
 

 

     

 
 לכבוד  

-------------- 
---------------- 

 -באמצעות דוא"ל
 

 שלום רב,
 
 

מענה על  -לאספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל יפה 01/2021מכרז פומבי מספר  הנדון :
 שאלות הבהרה.

  
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור פניהמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה
 , יגבר האמור במסמך זה.פניהבמסמכי ה

 
 תשובה שאלה כותרת ועמוד סעיף מסמך 

האם לצורך הגשת המכרז אין צורך  ערבות   .1
 בערבות?

ערבות  במכרז זה, לא נדרשת
 הצעה

 ניסיון  -תנאי סף 2.1 א' .2
 4עמ' 

 (  4במסמך א' ) עמוד  2.1לפי סעיף 
המכרז דורש ניסיון באספקת הטובין 

לפחות משווי הצעתו  70%בהיקף של 
)בשנתיים האחרונות ( , האם הכוונה 

לקוחות ביחד ?) כלומר פחות  לכמה 
מעניין אותכם מספר הלקוחות אלא 

 סה"כ כמות היקף האספקה ? ( 

נכון, אין משמעות לכמות 
הלקוחות, כי אם לאספקה 

 השנתית. 

סיור  -ףתנאי ס 2.2 א' .3
 4מציעים עמ' 

 -השתתפתי בסיור המציעים שנערך ב
, קיבלתי את הפרוטוקול 18.2.2021

וחתמתי עליו. האם אני אמור לקבל 
מכם אישור על ההשתתפות בסיור 

מציעים או שעלי לצרף את הפרוטוקול 
 להצעה?

פרוטוקול סיור המציעים מהווה 
 אישור השתתפות.

יובהר, כי יש לצרף להצעה את 
 הפרוטוקול החתום. 

סיור  -תנאי סף 2.2 א' .4
 4מציעים עמ' 

האם ספקים שהשתתפו בסיור 
, 18/2020מציעים במסגרת מכרז 

צריכים להשתתף  גם בסיור המציעים  
 במכרז זה?

הינו הליך חדש  01/2021מכרז 
ואינו המשך או חלק ממכרז 

 , אשר בוטל ע"י המרכז18/2020
לכן, כל מציע המעוניין  הרפואי.

להגיש הצעה במסגרת מכרז זה, 
היה מחויב להגיע לסיור הספקים 

  18.2.21שהתקיים ביום 
דרישות כלליות  3.1 א' .5

למכרז ולביצוע 
 הטובין 

 5עמ' 

האם צריך לחתום בנוסף לכל 
המקומות המיועדים גם בתחתית כל 

 ?דף ממסמכי המכרז הרגילים

אין צורך לחתום על כל העמודים.  
 רק במקומות המיועדים לחתימה. 

אישורים  4 א' .6
  ומסמכים

פרק הזמן מרגע קבלת תשובות ועד 
להגשת המכרז לא מספיקה בכדי 

 הבקשה אינה מתקבלת

 2021בפברואר  28 תאריך : לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 ט"ז באדר תשפ"א  
 2000-2003-2021-0013787 סימוכין : 



 

 

לקבל את כל האישורים הנדרשים,  5עמ' 
נבקש להאריך את תאריך ההגשה או 

 מתן פטור לאישורים בשלב ההגשה.
מפרט הטובין  1.3 ב' .7

והדרישות 
  לאספקתם

 14 עמ'

להאריך את זמן האם ניתן -זמן אספקה
 ?יום  מאישור ההזמנה 120האספקה ל 

הפריטים מיוצרים בחול ונצטרך 
 זמן התארגנות בהתאם.

 

  הבקשה אינה מתקבלת

הצהרת  10 ג' .8
המשתתף והצעת 

 17מחיר עמ' 

נבקש הסבר על המשפט "אנו נחל 
מיד עם חתימת באספקת הטובין 

 החוזה"
האם אנו נדרשים לספק טובין כלשהם 

יום שהוקצו לנו  90שלא בכפוף ל
 (1.3)כאמור בסעיף 

הטובין יסופקו בהתאם לקבוע 
למסמך ב' למסמכי  1.6בסעיף 
  המכרז.

הצהרת  16 ג' .9
המשתתף והצעת 

 17מחיר עמ' 

מה הכוונה בבקשת המסמך: "תשקיף 
 משתתף מלא"

את כל  הכוונה שיש למלא
ף המשתתף, הרובריקות בתשקי

 מסמך ד' למסמכי המכרז.
 תשקיף משתתף  7 ד' .10

 25עמ' 
  ממליץ אחדלפחות  כמה ממליצים נדרש למלא לכל שנה?

 תשקיף משתתף  7 ד' .11
 25עמ' 

טבלת ניסיון ספקים אין עמודה לפי ב
סלים ) אנו מעוניינים לגשת לכמה 

סלים במכרז , ולכול סל צריך ניסיון 
 באספקה.( 

הניסיון הנדרש אינו לפי סלים, 
אלא לפי אספקה שנתית של 

 הטובין נשוא ההצעה. 
הצעה מגישים לדוגמא קרי, אם 

היקף עבור שני סלים, יש לפרט 
י לפחות משוו 70%שנתי של 

 . הכוללתההצעה 
 

 דוגמת הסכם 7.2 ה' .12
 27עמ' 

האם ניתן להאריך את זמן האספקה 
 יום? 120 -ל

 הבקשה אינה מתקבלת

מפרטים לייצור   ח' .13
פרטי טקסטיל 
ואומדן כמות 

 43שנתי עמ' 

פרט למפרטי כלי מיטה אין בשאר 
המפרטים דרישות כגון חוזק קריעה, 

 האם נדרש? -יציבות צבע, אשפרות וכו

  לא נדרש.

ביגוד  -3סל   ח' .14
 מטופל א'

 43עמ' 

מות ) גפי – 3  האם ניתן להניח שבסל 
מלבד ילדים( יהיה הדפס ייעודי אחד 

שלו, רק עם צבעי רקע שונים? )בדומה 
 (1סל  –לקורה במצעים 

 כן, גברים לחוד ונשים לחוד

ביגוד  -4סל   ח' .15
 מטופל ב'

 44עמ' 

 -כותונות – 4  האם ניתן להניח שבסל 
יהיה הדפס ייעודי אחד שלו, רק עם 

צבעי רקע שונים? )בדומה לקורה 
 (1סל  –במצעים 

כן, כותנות נשים/יולדות/סינר 
 בגוונים שונים הדפס זהה.

מפרט כלי מיטה   ח' .16
 48עמ' 

 500נדרש  -ציבות גוון בשפשוףי
 מחזורי כביסה, האם טעות סופר? 

 50אכן מדובר בטעות סופר, נדרש 
 מחזורי כביסה.

מפרט לייצור   ח' .17
מגבת מטופל 

 51עמ' 

לאחר שקראתי את המפרט שבו 
ס"מ  4רוחב הלוגו הוא מצויין שפס 

רוצה להבין שזהו באמרת רוחב  אני
ממה שראיתי ביום הספקים . הפס

ס"מ . בנוסף  4רוחב הפס הוא לא 

המפרט לא הגדיר את  .א
רוחב הפס אלא את גודל 

. מ"ס 4 כיתוב :האותיות
למען הסר ספק רוחב 

 ס"מ. 15הפס הוא 
ניתן להגיע לקחת מגבת  .ב

לדוגמא מגב' לימור יעקב 



 

 

בכדי להתאים את צבע הלוגו לדוגמא 
 אצטרך מגבת לדוגמא 

 האם ניתן להגיע ולאסוף מגבת ?
המגבות הללו הם מגבות לוגו וזמן 

פיתוח הדוגמא הוא לא קצר אשמח 
 מיידית  לתגובה

ענף  תבר אור, מנהל
 הטקסטיל.

מפרט שמיכות   ח' .18
 מעכבות בעירה

 76עמ' 

האם ניתן להציג אישור התאמה לתקן 
מעכב בעירה של מעבדה מוכרת מחול 

 ? SGSכדוגמת 

 הבקשה מתקבלת.

צור ימפרט לי  ח' .19
שמיכה פליז 

 ליונק
 76עמ' 

האם תקן מעכב בעירה נדרש לשמיכת 
הוא גם  220על  150  פליז תינוק ופליז

BS5866-4  (41)בדומה למפרט? 

 הבקשת מתקבלת.

 01/2021האם הזמנות רכש למכרז     .20
 יוצאות דרך בית החולים

 או גוף אחר כדוגמת שראל?

ההזמנות יוצאת דרך בית 
 החולים.

              
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 מרכזת ועדת מכרזים              

 ענף הסכמים והתקשרויות מנהלת         
 
 

 העתקים:
 משתתפים.

 דר' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 גב' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן

 עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

 גב' לימור יעקב בר אור, מנהלת מערך הטקסטיל, כאן
 תיק.

 
 ולצרפו להצעתם:על המציעים לחתום על מסמך זה 

 תאריך ________________ 
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________

 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
  יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

 
 
 
 
 

 

 


