18יוני 2020

מכרז מס' ט 8-2020-מענה לשאלות הבהרה נוספות
אספקת מוצרי בשר ,דגים עוף מעובד/לא מעובד עבור המרכז הרפואי ברזילי
מס"ד

פירוט השאלה

מס' הסעיף
והפרק במכרז

.1



.2

 ס1ז'בפרק1 איךיבוצעההליךהתחרותי?האםהגשתהצעהממחושבתאובאמצעותהגשתהצעה
ס'10ג'בפרק 1 במעטפה? 

ס'1ו'בפרק 1 אנומניחיםכי"תחיה"היאטעותסופרוהכוונההיאל"תהיה" .
תשובה :מדובר בטעות סופר.

תשובה :הגשת הצעה במעטפה למשרדי המזמין (חדר מס'  ,2משרדי הנהלה
אדמיניסטרטיבית).
.3

 ס'7א'בפרק;1 למעןקיוםיחסיםמסחרייםמאוזניםוהוגנים,אנומבקשיםכיכלהארכהשלהחוזה
ס'3.2בפרק 3 תהיהבהסכמתהספק .
תשובה:מקובל.הארכתהחוזהתהיהכפופהלהסכמתשניהצדדים.

.4

 ס'7ב'בפרק;1 הספק צפוי לכלכל את צעדיו ולפעול בהתאם לתוצאות המכרז .על כן ,נבקש שכל
ס',3.33.5ו -הפסקת התקשרות עם הספק תיעשה לאחר מתן זכות טיעון לספק להשמיע טענותיו,
18.3בפרק 3 ושהמזמיןיחויבבהנמקה. 
תשובה :הפסקת התקשרות כפופה למתן התראה בכתב לספק  30יום מראש .תינתן
אפשרותלספקלתתזכותטיעוןבטרםההפסקה. 

.5



.6



.7

 ס'10א'בפרק 1 נבקשלהוסיףבסוףהסעיף"זאתבכפוףלמתןהודעהמראשלספקומתןהזדמנותלספק
להשמיעאתטענותיו" .

ס'8בפרק 1 ציפיית המזמין כי המציעים יאריכו תוקף הצעותיהם כאוות נפשו אינה סבירה .לכן,
נבקשכיכלהארכתתוקףההצעהתהיהנתונהלהסכמתהמציע. 
תשובה :לא מקובל .מדובר בזמן היערכות למזמין לבחור את ההצעות .במידה ומציע
יחליטבתקופהזושאינומעונייןלהשתתף,תוחזרלוהערבותבהתאם. 
ס'9בפרק 1 בשל החשש מקביעת רף שאינו ישים ,נבקש כי הגדרות נציגי המזמין להיקף ביצוע
השירותיםתהיינהבכפוףלתנאיהמכרז .
תשובה :לא מקובל ,יש תנאים המשתנים תוך כדי ביצוע מתן השירותים ובהתאם
לצרכיהמזמין. 

תשובה:מקובל,בכפוףלמענהבפרקזמןסבירשייקבעע"יהמזמין. 

מס"ד

פירוט השאלה

מס' הסעיף
והפרק במכרז

.8

 ס'10ב'בפרק 1 נבקשכילאחרהמילה"סנקציות"תתווסףהמילה"סבירות" .
תשובה:מדוברבסנקציותבהתאםלתנאיהמכרזולהסכםההתקשרות. 

.9

 ס'10ד'בפרק 1 אנומניחיםכי"תיחור"היאטעותסופרוהכוונההיאל"תמחור" .
תשובה:מדוברבהליךהתמחרותביןמציעיםהנמצאיםבמאגר. 

 .10 ס'10ז'בפרק 1 בשל החשש מקביעת רף שאינו ישים ,נבקש כי "באיכות הנדרשת על ידי המזמין"
תוחלףב"באיכותהנדרשתבתנאיהמכרז" .
תשובה:לאמקובל.ישנםשינוייםהנובעיםמתנאיהשטח,ומצריכיםהתאמה. 
 .11 ס'10ז'בפרק 1 הספק צפוי לכלכל את צעדיו ולפעול בהתאם לתוצאות המכרז .לכן נבקש כי "לאחר
התראה"יוחלףב"מתןהזדמנותלספקלהשמיעאתטענותיו" .
תשובה:התראהבכפוףלמתןהזדמנותלספקלהשמעתטענותיו. 
 .12 ס'10ח'בפרק 1 נבקשלהוסיףבסוףהסעיף"זאתבכפוףלמתןהזדמנותלספקלהשמיעאתטענותיו" .
תשובה:מקובל. 
 .13 ס'10ט'בפרק 1 נבקש כי "בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי" יוחלף ב"בכפוף למתן הזדמנות לספק
להשמיעאתטענותיו" .
תשובה  :תינתן לספק הזדמנות להשמיע את טענותיו בכתב ו/או בעל פה בהתאם
לשיקולדעתהמזמין,בטרםהחלטהעלהפסקתהתקשרות.עםזאת,ההחלטההסופית
עלהפסקתההתקשרות,תינתןלמזמין. 
 .14 ס'10י"אבפרק נבקשכי"לפישיקולדעתההבלעדי"יוחלףב"בכפוףלמתןהזדמנותלספקלהשמיעאת
טענותיו" .
 1
תשובה:תשובהסעיף13לעיל. 
 .15

ס'12פרק 1
כללי 

נבקשלפטורמהגשתאישורים/מסמכיםומילוינספחיםכדוגמתנספחח'+נספחט'
ספקים שעמדו בתנאי הסף ומתמודדים במכרז הממשלתי   20/2015לאספקת מוצרי
בע"דוקפואים .
תשובה:לאמקובל. 

 .16

ס'12פרק1
כללי 

להוכחתעמידהבתנאיסף .לאברוראילוהעתקיאישוריםנדרשלצרף.ואילומספיקה
חתימתמורשיםע"גמסמכיהמכרז. 
תשובה:ישלצרףאישוריםלסעיפים: 12א, 12ב, 12ג, 12ד, 12ה,1-7סעיף 13היקף
אספקהמינימאלי,סעיף .15

מס"ד

פירוט השאלה

מס' הסעיף
והפרק במכרז

 .17 ס'12ג'בפרק1  לאברורמההתקןהנדרשמלבד ?ISO 9001:2008להבנתנואםמבקשיםתקןבטיחות
מזוןהתקןהנדרשהוא)HACCPבנוסףל.)ISO 9001:2008נאעדכנו .
תשובה:להלןהדרישות :
ISOוHACCP -או HACCPלמוצריםלצריכהישירה.
אישורלהתאמהלמזוןעבורכימיקליםואריזות .
אריזות-אישורמיגרציה 
מפעלימזוןנדרשיםלספקרישיוןעסקורישיוןיצרן. 
כללהספקים-נדרשיםלרישיונותיצרן 
עבוראספקתבשר-נדרשאישורהובלה. 
 .18 ס'13ג'בפרק 1 המציע מבקש לוודא כי ההוכחה הנדרשת למידת היקף אספקותיו לא צפויה לפגוע
באינטרסהמציעלסודיותאובאינטרסלקוחותיולסודיות .
תשובה:מקובל. 
 .19 ס'14א'בפרק 1 אנומניחיםכי"יצטרפו"היאטעותסופרוהכוונההיאל"יצטרכו" .
תשובה:מדוברבטעותסופר. 
 .20

ס'22בפרק 1 נבקש כי "ניתנת לגבייה על פי דרישה חד צדדית של המזמין" יוחלף ב"ניתנת לגבייה
בכפוףלמתןהזדמנותלספקלהשמיעאתטענותיו" .
תשובה:מענהבתשובה,סעיף13לעיל .

 .21 ס'23א'בפרק אנומבקשיםכייוחרגומחובתהסודיותהחריגיםהמקובליםבדברמידעאשר:(א)היה
;1ס'4.3בפרק חלק מנחלת הכלל לפני גילויו לספק או הפך לנחלת הכלל ,שלא עקב גילויו על ידי
הספק;(ב)מידעאשרהיהברשותהספקכברבזמןשקיבלאותו;(ג) מידעאשרהספק
ג' 
קיבלמצדג'ושאותוצדג'אינוחב,למיטבידיעתושלהספק,חובתסודיותלמזמין;או
(ד)מידעאשרפותחעלידיהספקבאופןעצמאיללאהפרתהוראותהמכרזאושימוש
במידעסודישלהמזמין .
כמו-כן ,נבקש כי הספק יוכל לעשות שימוש במידע עבור ביצוע השירותים או אכיפת
זכויותהספקאובהתאםלהוראותהדין .
תשובה:חובתהסודיותהינהבהתאםלהחרגותהקבועותבחוק. 
 .22

ס'23ב'בפרק 1 נבקשכיתוכןהסעיףיוחלףבנוסחהמפורטלהלן– 
"בסיום החוזה עם הזוכה,הזוכה מתחייב לבצעמאמציםסביריםכדילהחזיר למזמין
או למי שהמזמין יורה לו את כל המסמכים והפרטים או כל חומר אחר שהובא לידיו

מס"ד

פירוט השאלה

מס' הסעיף
והפרק במכרז

ו/או שאסף במסגרת ביצוע החוזה ".
תשובה:לאמקובל .
 .23

ס'23ד'בפרק
;1ס'15.2
בפרק 1

נבקש כי כל חילוט של הערבות על ידי המזמין ייעשה רק לאחר מתן הזדמנות לספק
להשמיעאתטענותיו .
תשובה:מענהבתשובה,סעיף13לעיל .

 .24 ס'23ה'בפרק 1 נבקשכיתוכןהסעיףיוחלףבנוסחהמפורטלהלן– 
"המציע יפרט בהצעה את כל הקשרים המקצועיים ,עסקיים ,אישיים עם גורמים
אחרים אשר ידועים לו ככאלה שמהווים ניגוד אינטרסים עם מתן שירותיו למזמין
בהתאם להצעה זו (לעניין זה יש לפרט גם קשרים של בני משפחה או תאגידים
הקשורים למציע).ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעות שיש בהן
לדעתהחשש למצב של ניגוד עניינים במתן השירות נשוא המכרז ".
תשובה:לאמקובל. 
 .25 ס'23ו'בפרק 1 נבקשכיתוכןהסעיףיוחלףבנוסחהמפורטלהלן– 
"נותן השירותים מתחייב ומצהיר בחתימתו על הסכם זה כי,למיטבידיעתו,הוא או מי
מעובדיו אינו נמצא במצב של חששלניגוד עניינים בין מתן השירותים נשוא הסכם זה
לבין עבודה עם גופים אחרים הקשורים במישרין אובעקיפין עם משרד הבריאות.בכל
מקרה שיודעלנותןהשירותיםעל קיום ניגוד עניינים כאמור,מתחייב נותן השירותים
להודיע עלכך מראש לנציגי המשרד ".
תשובה:לאמקובל. 
 .26

ס'24בפרק 1 אנו מבקשים שכל בדיקת איכות תיעשה על ידי גורם אובייקטיבי שייבחר על ידי
הצדדיםבהחלטהמשותפת .
לחלופין,נבקשכיהמזמיןיתחייבשכלבדיקתאיכות תיעשהתוך הפעלתשיקול דעת
סביר;וכןשהמזמיןיבצעהבשקיפותלכלאורכהולספקתינתןהזדמנותטיעוןבכלאחד
משלביה .
תשובה:לאמקובל. 

 .27 ס'3.7בפרק;1 נבקש כי יובהר שקיימת החרגה לחובות המזמין בגין אספקה שבוצעה וטרם התקבל
ס'18.5בפרק 3 אצלהספקתשלוםבעדה .
תשובה:לאמקובל. 
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 .28

ס'5.3בפרק 3 בשלהחששמקביעתרףעמוםושאינוישים,נבקשכיהסעיףייגרע .
תשובה:לאמקובל. 


 .29

ס'6.2בפרק 3 בשלהחששמקביעתרףעמוםושאינוישים,נבקשכיהסעיףייגרע .
תשובה:לאמקובל. 

 .30

ס'8.2בפרק 3 ציפייתהמזמיןכיהספקיאפשרלמפקחמטעמולבדוקאתהטובין המוזמניםבכלעת
שלפניקבלתםהינהלאסבירה.נבקשלתחוםזמניםאלהלעתהגעתהמשלוחלמתחמי
המזמין .
תשובה:מקובל. 

 .31

ס'8.2בפרק 3 נבקש כי מתן הרשאה לבדיקה בכל עת מתקבלת על הדעת תוגדר כבשעות העבודה
המקובלות .
תשובה:מקובל .

 .32

ס'8.2בפרק 3 נבקשכיכמותהדוגמאותשתתבקשעלידיהמפקחתוגבללכמותסבירה .
תשובה:מקובל. 

 .33

ס',8.39.2ו -אנומבקשיםכיקביעתליקויאוחוסראואיהתאמהלאתהאנתונהלחסדושלהמפקח
11.1בפרק 3 באופן בלעדי ומוחלט ,אלא תתייחס לאמת מידה אובייקטיבית וסבירה .לפיכך ,אנו
מבקשים שליקוי או חוסר או אי התאמה תתייחס למוצר אשר אינו עומד בהוראות
ההסכםאוהדין.כמו-כן,אנומבקשיםכיבמקרהשלמוצרלקוי,הספק יקבל דיווח על
כך ותינתןלו האפשרות להשמיע טיעוניו. 
תשובה :קביעת הליקוי תהיה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם ,וכן בהתאם לדרישות
החוקהמקובלותבתחוםזה. 

 .34

ס'9.2בפרק 3 אנומבקשיםשיובהרכיבכלמקרה,פרקהזמןלהחלפתהטוביןלאיפחתמ24-שעות .
תשובה:מקובל. 

 .35 ס'11.2בפרק 3 אנו מבקשים כי הזמנה תיחשב כמבוטלת רק לאחר שחלף זמן סביר מעת קבלת
ההודעהאצלבעליהתפקידיםהרלוונטייםבספק. 
תשובה:לאמקובל. 
 .36 ס'11.3בפרק 3 אנו מבקשים כי תלונות צרכנים תוכלנה להימצא כמוצדקות רק לאחר מתן הזדמנות
לספקלהשמיעאתטענותיו.תשובה:מענהבתשובהסעיף13לעיל. 
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 .37 ס'12.4בפרק 3 נבקשכיתוכןהסעיףיוחלףבנוסחהמפורטלהלן– 
"קיבל הספק תשלום שלא מגיע לו ,ישיבו תוך זמן סביר מהעת שנודע על כך לבעלי
התפקידהרלוונטיבספק ,גם אם לא נדרש לכך ואין לקזזו מתשלום עתידי ".
תשובה:לאמקובל. 
 .38 ס'14.1בפרק 3 אנומבקשיםכיחבותהספקלנזקתהאעלפידיןבלבד .
תשובה:בהתאםלדרישותהמכרז,ההסכםשייחתםוהדיןהמקובל. 
 .39 ס'15.2בפרק 3 אנומבקשיםכיהמזמיןיתחייבכילאיממשמהערבותסכוםגבוהמגובההנזקהמוכח
לואחראיהספק. 
תשובה:לאמקובל.אנונפעלבהתאםלדרישותהחוקהמקובל. 
 .40 ס'18.2בפרק 3 נבקש כי כל השעיה ו/או צמצום באספקה כסנקציה תיעשה רק לאחר מתן הזדמנות
לספקלהשמיעאתטענותיו .
תשובה:מענהבתשובה,סעיף13לעיל .
 .41 ס'18.2בפרק 3 נבקשכי"הזמןשיקבעע"יהנהלתהמכרזהרפואי"יוחלףב"זמןסביר" .
תשובה:לאמקובל.הזמניםהינםבהתאםלחוק. 
 .42

פרק 3

 .43

פרקה' 

אנומבקשיםלהוסיףסעיףכללישלכוחעליוןלהסכםלפיוהספקלאיהיהאחראילאי
ביצוע התחייבויותיו בהסכם או לעיכוב או דחייה של ביצוע התחייבויותיו בהסכם
במקרה של כוח עליון .כוח עליון משמעו מגיפה ,לרבות  Covid-19והוראות בדין
למניעתהאוצמצומה;אסוןטבע; מעשיאש; רעידותאדמה; סערה,שיטפון; שביתה;
השבתה; מלחמהוכלסיבהאחרתביןאםאחתמאלההנמנותלעילאוכלסיבהאחרת
שניתןלומרעליהשמדוברבנסיבהשאינהבשליטתושלהספק. 
תשובה:לאמקובל.מדוברבמוצרימזוןשביתהחוליםנדרשגםבמצביחירום. 
נבקש כי תגרע הפסקה שפוטרת את המזמין מחובת נימוק ומונעת מהספק להעלות
טענותהגנה .
תשובה:לאמקובל. 

 .44 סעיף7בפרק 9 לשםהגנהעלהאינטרסהלגיטימישלהספקלסודיותמסחריתושמירהעלמידעאודות
לקוחותיו ,נבקש כי יהיה די בציון מדרגות של היקף אספקה ללקוח (כגון :מעל 10
מיליוןש"ח)ולאסכומיםמדויקיםשלסכוםאספקהללקוח.ציוןהמדרגותיספקאת
המידעהדרושלמזמין .
תשובה:מקובל .

מס"ד

פירוט השאלה

מס' הסעיף
והפרק במכרז

 .45
 .46

פרקב'– 

לאברורמהזהMSDS?תשובה:מדוברבמפרטמוצר .

פרקב'-מפרט האםניתןלהציעהצעהעלחלקממוצריהסל? 
המוצרים  תשובה :לא ניתן .יש להציע לכלל המוצרים בסל אחד .יובהר כי ניתן לגשת לחלק
מהסליםארךלכללהמוצריםהמופיעיםבסל. 

 .47פר 

פרקב'-סלי
המוצרים 

 .48פא

פרקב'סל 1

האםנדרשלנקובבמחיריםבמסמכיההגשה? 
לפיסעיף1זו10גבפרקא'צויןשתתקייםהתמחרותאחתלשלושהחודשים .
תשובה :יש לנקוב במחירים במסמכי ההגשה .ואחת לשלושה חודשים יתבצע שוב
תמחורביןמציעיםבמאגר. 

ר 
 .49

מוצר2 

האםניתןלהציעבשרטחוןבכשרותרבנות? 
תשובה:לא.חלקרבנותבלבד. 

פרקב'סל2  האםניתןלהציעפילהטונהבנתחיםשלמים(4-8ק"ג) 
ניתןלפרוסנתחזהלכלגודלרצוי. 
כמוכןמטעמיכשרותפילהדגמגיעעםעורבצדאחד .
תשובה:לאמקובל.פילהטונהאךורקפרוס,ופילהללאעור. 

 .50

פרקב'סל 2 לאברורה ההגדרה"פרוס".נבקש להציעפילהנסיכה בגודל כ 600גרםליחידה(פילה
נסיכתהנילוסבגודל)M 
תשובה:לאמקובל.עליולהיותפרוסלמנותשל200גרם.

 .51פר 

פרקב'סל 3 שניצלעוףפרוסמשוטח.נבקשלהציעחזהעוףפרוסלשניצל 
בגודל120-150גרם. 
תשובה:שניצלהעוףחייבלהיותמשוטח.

 .52

פרקב'סל 4 המבורגר165גרם.לאכתובאםמבקשיםמוצרמעובד/לאמעובד .
במידהונדרשלאמעובדנבקשלהציעמוצרבמשקל160גרם .
במידהונדרשמוצרמעובדנבקשלהציעמוצרבמשקל100או200גרם 
תשובה:ניתןלהגישאתשתיהאופציות.המזמיןרשאילבחורבהתאםלמבחןטעימה
שיתקיים. 




פרק1סעיף 6 נבקשלדחותאתמועדההגשהל 21ימיעסקיםמיוםהמענהעלתשובות  ע"יהמזמין.

מס"ד

מס' הסעיף

פירוט השאלה

והפרק במכרז
תשובה:מועדההגשהנדחהלתאריך .25.6.20
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תוקףמוצרי
עוףתוקף
מוצרים
טחוניםסל3 

 55

שאלהבנושא האםבשרבקרטחוןומוצריהבשרעוףוהודוטחונים(למעטשניצלונים)יכולים
להכילחלבוןמןהצומח? 
בקרטחון

ומוצריבשר  תשובה:לא. 

 56

פילהאמנון  בסלהדגיםמצויןפילהאמנון200גרםללאעור.מוצרזהאינוקייםבארץבמלאיסדיר
ומחירויקר .

טעותסופר.יובהרכיהתוקףהמינימאלילאספקתמוצריםאלו(מוצריהמבורגר,
טחוןעוף,טחוןהודו)הינו  60יום(ולא3חודשיםכפישצויןבמכרז) .


תשובה:לאמקובל.אנודורשיםפילהאמנוןללאעור. 

 57
 58

59 

60 

61 

סוגפילהאמנון מדוברבטעותסופר.פילהאמנוןבווקום(לאנורבגי). 
מוצרים
טחונים 

60יוםמיוםהייצור.מבקשיםשהסחורהתגיעעםתוקףשל45יום. 

תשובה:לאמקובל.60יוםכנדרש. 

עדיפותלאומית האםישהטבהלמפעלמאזורעדיפותלאומיתאומרכיבישראלי? 

למציעים  תשובה :המזמין רשאי להעדיף מציעים מאזור הקרוב לביה"ח ו/או מאזורים בעלי
עדיפותלאומית. 


ערבותהגשה עלהמציעהניגשליותרמסלאחד ,ישלהגישערבותבהתאםלסכומיםהנקוביםבמכרז
(בסעיף.)14מציעהניגשלסלאחדבלבד,לאצריךלצרףערבותהגשה .

וביצוע 
מציעיםזוכיםבמכרזבמסגרתהליךההתמחרות,יצטרכולהגישערבותביצועלכלסל. 
סעיףמספר2  דרישהבמכרזלחלקביתיוסף.מבקשיםחלקרגיל. 

תשובה:לאמקובל.הדרישההינהלחלקביתיוסף. 

מועדאחרון להגשת הצעות נדחה ליום ה' ה 25.6.20-בשעה  12:00בדיוק.אתההצעות
יש להגיש במעטפה סגורה במסירה אישית (אין לשלוח בדואר) בתיבת המכרזים שבמשרדי הנהלה
אדמיניסטרטיבית,חדרמס'.2 

 ___________________________________________ 
שםהספקחתימתהספקתאריך 




