטאטיסטי ובקרה על כל אחד משלבי התהליך והעובדים הרלוונטיים.
 .4.3תכולת הפתרון :
.4.3.1יכולות המערכת -
על הספק לפרט במסמך מסודר את יכולות הפתרון המוצע בכל אחת מהנקודות הבאות ולהגדיר האם היכולת
מובנת בפתרון המוצע מחייבת התאמות או מחייבת פיתוח היכולת.
הנושאים המפורטים הינם נושאים קריטיים בלבד וייתכן ובשלב הבא במכרז יתווספו נושאים נוספים .הספק
מוזמן להרחיב גם בנושאי אחרים הנתמכים ע"י הפתרון.
סדר הצגת הנושאים הינו לפי נוחות הכתיבה ואינו מייצג בהכרח את סדר תהליך העבודה ו/או חשיבות.
 הגדרת תשתיות מערכת
 קליטת תוכנית ניתוחים ממערכת הנמ"ר
 ניהול תעדוף כניסת ערכות לתחנות עבודה השונות
 ניהול תהליך הרכבת הערכות
 ניהול תהליכים נלווים (ערכות המגיעות מספקים לניתוחים ,ניהול פריטים.
 דיווח שימוש בערכות בפעילות
 ניהול ספירת ערכות ומכשור בתום ניתוח.
 דוחות בקרה שוטפים כולל מנגנוני התראה.
 דוחות ניתוח פעילות סטאטיסטיים
 ניהול מלאי מכשירים וערכות
 ניהול מיקומים של ערכות במחסנים שונים
 .4.3.2טכנולוגיות הדיווח
על הספק לפרט (במסמך נפרד) את הטכנולוגיות והמכשור אשר ישמשו אותו בדיווח נתונים למערכת .על
אמצעי התיוג לעמוד בסטנדרטים של עולם אספקה סטרילית ובסביבות בהן יסתובבו המרכיבים אותם הם
מתייגים .ציוד הקריאה חייב גם הוא להיות בעל התקנים והאישורים הנדרשים להכנסה לסביבה הרפואית
(חדר ניתוח) והכל בהתאם לרלוונטיות בתהליך.
להלן פרוט חלק מסביבות העבודה הרלוונטיות:
עיקור – בכל סבב יכול להיות באחד מהמרכיבים הבאים :
 oקיטור עד לטמפרטורה של  *134מעלות צלזיוס למשך  130דקות
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 oסביבת ייבוש עד לטמפרטורה של של  *134מעלות צלזיוס למשך  130דקות
 oשהיה מי חמצן – פלזמה – למשך של  56דקות
 oגז אתילן אוקסיד –
 oאמבט אולטרסוני-
שטיפה סטרילית
 oשטיפה בחומרים בטמפרטורה של  *90מעלות צלזיוס
 oשטיפה בחומרים אלקעלי בעלי מדד pH
 oשטיפה בחומרים אינזמטים בעלי מדד pH
שטיפה חיצונית (עגלות שינוע וכדומה)
 oשטיפה בלחץ
 oשימוש בכימיקלים (סבונים)
סביבה מתכתית
התיוג צריך לאפשר קריאה גם בסביבות מתכתיות מסוגים שונים ובמרכיבים שונים:
 oמדפים בערכות מאוחסנות
 oסלסלות בעלות כמות גדולה של מכשור בו זמנית במערומים ולא מסודרים.
 oסביבה עם נירוסטה
סביבת טיפול (חדר ניתוח  /חדר טיפולים)
 oבחלק מקריאות המרכיבים הם יהיו מזוהמים בנוזלים ובלכלוך אורגני אחר .
 oמאחר וחלק מהמרכיבים נכנסים לסביבה הטיפולית יש להציג האם לפתרונות תיוג המוצעים ולחומרים
בהם משתמשים יש אישור של הגופים הבאים :
 EMA / FDA oאו כל גוף רגולטורי אחר.
.4.3.3ממשקים למערכות משיקות
במסגרת הפתרון נדרשים מגוון של ממשקים עם מערכות הליבה של הארגון .השאיפה של הארגון שהממשקים
יהיו סינכרונים ככל הניתן .על הספק לציין את טכנולוגיות הממשקים בהם הוא תומך  .על הספק לציין את
הניסיון במידה וקיים לו מול כל אחת מהמערוכת המצויינות בהמשך:
 oממשקים לנ.מ.ר – (SAP( .מערכת  ATDומערכת קלינית בחלק מהארגון.
 oממשקים למערכת קמיליון – מערכת קלינית עתידית אשר תוכנס בארגון.
 oממשקים למזור ( – ) SAPמערכת לוגיסטית ורכש תקציבי עתידית של הארגון
 oממשקים לתפנית – מערכת לוגיסטית ורכש תקציב נוכחית של הארגון
.4.3.4מודולריות הפתרון
הפעלת מערך האספקה הסטרילית יבוצע בתחילת פברואר  2020לאור זאת אנו מבקשים לקבל את התייחסות
הספק ליכולת הקמת כל הפרויקט עד למועד זה .כולל מה נדרש המרכז הרפואי לספק בכדי לעמוד בתוכנית.
במידה והספק אינו חושב שניתן לעמוד בלו"ז זה עליו לספק את שלבי הפרויקט שיאפשרו למרכז הרפואי
להמשיך לתפקד כאשר העבודה עוברת למרכז החדש במועד.
.4.3.5ספק הפתרון
על הספק לפרט את הנתונים הבאים בהקשר לספק וצוות הפרוייקט כולל פרוט בהקשר לגופים העסקיים אשר
אמורים להיות מעורבים בפתרון המוגדר .להלן הנקודות שיש להתייחס במסגרת המענה :
 oנתוני ספק הראשי של הפתרון.
הספק יפרט את הקשר בין פעילותו ותחום "ניהול מערך הספקה הסטרילית".
יש לציין פרויקטים דומים /בתחום אשר ביצע הספק.
 oיש לציין אנשי צווות מרכזיים אשר אמורים לקחת חלק בפרוייקט
יש לציין את הכשרתם
יש לציין ניסיון קודם בתחום הרלוונטי
יש לציין שיטת העסקה עם הספק וכמות השנים של עבודה משותפת.
 oהספק יציין לגבי כל אחד מספקי המשנה בפרוייקט
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יש לציין כל ספק את חלקו בפתרון.
יש לציין פרוייקטים דומים בהם היה מעורב בחלק הרלוונטי
יש לציין את שיטת ההתקשרות בין הספק הראשי לספק המשנה
יש לציין פרוייקטים משותפים שעשו הספקים יחדיו כולל אנשי קשר
יש להסביר את שיטת התמיכה והתחזוקה ברכיבים של ספק המשנה
במידה ומדובר בתוכנה יש להסביר היכן יושבים תוכניות המקור?
 מה רמת יכולת התמיכה הניתנת ע"י הספק הראשי

 .5אבני דרך ולוחות זמנים
אבן דרך

לו"ז

הערות

מס'
סידורי
1

הודעת זכיה מועדת המכרזים

התחלת עבודה עד
שבועיים מיום ההודעה

מדובר בספק הזוכה שיזכה
במתן השירות לאחר כל שלבי
המכרז

2

ישיבות וסיורים עם נציגי המרכז
הרפואי ונציגי החברה ודיון משותף
על פיתרון החברה
התנעה וביצוע פיילוט הכולל מדדים
כפי שיקבעו נציגי המרכז הרפואי

שבועיים

4

סיום תקופת ההטמעה ,הדרכת
עובדים וליווי באופן מלא ,עד סיום
ניפוי הטעויות
סה"כ

3

כ 3 -שבועות

מטרת הפרויקט בחינת
הטכנולוגיה בשטח והוא יבוצע
ככול הנראה באספקה
סטרילית.

כ  3-חודשים
כ 6 -חודשים

תיתכן סטייה של  1-2שבועות,
אך בכל מקרה הפרויקט יושלם
עד תחילת פברואר 2021

בהמשך לסעיף  3בטבלה לעיל ,הספקים מתחייבים לבדיקת הטכנולוגיה ב" -פיילוט בתנאי מעבדה"
 .6עקרונות השירות המבוקש שיתוחר בין המועמדים שיבחרו לרשימת המציעים הכשירים
כללי
 .6.1פרטים לגבי מבנה אספקה סטרילית ,המערכות הקיימות המותקנות בו תהליכי העבודה הנדרשים  ,הממשקים
וכו' לרבות המגבלות והדרישות המפורטות ,ימסרו רק למועמדים שעברו את המיון המוקדם ונבחרו לרשימת
המציעים הכשירים.
 .6.2בחירת הספק הזוכה במכרז תבוצע לאחר ניתוח שני שלבי הפרוייקט  ,שלב המיון המוקדם ושלב בחינת הצעות
המחיר ואיכות ,כאשר הספק שיקבל את הניקוד הגבוה בסיכום שני השלבים יזכה במכרז.
 .6.3הזוכה במכרז להקמת פרויקט המחשוב יידרש לתכנון ע"פי המתווה שיינתן לו ע"י המזמין ,הגשת תוכניות
מסודרות כולל לוחות זמנים  ,כולל פיילוט כך שהפרויקט יעמוד בכל המטרות שהוצבו לו.
אנו מציינים כי אי הצלחה בפיילוט תפסול את הספק הזוכה וועדת המכרזים תפנה למציע השני בדירוג בכדי לבצע
את הפיילוט.
 .6.4הזוכה במכרז התכנון והביצוע יחויב להעסיק "צוות מיקצועי ובעל הוכחות לניסיון בהקמת פתרון מסוג זה.
 .6.5אתר העבודה הינו מוסד ממשלתי פעיל ולפיכך על המציע הזוכה לעבוד בהתאם לכל כללי הבטיחות והגהות
הנדרשים ע"פי חוק.
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 .7תנאי סף לצורך שלב המיון המוקדם
תנאי הסף שלהלן הנם מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים
למכרז שעבורו הוגשה – תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
 .7.1תנאי סף מנהליים
 .7.1.1על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף  2.1להוראת תכ"ם  7.4.1.2שכותרתה "קביעת תנאים"
להשתתפות במכרז (מהדורה ,10תת מהדורה )01
 .7.1.2המציע הינו עוסק מורשה ,או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
 .7.1.3קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,תשל"ו 1976-והתנאים הבאים לו ,לרבות האישורים הבאים:
 5.1.2.1המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 5.1.2.2המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
 .7.1.4אם הגוף המציע הינו עמותה  -בעל אישור ניהול תקין ,מטעם רשם העמותות ,בתוקף לשנה השוטפת.
 .7.1.5ככל שהמציע תאגיד  -המציע אי נו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה
מוגשת ההצעה .החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
 .7.1.6למציע המעסיק עובדים :המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים
לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.
 .7.1.7המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.
 .7.1.8המציע מקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 .7.1.9אין חשש לקיומו של המציע כגוף חי.
 .7.2תנאי סף מקצועיים
 .7.2.1המציע יצרף הצהרה חתומה ע"י המנכ"ל כי הוא מסוגל לבצע את השירות כפי שצוין בסעיף  4לעיל
 .7.3מסמכים נדרשים להוכחת תנאי הסף המנהליים:
להוכחת תנאי הסף המינהליים על המציע למלא את נספח ב' במלואו כולל חתימות נדרשות .
 .7.4הוכחת עמידה בתנאי הסף מקצועיים
 .7.4.1לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף שבסעיף  7.2.1יציג המציע הצהרה חתומה ע"פי הנוסח בנספח ג' כי הוא
מסוגל לבצע את השירות ויפרט את הסיבות לכך.
 .8תנאי סף -לשלב המכרז לאחר שלב מיון מוקדם -מתן ערבות בנקאית בסך  ₪ 50,000שתוקפה שישה חודשים מהמועד
בו הסתיים ההליך המוקדם.
 .9המזמין רשאי להוסיף תנאי סף ותנאי איכות בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית בשלב ההמכרז
 .10תקופת ההתקשרות
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5

תקופת ההתקשרות הינה ל 7 -שנים .למזמין קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות קצובות
נוספות ,כך שסך כל תקופות ההתקשרות במצטבר לא יעלו על  10שנים.
לאחר  10שנות ההתקשרות ,ועדת המכרזים תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות עם החברה ולנהל מו"מ עם
הספק להמשך התקשרות.
הארכת ההתקשרות ,באם תהיה ,תהיה בהודעה בכתב של הנציג מטעם המזמין .
ששת החודשים הראשונים ישמשו כתקופת ניסיון למתן השירותים .באם בתום תקופה זו לא יהיה המזמין שבע
רצון מהשירותים המתבקשים נשוא מכרז זה ,תסתיים ההתקשרות עם הזוכה ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין
זה – קרי שהזוכה לכל היותר יוכל לקבל כיסוי להוצאות שהוציא במסגרת תקופת הניסיון .במקרה האמור,
ההוצאות יוצגו במסגרת דוח מפורט שיגיש רואה החשבון מטעם הזוכה
במקרה שהתרחשה האירוע בסעיף  9.4לעיל ,יהא רשאי המזמין לפנות למציע שדורג הבא אחריו (הזוכה) על ידי
ועדת המכרזים להמשך מתן השירותים בתחומים המדוברים.

 .11קבלת מסמכי המכרז
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11.1
11.2
11.3
11.4

הגשת ההצעות למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.
ניתן להוריד את המסמכים מאתר האינטרנט של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
על המציעים להירשם אצל מוטי סימן טוב (בטל'  08-9779187או במייל כאמור בסעיף  11.1לעיל לקבלת
הודעות ועדכונים .
מציע שלא ירשם כאמור בסעיף  ,10.3עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו
פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמרכז הרפואי יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

 .12שאלות והבהרות
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

המזמין יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובת  motis @shamir.gov.ilשאלות שיופנו
בעל פה או בטלפון לא יענו ולא יחייבו את המזמין) עד התאריך המצויין בסעיף  2.2לעיל באמצעות מסמך
"וורד" ,תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.
הפנייה תכלול את שם המכרז ,מספר הסעיף במכרז אליו מתייחסת השאלה ,פרוט השאלה ,פרטי השואל,
טלפון ,פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
מובהר בזאת כי על המציעים לשאול ולהעיר בנוגע לדרישות הביטוח במכרז ובאישור הביטוחים במסגרת הליך
שאלות ההבהרה בלבד .אין לבצע כל שינויים על גבי הנספח של אישור בדבר קיום ביטוחים ואין לצרף נספח
בנוסח שונה מזה שצורף למכרז.
לא יתקבלו שאלות לאחר המועד שצוין בסעיף  2.2כאמור לעיל.
תשובות לשאלות שיתקבלו כאמור יועברו למשתתפי המכרז אשר נרשמו לקבלת עדכונים באתר המרכז הרפואי
שמיר (אסף הרופא).
רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ובו התשובות לשאלות
שהתקבלו עד למועד הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את המרכז הרפואי שמיר (אסף
הרופא ).
תשובות המזמין יחייבו את המציעים ,וייחשוב לחלק מתנאי המכרז .המציע אינו מתחייב לענות לשאלות
שהופנו אליו ,והוא רואה עצמו רשאי שלא לענות לשאלה שהופנתה אליו ומצא אותה כלא רלוונטית או לא
הגונה ,לענות לחלק מהשאלה ,או לתת מענה לשאלה אחרת שמצאה כנכונה בפועל בנסיבות העניין.
מובהר כי בכל מקרה של פגם או חסר במכרז או מסמכיו ,חובה על המציע ליתן למזמין הודעה בכתב בדבר
האמור מיד עם גילויה על ידו ועל פי המפורט לעיל ,שאם לא כן יהא מושתק מלטעון כל טענה בהקשר זה.

 .13עריכת ההצעות
13.1
13.2
13.3

13.4
13.5
13.6

על המציעים להגיש את ההצעות במעטפה חתומה .את ההצעות יש לערוך לפי ההוראות ולפי סדר הדברים
המפורטים להלן ולפי פירוט זה בלבד.
על המעטפה להכיל שלושה עותקים מלאים של ההצעה .עותק אחד מודפס ,כרוך או ערוך בקלסר (להלן:
עותקים "קשיח") ושני העתקים בפורמט דיגיטלי על גבי תקליטור (דיסק או דיסק און קי).
הצעה מלאה תכלול את כל מסמכי ההצעה בצירוף כל המסמכים ,הנספחים והאישורים הנלווים אליה
בשלמותם כשהם ממוספרים ובסדר המפורט בחוברת ההצעה ונספחיה ,לרבות מסמכי הפנייה בשלמותם,
תשובות לשאלות הבהרה וכל מסמך אחר שהתקבל מהמזמין בהקשר למכרז מס'  . 147-20מובהר ,כי בכל
מקרה של סתירה בין העותק דיגיטלי לעותק הקשיח ,יגבר האמור בעותק הקשיח.
על עמודי ומסמכי ההצעה להיות ממוספרים.
ההצעות תוגשנה בשפה העברית .נספחים ,אישורים ,תעודות וכד' שאינם בעברית או אנגלית  -יתורגמו לעברית.
חתימה על מסמכי ההצעה:
 13.6.1כל עמוד בעותק המקורי של ההצעה יוחתם בר"ת של המורשה לחתום מטעמו.
 13.6.2בכל מקום שבו נדרשת חתימת המציע יחתום מורשה חתימה מטעמו בצירוף חותמת המציע.

 13.7הוראות מיוחדות לגבי הגשת עותקים דיגיטליים:
 13.7.1על כל מסמכי ההצעה להיות ערוכים ,חתומים ומסודרים באופן זהה לעותק הקשיח של הצעה.
 13.7.2על העותק הדיגיטלי להיות זהה לחלוטין לעותק הקשיח לרבות חתימות וחותמות המציע במקומות
הנדרשים.
 13.7.3העותק הדיגיטלי של ההצעה יכיל את ההצעה כולה על נספחיה בפורמט  WORDו PDF-אנו מציינים כי
פורמט ה PDF -הוא מחייב.
 .14הגשת ההצעה:
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14.1

14.2

14.3
14.4

את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה ללא זיהוי חיצוני ,ולא יאוחר מהיום המצוין בסעיף  2.4לעיל בשעה
 ,14:00בתיבת המכרזים הממוקמת הנמצאת בביתן  204במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) במשרדי אפסנאות
רפואית ביתן  .204על המעטפה יש לציין" :מכרז מס' " 147-20הליך מיון מוקדם במכרז לאספקת מערכת מחשוב
לאספקה סטרילית עבור המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא)".
הגשת ההצעה במועד המצוין לעיל היא על אחריות המציע לבדו .הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר ככלל לא תיבחן
על-ידי ועדת המכרזים ותוחזר לשולחה .על אף האמור ,ועדת המכרזים באישור מפורש של כלל חבריה ,ועל-פי
שיקול דעתה הבלעדי ,יכולה להתיר קבלתה של הצעה שהוגשה באיחור של לא יותר מ 60דקות מהמועד האחרון
להגשת הצעות  ,וזאת במקרה שבו השתכנעה על בסיס המסמכים שלהלן כי המציע לא הגיש את הצעתו באיחור
בשל ניסיון להשיג יתרון בלתי הוגן:
 14.2.1המציע יגיש תצהיר חתום לפני עורך דין ,בו ינמק את הסיבה להגשת ההצעה שלא במועד הנדרש.
 14.2.2המציע יגיש תצהיר נוסף ,חתום לפני עורך דין ,בו יתחייב כי האיחור בהגשה לא נבע כתוצאה מרצון
להשיג יתרון בלתי הוגן על מציעים אחרים ו/או עקב רצון לתאם מחירים עם מציע אחר או מול מציע
אחר .במסגרת מסמך זה ,יפרט המציע את היום שבו רשם את הצעת המחיר הסופית שהגיש וכן הערכה
של שעת הרישום.
בשום מקרה אין להגיש את ההצעה בדואר אלקטרוני או בפקס.
יודגש  ,הגשת ההצעה החתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כלל האמור במסמכי המכרז והחוזה
המצורף לו ,הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.

 .15שינויים והסתייגויות
 15.1לגבי כל שינוי ,תוספת או הסתייגות שייעשו על ידי המציע ביחס למסמכי המכרז ,בין בגוף המסמכים בין במסמך
לוואי ובין בדרך אחרת ,תהיה ועדת המכרזים רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה המוחלט בנדון ,לפעול באחת או
יותר מהדרכים הבאות:
 לפסול או לדחות את הצעתו של המציע;
 לראות את הצעת המציע כאילו לא נעשו בה השינויים כלל.
 לדרוש הבהרות מן המציע בעניין השינוי שנעשה.
 .16ניהול הליך המכרז והודעה למציעים הרשאים להשתתף במכרז העיקרי
להלן יפורט אופן ניהול ההליך המכרזי:
 16.1מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף המקצועיים והמנהליים יוגדרו כקבוצת המציעים הסופית
 16.2לאחר הגשת ההצעות בשלב המיון המוקדם ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לבחון תנאי סף נוספים ואו איכות,
שלא נקבע במעמד פרסום המכרז.
 16.3למזמין תהא שמורה הזכות לפנות את המציעים לשם בירור פרטים בהצעתם ו/או קבלת השלמות אשר לא תעלנה
כדי שיפור אסור של ההצעה.
 16.4לאחר סיום בחינת המענים ,תודיע הועדה על המציעים שעברו בהצלחה את הליך המיון המוקדם כ״מציעים
כשירים״ ,ואלה יהיו רשאים להגיש הצעה למכרז העיקרי.
 16.5מציע אשר על פי קביעת הועדה אינו עומד בתנאי הליך המיון המוקדם ,לא יחשב כמי שעבר בהצלחה את הליך
המיון המוקדם ,ולא יוזמן להגיש הצעה למכרז העיקרי.
 16.6כל מידע הנמסר למציעים על ידי המזמין (או מי מטעמו) במסגרת ההליך ,נמסר כמידע ראשוני וכללי
ובלבד,והמזמין מצהיר במפורש כי איננו מתחייב לכך שביצע בחינה כלשהי של מידע זה ,לרבות מבחינת נכונותו
ושלמותו.
 16.7הסתמכות המציע ,וכל הגורמים האחרים המשתתפים מטעמו בהליך ,על מידע שנמסר על ידי המזמין(או
מימטעמו) הינו על אחריותם וסיכונם .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,המזמין (או מי מטעמו) לא יהא אחראי לכל
נזק ,הפסד או הוצאה שייגרמו למציעים ,או לכל הגורמים האחרים המשתתפים מטעמם בהליך ,בגין השימוש או
ההסתמכות על מידע כאמור.
 16.8המציע מודע לכך כי בהשתתפותו בשלב המיון המוקדם ייחשב וייראה כמי שלמד ורכש בקיאות כשל מומחה בכל
היבט הרלוונטי לשלב המיון המוקדם ,לרבות בכל הנוגע להיבטים התכנוניים ,ההנדסיים,
הטכנולוגיים,הביצועיים ,התפעוליים ,העסקיים והמשפטיים הנדרשים לו לצורך השתתפותו בשלב המיון
המוקדם והכנת המענה.
 16.9בהגשת המענה מטעמו לשלב המיון המוקדם מאשר המציע ,כי קיבל לידיו את מסמכי המיון המוקדם ,קרא אותם
והבינם ,וכי הוא מקבל על עצמו ,בלא כל הסתייגות ,את תנאיהם ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם.
 16.10מסמכי המיון המוקדם הינם קניינו של המזמין ,והמציעים מורידים העתקים מפנייה זו לצורך הכנת והגשת
המענה בלבד.
 16.11אין לעשות במסמכי המיון המוקדם כל שימוש אחר מלבד לצורך הכנת המענה.
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 .17פרסום מכרז
 17.1המכרז העיקרי יופנה רק למציעים שהוכרזו כ״מציעים כשירים״ בשלב המיון המוקדם ,הרשאים להגיש הצעה
במסגרתו.
 17.2המענה להליך המיון המוקדם בעניין תנאי הסף וזהות המציעים ייחשב כחלק בלתי נפרד מההצעה למכרז העיקרי,
ככל שתוגש.
 .18עיון בהצעת הזוכה
 18.1בהתאם לתקנה (21ה) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993 -עומדת למציעים הזכות לעיין בהצעה הזוכה.
 18.2במידה ולמציע פרטים בהצעה שהוא מבקש שיהיו חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מטעמי סוד מקצועי או
מסחרי יפרט המציע בנספח א' במפורש אלו פרטים בהצעתו הוא מבקש שיהיו חסויים .מציע שלא יציין פרטים
שכאלה ,ייראה כמי שהסכים לחשיפת הצעתו כולה .ההחלטה הסופית על חיסיון סעיפים תהה של המזמין בלבד.
בהגשת הצעתו מסכים ומאשר המציע מראש כי אין ולא יהיו לו כל טענות ,דרישות או תביעות כנגד המזמין בגין
כל החלטה בנדון.
 18.3מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים ,יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים,
אם יוכרז כזוכה במכרז.
 18.4יובהר כי מציע אשר יודיע כי פרטים בהצעתו הם חסויים בפני הצגה למציעים אחרים מתחייב בעצם הודעתו זו
כי לא יבקש לראות פרטים אלה בהצעתם של מציעים אחרים.
 18.5יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של ועדת המכרזים ושל ועדת המכרזים בלבד,
אשר תפעל בנושא זה בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.
 18.6החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת הזוכה שהזוכה הגדירם כסודיים ,תיתן על כך
ועדת המכרזים התראה לזוכה ,ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן ההולם את נסיבות העניין.
 18.7החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה ,תודיע על כך ועדת המכרזים למציע הזוכה בטרם מסירת החומר
לעיונו של המבקש.
 18.8יודגש כי ניסיונו של המציע ,היקף פעילותו ,סוג פעילותו ,וכן המחיר שבו נרכשים ממנו השירותים על ידי המזמין
לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי .מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה.
 18.9עיון בהצעה הזוכה או במסמכי המכרז ,לאחר הודעה על הזוכה במכרז ,יעשה לאחר תשלום אגרה בסך ₪ 200
שתשולם מראש לפקודת מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא) .לעניין זה ,לא יהיה הבדל בין בקשה לעיין בחלק
מהמסמכים או בכולם.
 18.10עיון במסמכי המכרז יעשה בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו ,ולאחר תאום מראש עם מזכירת הוועדה.
 .19הארכת מועדים
19.1

19.2
19.3
19.4

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ( 2לוח זמנים) ,המזמין רשאי לשנות ,ובפרט לדחות ,כל אחד מהמועדים -
הקבועים בפנייה זו או שייקבע לפיה ,לרבות המועד להגשת המענים ,ככל שימצא לנכון ,בכל עת ואף לאחר
חלוףהמועד שנקבע ,ואף מספר פעמים .הודעה תועבר לכל המציעים שנרשמו כנדרש בסעיף . 10.3
על המועד החדש שייקבע על ידי המזמין ,אם ייקבע ,תחולנה כל ההוראות אשר חלו על המועד שקדם לו ,אלא אם
כן נאמר אחרת בהודעה למציעים.
אין באמור בהוראות סעיף זה בכדי להוות התחייבות למתן ארכה או מצג ,במישרין או בעקיפין בדבר מתן אורכה
למועד כלשהו ,ובפרט המועד האחרון להגשת המענים/הצעות- .
מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר ,כי במקרה שפחות משלושה (  ) 3מציעים הוכרזו כ״מציעים כשירים״ בתום
שלב המיון המוקדם ,או המשיכו בתהליך ,בכוונת המזמין לשקול לקבוע תקופה נוספת להגשת מענה לפנייה
זו.בהגשה נוספת זו יהיו רשאים להשתתף הן גורמים שהשתתפו במענה הראשון ולא הוכרזו כ״מציע כשיר״ ,הן
גורמים שלא השתתפו במענה הראשון ,או כל שילוב של גורמים כאמור.

 .20שינויים ,השמטות ותוספות
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 20.1בכל מקרה של שינוי ,השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע במסגרת המענה להליך המיון המוקדם
לעומתהנדרש במסמכי המיון המוקדם ,או כל הסתייגות לגבי הנדרש ,בכל דרך או צורה שהיא (להלן הסתייגות),
תהא הוועדה רשאית: 20.1.1לפסול את מענה המציע;
 20.1.2לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל ,ולהתעלם ממנה;
 20.1.3לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד ,ולהכשירו;
 20.1.4לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות ,בין באמצעות הגשת מענה מחדש ,כולו או חלקו ,בין באמצעות
הודעה של המציע לוועדה כי הוא מסיר את ההסתייגות ,ובין בכל דרך אחרת ,לפי שיקול דעתה והחלטתה
הבלעדית של הוועדה;
 20.1.5מובהר ,כי ההחלטה בין האפשרויות המנויות לעיל מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של הועדה.
 20.1.6בנסיבות מיוחדות תהא רשאית הועדה להקל בדרישה מסוימת ,כולל בהתייחס לדרישות הניסיון
ודרישות האיתנות הפיננסית ,והכל אם מצאה שיהיה הדבר לטובת המכרז ו/או הפרויקט.
 .21פסילת הצעות
 21.1רשאית הוועדה לפסול הצעות אשר אינם עומדים בתנאי מסמכי המיון המוקדם ,או הצעות שאינם מקיימים
בקפדנות ובשלמות את תנאי ההליך ,לפסול הצעה חלקית ,חסרה ,מותנית ,מסויגת ,מוטעה או מבוססת על הנחות
בלתי נכונות או בלתי סבירות על הבנה מוטעית של מסמכי המיון המוקדם ,זולת אם החליטה הועדה אחרת ולפי
שיקול דעתה הבלעדי.
 21.2הועדה רשאית לבסס את החלטתה על מידע כאמור שנמסר על ידי המציע או על כל מידע אחר המצוי או
שהגיעלרשותה ,ולבקש מהמציע פרטים נוספים ,לפי שיקול דעתה.
 .22ביטול ההליך
22.1

22.2
22.3

22.4

הועדה רשאית ,בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,לבטל את הליך המיון המוקדם ו/או את הליך המכרז העיקרי
בכפוך להוראות הדין .זאת ,אף לאחר הגשת המענים להליך המיון המוקדם או ההצעות למכרז ,לרבות אם סברה
הוועדה לפישיקול דעתה המוחלט כי ממצאי ההליך מעידים על קושי של המציעים לעמוד בדרישות או כי הדרישות
היו מחמירות יתר על המידה או בלתי נכונות מבחינה עניינית.
ההסתמכות של המציעים או כל מי מטעמם ו/או הקשורים בהם ,על כל הנחה ,מסקנה ,פרשנות ,כוונה או
מידעהמפורטים במסמכי המיון המוקדם ,הינה על אחריותם בלבד ולא תהיה להם כל טענה כלפי המזמין או
הועדה או מי מטעמם בכל הקשור לכך.
למזמין ,לוועדה או מי מטעמם לא תהיה כל אחריות בקשר לכל נזק ,עלות או אבדן שנגרמו למציעים או כל מי
מטעמם ו/או הקשורים בהם ו/או מי שהם עלולים לחוב כלפיהם לפי כל דין או חוזה ,הנובעים
מהשתתפותםבהליך ,מהגשת המענים ,או ההסתמכות על הנחה ,מסקנה ,פרשנות ,כוונה או מידע המפורטים
במסמכי המיון המוקדם.
המזמין והועדה יהיו רשאים לפרסם הליך מיון מוקדם חדש או להתקדם בהליכים אחרים בקשר עם
הפרויקט,לרבות התקשרויות בפטור ממכרז ו/או כל הליך אחר הקבוע בדין ,במקום או בנוסף להליך המיון
המוקדם או ההליך העיקרי ,לקבוע דרישות סף או דרישות מינימום ,בהליך המיון המוקדם או בהליך העיקרי,
בכל עת ומכל סיבה.

 .23סמכות השיפוט
הסמכות הבלעדית לדון בכל תובענה שעילתה במכרז זה מקום השיפוט הייחודי בכול הקשור להסכם זה לרבות הפרתו
יהיה בבית משפט הרלוונטי באזור שיפוט המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ורק בו.

בברכה,
עופר לוי,
ס.מנהל אדמיניסטרטיבי
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נספח א'  -חוברת הצעה
מכרז פומבי מס' 147-20
לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

שם מלא של הגוף המציע ,כפי שהוא מופיע ברשם
רשמי

חתימה וחותמת המציע

מכרז  147-20אספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית

13

טופס הגשת הצעה
לכבוד
מנהל אגף רכש כללי
מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
הנדון  :הצעה למכרז פומבי מס' - 147-20
לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית
.1
.2
.3
.4

.5
.6

.7

אני החתום מטה מציע בזה את שירותי לביצוע העבודה שבנדון ,בהתאם לתנאי המכרז.
הנני מצהיר ומאשר שקראתי והבנתי את כל התנאים המפורטים והנדרשים במסמכי המכרז הנ"ל על כל נספחיו,
ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות לשביעות רצונכם המלאה.
אני חותם בזה על נוסח החוזה (נספח ג').
העדר ניגוד עניינים :המציע יפרט את כל הקשרים המקצועיים ,העסקיים ,אישיים עם גורמים אחרים העלולים ליצור
ניגוד אינטרסים עם מתן שירותים למזמין בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או
תאגידים):
א_______________________________________________________________ .
ב_______________________________________________________________ .
ג______________________________________________________________ .
ד_______________________________________________________________ .
אנו מצהירים בזאת כי אין לנו או לבן משפחתנו או לתאגידים הקשורים עמנו כל ניגוד עניינים עם גורמים אחרים
העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם מתן שירותינו למזמין בהתאם להצעה זו ,במידה ויתגלה חשש לניגוד עניינים
כאמור ,אודיע על כך בהקדם האפשרי לאחראי מטעם המזמין.
להלן העמודים בהצעתי העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי .וכן הנימוק למניעת החשיפה:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________
סעיפים הנוגעים לעלויות ולהוכחת עמידה בדרישות הסף ,אינם חסויים ,הכל בכפוף לאמור במכרז .בכל מקרה ידוע
לי כי הסמכות להחליט אם מסמך כלשהו חסוי או לא ,הינה של ועדת המכרזים של המזמין אשר תפעל בעניין זה
עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שכל המסמכים המצורפים להצעתנו זו וחתומים על ידי מהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה,
באם נזכה במכרז ,ויש לראותם כמשלימים אותו; ואולם ,בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו המופיע במסמכים
האמורים ,המצורפים להצעה זו ,ובין תנאי כלשהו המופיע בחוזה ,תהיה עדיפות לתנאי המופיע בחוזה.

 .8פרטים על הגוף המציע
 8.1שם המציע:
 8.2המס' המזהה (מספר חברה ,ת.ז:).
 8.3סוג התארגנות (חברה ,שותפות):
 8.4תאריך התארגנות:
 8.5שמות הבעלים
(במקרה של חברה ,שותפות):
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 8.6שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב
בשם המציע ומספרי ת.ז .שלהם:

 8.7שם המנהל הכללי:
 8.8מען המציע (כולל מיקוד):
 8.9שם איש הקשר למכרז זה:
 8.10טלפונים:
 8.11פקסימיליה:
 8.12מס' טלפון נייד:
 8.13אי-מייל:
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נספח ב' התחייבות על עמידה בתנאי סף מנהליים
תאריך ____/___/___ :
לכבוד
מרכז רפואי שמיר (אסף הרופא)
א.ג.נ.
הנדון :התחייבות על עמידה בתנאי סף מנהליים
אני הח"מ __________ ת.ז __________________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 .1הנני נותן תצהיר זה בשם _______________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז 147-20
לאספקת מערכת מחשוב לאספקה סטרילית (להלן" :המציע") .אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת
לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2הריני להצהיר כי המציע עומד בכל תנאי הסף המנהליים כאמור בסעיף ( 5.1עמידה בתנאי סף) לצורך מכרז מס'
 147-20ככל שהצעתו תוכרז כזוכה על ידי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 2.1המציע הינו עוסק מורשה ,או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
 2.2קיומם של כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות
מס) ,תשל"ו 1976-והתנאים הבאים לו ,לרבות האישורים הבאים:
 2.2.1המציע מנהל ספרים כדין ועומד בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
 2.2.2המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
 2.3אם הגוף המציע הינו עמותה  -בעל אישור ניהול תקין ,מטעם רשם העמותות ,בתוקף לשנה השוטפת.
 2.4ככל שהמציע תאגיד  -המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנה שבה מוגשת
ההצעה .החברה/שותפות אינה חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
 2.5למציע המעסיק עובדים :המציע מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים
לכל עובדיו במהלך ההתקשרות.
 2.6המציע מתחייב לא לתאם הצעות במכרז.
 2.7המציע מקיים את הוראות סעיף  9לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 2.8אין חשש לקיומו של המציע כגוף חי.

 .3זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_________________
תאריך

____________________
חתימת המצהיר
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אישור
הנני מאשר בזה ,כי ביום ___________ הופיע בפני ,עו"ד ______________ ,במשרדי ברחוב
__________________ ,מר/גב'______________ ,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי תעודת זהות מספר
____________ ,המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה
להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר את נכונות הצהרתו
דלעיל וחתם עליה בפני.
_______________
_______________________
___________
תאריך

חותמת ומספר רישיון עורך דין

חתימה
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נספח ג הצהרה על יכולת לבצע את השירות

הצהרה על יכולת להקים מערכת מחשוב עבור אספקה סטרילית
אני החתום מטה__________________ ת.ז .מס'___________________ ,המוסמך לחתום בשם המציע ,מצהיר כי
המציע ________________ מסוגל להקים מערכת מחשוב עבור אספקה סטרילית כמתואר בחלק א' סעיף  4למסמכי
המכרז
המציע יפרט את הסיבות ליכולת המציע להקים מערכת ממוחשת לאספקה סטרילית (ניתן להגיש בדף נפרד)

ולראיה באתי על החתום

_________________ ___________________________________
חתימה
שם מלא
תאריך
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