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מענה לשאלות הבהרה בעניין מכרז מס'  3/2019לרכישת חומרי ניקוי ומתכלים עבור המרכז
הרפואי לבריאות הנפש שער מנשה
מס"ד

סעיף
11.4

.1

שאלה

תשובה

יש להיכנס לאתר האינטרנט של המרכז
בנושא מס'  11שאלות
הרפואי לברה"ן שער מנשה .קיים
והבהרות בעמוד  8מצוין
בסעיף  11.4מצוין שהתשובות ב"אודותינו" – "מכרזים ."2019
לשאלות יפורסמו בעמוד
מכרזים תחת "אודות".
לאחר עיון באתר ובעמוד לא
מצאתי חלונית שנקראת
"אודות" ולא ברור היכן ניתן
לראות או החכות יתפרסם
תשובות לשאלות.
אנא הבהירו עניין זה.
מתקני הפלסטיק צריכים אישור
חסינות אש ,מעבדה ואישור מהחברה
ממנה מייבאים אותם.

.2

.3

.4

מסמך ב' א 3.במסמך ב' עמוד  14נושא א'
סעיף  3מצוין חסין אש ,האם
יש תקן ספציפי שאתם
יכולים להפנות אותנו אליו ? ישנו צורך לקבלת גיליון  M.S.D.Sלסבון
או להרחיב את כוונתכם
הנוזלי.
בבקשה זו?
למיטב הבנתי המקצועית
מתקני פלסטיק הם לא חסיני
אש ויש הנחיות שונות
לבטיחות במקרה של דלקה
התאם לחומרי הגלם שממנו
מיצור המתקן.
האם  MSDSשל חומרי הגלם
עם הנחיות בטיחות לגבי
שריפה/דלקה יספקו אתכם
ויעמדו בתנאי במכרז?
מסמך ב' ב 2.במסמך ב' עמוד  14נושא ב'
סעיף  2מצוין אורך גליל כ-
165מ'  ,המותר שלנו הוא 150
מ' ,האם ניתן להציע אותו?
מסמך ב' ג4.
ו-ה4.

ניתן להציע מגבת לעורך הקיים
בחברתכם  150מ'

במסמך ב' עמוד  14נושא ג'ו -יש להציג את כל הבדיקות והאישורים
ה' בסעיף " 4בטיחותי-בכפוף הקיימים לבטיחות המוצר.

להצגת אישורים" ,על איזה
אישורים מדובר? מה יש
להציג? אנא הבהירו נושא זה.

.4

מסמך ב' ד 2.במסמך ב' עמוד  14נושא ד'
סעיף  2מצוין כ 1000-דף
בגליל ,יש לציין שהמוצר הזה
מגיע באורכי דף שונים
במוצרים מקבילים אצל
יצרנים שונים.
לדוגמא המוצר שלנו הוא 870
דף לגליל אך אורך הדף הוא
 23ס"מ ואורך הגליל הוא כ-
 200מ' וזאת לעומת מוצרים
מתחרים לדוגמה עם אורך דף
של  19ס"מ ואז בגליל של 200
מ' יהיה  1050דפים אפילו
שאורך הגליל הוא זהה.
האם ההתחשבות תהיה
באורך הגליל או במספר
הדפים בגליל בשכלול מחיר
המוצר ?
האם ניתן לעדכן אורך גליל
במקום מספר דפים?
מסמך ב' ו1.

.5

.6

במסמך ב' עמוד  15נושא ו'
סעיף ,1לא קיים אישור אמ"ר
למוצר זה ,יש MSDS
ורישיון משרד בריאות על
התמרוק .האם ניתן להציע
ללא אישור אמ"ר ובמסירת
 MSDSורישיון משרד
בריאות תקפים?

מסמך ב' .2א במסמך ב' עמוד  15נושא 2
סעיף א' ,מצוינת כמות
המתקנים שצריכה להימסר
ללא ותמורה ובנוסף יש
להתקין אותם ללא תמורה.

כפי שנרשם במכרז 1000 ,דפים.

הכוונה היא לאישור .MSDS

ההתקנה מתבצעת ללא עלות כספית.

מסמך ב' 3

במסמך ב' עמוד  15נושא ,3
הכמות אינה לא ברורה ,האם
הכמות שמוערת היא
במארזים של  6יח' או
ביחידות?
אנא הבהירו עניין זה.

16.5

זאת אומרת להשקיע עשרות
א'  ₪על קירות המזמין
ולהיכנס לתכנית החזר
השקעה כאשר ברור לכל
הצדדים שהחזר ההשקעה
והרווח צריכים להגיע
מהזמנת המילואים
למתקנים.
לאחר הבהרה זו יש לציין
שבזכויות המזמין בעמוד 11
ו: 12-
בסעיף  16.5המזמין שומר
לעצמו את הזכות לפצל את
העבודות בין הזוכים ,איך
ניתן להגן על המציע במצב
שבוא יידרש לספק מתקנים
ללא תמורה אך המזמין שומר
לעצמו את הזכות למעשה
להזמין מילואים מ-מציעים
שונים?

.7

.8

תקופת
ההתקשרות

.9

הכמות הינה ביחידות.

ככל שיהיו מספר זוכים ,כל זוכה יתקין
את מתקניו בלבד.

בנוסף על המציע הזוכה נדרש אין שינוי בתנאי המכרז.
להשקיע סכום משמעותי
וייתכן שלא יוכל הגשים
החזר השקעה בשנה אחת של
המכרז ,האם ניתן לשקול
בשנית ולבקש הארכה של
המכרז לשנתיים לפחות ואחר
מכן הארכה של שנה אחת
בכל פעם?

מסמך ב' .2א במסמך ב' עמוד  15נושא 2
סעיף א' ,נדרש להתקין 390
.10
יח' של מתקן ניגוב ידיים מיד

אין שינוי בתנאי המכרז ,כל המתקנים
יותקנו בו זמנית.

עם תחילת תקופת
ההתקשרות ,זאת כמות
גדולה של מתקנים מסוג זה,
האם ניתן לספק בשני
פעימות 150-200 .יח' עם
תחילת ההתקשרות ואת
היתר בתוך תקופה של עד
חודשים?

