
 

 

 
 2019אפריל  29  תאריך :     לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

 כ"ד ניסן תשע"ט                       
 
 02-2019-2237סימוכין :           

 
 

לאספקת גופי תאורה עבור מנחת המסוקים במרכז הרפואי  06/2019מכרז פומבי מספר   :הנדון 
 מענה על שאלות הבהרה. -הלל יפה

 
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 
 במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.

 

 .12.5.2019יוארך עד ליום  שאלות הבהרההמועד להגשת 
 . 13:00, בשעה 20.5.2019המועד להגשת הצעות במכרז יוארך עד ליום 

 
 
 

 תשובה שאלה עמוד סעיף 

האם מעבר לאספקת הגופים, יצא מכרז גם בנוגע    1
 להתקנות הגופים? במידה וכן היכן מפורסם?

 כן. יפורסם מכרז במאגר הקבלנים. 

האם יש להביא דוגמא פיזית לארץ להגשה עם  6 8 2
 המכרז? או להביא במועד מאוחר יותר?

המוצרים המבוקשים אינם מוצרי מדף )לא  -דוגמאות
משנה ע"י איזה יצרן(, לא ניתן להביא דוגמאות של 
המוצרים מראש. אם הינכם מבקשים להביא 

 חודשים. 3-דוגמאות יש לדחות את ההגשה ב
  

 הבקשה מתקבלת. 
 אין צורך לצרף דוגמא של הטובין. 

 
 ישונה לנוסח שלהלן :  2.1תנאי סף 

 
על המציע לצרף קטלוג עדכני של יצרן 

הטובין עבורו מגיש הצעה במכרז זה 
העומד בתנאי המפרט, מסמך ב' למסמכי 

המכרז, הכולל בין היתר את שם היצרן, 
מק"ט היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים 

דרגות הגנה  ,טכניים, חומרי בנייה
 '.וכיוצב
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בסעיף זה מדובר  -אספקת הטובין -4סעיף  12עמוד 
יום מיום החתימה על  30על אספקה של הציוד תוך 

ההסכם. הציוד הינו מיובא ולכן הבאתו במהירות 
מצריכה הטסה, האם לקחת בחשבון מחיר הטסה 
כמחיר בנפרד כאופציה? האם לתת מחרי לאפשרות 

 משלוח ימי?
ימים.  30תוך  לא ניתן לספק את הציוד -זמן אספקה

 חודשים. 3-4זמן האספקה הריאלי הינו 
 

רשום כי יש לספק את הטובין תוך  8.4סעיף  22בעמוד 
 ימים מיום ביצוע ההזמנה. מהו זמן האספקה הנכון?7

 הבקשה מתקבלת. 
 

 4הטובין יסופקו למרכז הרפואי בתוך 
חודשים מיום החתימה על ההסכם, אלא 

 אם נקבע אחרת בין הצדדים. 
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נספח 
א' 

למסמך 
 ב'

18 
 

14 

רשום כי כמות הטובין הנדרש הינו  16.4, סעיף 18עמ' 
 יחידות. 18

)נספח א' למסמך ב'( רשום כי הכמות הינה  14עמוד 
יחידות בסיס+ יחידה  12יחידות גופי תאורה+  12

 אחת של בקר מערכת.
הפריטים איזו רשימה מהווה את הכמות ורשימת 

 הנכונה עבור המכרז?

 יחידות.  18כמות הטובין הנדרש הינו 
יש להתעלם מהכמויות המפורטות 

 בטבלה בנספח א' למסמך ב'. 



 

 

 
רשום שעבור מוצר פגום יש  -9.3סעיף  24עמוד  24 9.3 5

ל אינו מוצר אשר שעות. המוצר הנ" 24להחליף תוך 
מוחזק במלאי והוא בדרך כלל מוזמן רק עבור 

פרויקט. במידה ויש מוצר פגום ניתן לקבל מהיצרן 
מוצר חילופי אך יידרש זמן ארוך יותר על מנת 

להטיסו לארץ לשם החלפה גם אם זה ללא חיוב 
 בעבור תקלת יצרן. 

גם במידה וישנה תקלה במוצר בתוך תקופת האחריות 
ת המוצר יהיה בהתאם למהירות הבאת זמן החלפ –

    שעות. 24המוצר לארץ ולא תוך 
אין במכרז התחייבות להחזיק חלקי חילוף )גופים 
שלמים( במלאי עבור תקלה או כל סיבה אחרת של 

 החלפה רק למקרה שאולי תהיה.

 
 

 הבקשה מתקבלת.
זמן החלפת טובין פגום ו/או תקול, יהיה 

מן המינימלי האפשרי, ובהתאם לז
 הבאתו לארץ. 

 
 

 

 
 
 
 

 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
 תאריך ________________ 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 עם האמור בו. חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה

  יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 וועדת מכרזיםרכזת מ              

  מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות            
 העתקים:

 חברי וועדת המכרזים, כאן
 אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

 תיק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


