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----------------- 
  המייל באמצעות

 א.ג.נ.,
 
 

הודעה על  -לאספקת מוצרי טקסטיל עבור המרכז הרפואי הלל יפה 01/2021מכרז פומבי מספר  הנדון :
 עדכון מסמכי המכרז ודחיית מועדים.

  
שאלות הבהרה שעלו על ידי המציעים במכרז שבנדון, פנייה שהוגשה לאחר פרסום המענה על בהמשך ל

 כדלהלן: מודיע על עדכון מסמכי המכרז ושינוי המועדים"המזמין"(  –)להלן  המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה
 

מענה על שאלות ההבהרה נשאלה השאלה האם ניתן להציג אישור התאמה לתקן מעכב ל 18שאלה ב .1
  ?SGSבעירה של מעבדה מוכרת מחו"ל כדוגמת 

 
בתקן המופיע במכרז,  העומדים טובין בחינת השאלה בשנית, הוחלט כי ניתן להגיש הצעה עבור לאחר

 17025בדיקת מעבדה עם הסמכה , תקן ישראלי לא רשמי, בכפוף ל5391לחלופין טובין העומד בתקן 
ISO. 

 
למענה על שאלות ההבהרה נשאלה השאלה האם תקן מעכב בעירה הנדרש לשמיכת פליז  19בשאלה  .2

 (?41)בדומה למפרט  5866-4BSהוא גם  220על  150תינוק ופליז 
 

, תקן ישראלי לא 5391טובין העומד בתקן , לחלופין, 5866-4BSדורשות תקן  2שלושת השמיכות בסל 
 .ISO 17025רשמי, בכפוף לבדיקת מעבדה עם הסמכה 

 ם להגיש הצעה ר ספקים נוסף, רק למציעים המעונייניאנו נערוך סיו ,לאור השינוי הנ"ל במפרטים
 . 2בסל 

 , בניין אשפוז ב' במזמין. 5בקומה  11:00בשעה  21.3.2021-סיור הספקים יערך ב
, הנ"ל לא יוכל להגיש 18.2.2021 -יוםבשנערך הספקים  רנכח בסיו אכי ככל שמדובר בספק שליובהר 

 .2הצעה על סלים נוספים, מלבד סל 
 

 , יוצגו כל פרטי הטובין במכרז. 12:00בסוף הסיור הנ"ל, בשעה  .3
 יוכל להגיע לבחון את הטובין בשנית. 18.2.2021רק מי שנכח בסיור הספקים הראשון בתאריך 

 
 :  שינוי מועדי המכרז .4

 
  .13:00בשעה  18.4.2021המועד להגשת הצעות הוארך עד ליום  .א
 4.4.2021המועד להגשת שאלות הבהרה נוספות נקבע ליום  .ב
 

 הצעות שיוגשו למכרז יכללו הודעה זו כשהיא חתומה על ידי המציע.  .5

  
 שאר תנאי המכרז ישארו ללא שינוי.   .6

 2021במרץ  07 תאריך : לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 כ"ג באדר תשפ"א  
 2000-2003-2021-0013824 סימוכין : 



 

 
         
             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 מרכזת ועדת מכרזים              

 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות         
 

 העתקים:
 דר' אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

 רו"ח ליז משעלי, מנהלת כספים, כאן
 עו"ד מיכל דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

 כאן ס. מנהל אדמיניסטרטיבי,
 גב' יעקב בר אור לימור, מנהל מערך טקסטיל, כאן

 ת.ת.
 
 
 

 תאריך ________________
 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 

 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם כל האמור בו.

 

 


