
   

      

 

2022מאי09
 

 הבהרהמענה לשאלות הבהרות ו 2222-5-טמכרז מס' 
 הרפואי ברזילי במרכז אספקת מוצרי טקסטיל 




 :למכרז מענה לשאלות הבהרה להלן
 
מענהלשאלותתיאורהשאלהסעיף/מפרטשאלהמס'

ישלפרקאתהתמחורשלהמידות121111819מפרט:?1
S-XL/ XL5- XXL

לאמקובל.

אספקת15.54סעיף2 על להוכיח מתבקשים
2-מוצריטקסטילנשואמכרזזהל

של בהיקף רפואיים מוסדות
100000000 כן₪ כמו במצטבר.
 מסמכים-5.5בסעיף לצרף יש

נשוא מקצועי ניסיון על המעידים
מכרזזה.


שצריך-שאלה טופס יש האם

 עבור 2למלא אלו באופןסעיפים
או המכרז משתתפי לכל אחיד
החברה של מכתבים בדף לכתוב

אתפירוטהבקשות.


ד' מסמך צורף תשקיף-למכרז
משתתף.


שני את למלא ניתן בנוסף0
של מכתבים בדף אלו סעיפים

החברה.

ברשימתמסמךו'3 מחיר הצעת טופס
 המסמכיםהמסמכים ברשימת

עצמו ובטופס  ו' כמסמך מסומן
הואמופיעכנספחא'.14ודבעמ

יש סופר. בטעות מדובר
להתייחסלטופסהצעתהמחיר

המופיעכנספחא'.

צ"ל16 מפרט4 ניתוח חדר בבד השתי חוט
(.40/1)ולא40/2

סופר. בטעות מדובר מאושר.
.40/1ולא40/2

מהי18מפרט5 בעירה0 מעכבת פןך שמיכת
הכמותהנדרשת?

אול אומדן0 צריךאין הפריט ם
להיותמתומחר.

לתפור6מפרט6 צריכים פלנל חיתול
בתפירהרגילהולאאוברלוק

לכל אוברלוק בתפר תפורים
היקףהחיתול.

7מפרט7 מצוינים הטכני מידות2במפרט
בהצעהרקאחת. שלמגבותואילו
הצעת איזהמגבתצריךלהציע על

מחיר?

ישלהציעעלשתיהן

המחיריםיכלל8 את להצמיד מבקשים
לשערהדולרולמדדמחיריהכותנה

לאמקובל.איןהצמדה

העולם07סעיף9 מכל תעבורה קשיי לאור
מועד את לשנות מבקשים

יום150-האספקההראשוניל

בזמני שינוי אין מקובל. לא
האספקהשנכתבובמכרז

ושלערבותוביטוח10 הערבות של הגשתם האם
במועדאיש הביטוחים קיום ור

רק נדרשת במכרז ההצעה הגשת
הזוכה המציע על ההודעה לאחר

במכרז

רקהמציעהזוכהנדרש-תערבו
לערבות.

ביטוחים קיום מדובר-אישור
שהחברההמציעה כללי בטופס
נדרשתלחתוםעליו)ולאחברת
חתום להגישו ונדרש הביטוח(
והן ההצעה הגשת בשלב הן

מצ"ב..בשלבהזכייה





   

      

 






מענהלשאלותתיאורהשאלהסעיף/מפרטשאלהמס'
מעכבת 29עמוד21מפרט 11 מפרטלייצורשמיכתפליז

-בעירה


בדיקת לבצע אישור מבקשים
ומוכרת גדולה במעבדה התקן

כדוגמת התקן .SGS בחו"ל
 בינלאומי5866המדובר תקן הוא

ישראל הגדולותולא המעבדות י.
מוכרותבארץלצורךבדיקתהתקן
גדולים רפואיים גופים ידי על
אחריםכדוגמתקופתחולים0ביח
תה"ש0ועודרבים.העברתהבדיקה
למעבדהגדולהאףתוזילאתעלות
הבדיקה עלויות בשל המוצר

 .הגבוהותלביצועבארץ

התקןהנקבע-התשובהשלילית
בריטי תקן הוא מס'במכרז

0בנוסף5מקוראש4חלק5866
מכון אישור לצרף המציע על

  הישראלי כיהתקנים המעיד
הנ''ל. בתקן עומד המוצר
כי אישור גם יכלול האישור
השמיכה של והמעטפת המילוי
את השומר מחומר עשויים
לנצח הבעירה דיחוי תכונת

 ואינומוגבללמספרכביסות.

 

מגבות 12 ייצור מפרט
 21עמוד

-מפרטיצורמגבות
 תכלת מצויין 70X130מגבת לא

מצויין לא 0 התכלת הצבע פנטון
בכנס הוצג לא אף המוצר  כמות.

 ספקים

צבע מצוין המגבות במפרט
0האומדן70*130תכלתלמגבת

משני אחת לכמות מתייחס
נחליט אנו ז"א המפרטים0

המחירלרכ סמך על וש
סוג רק מקרה בכל שיתקבל0

130או60*120אחדיירכשאו
*70 

-משקלמגבות 21ו15עמוד 13
 15בעמוד למר.360נרשם גר
 גרלמר40021בעמוד

 סטייה400-ל360בין טווח
 תקין

-ךמעכבתשמיכתפו 26סעיף16ודעמ 14
כמות0 ללא מחיר להגיש ניתן לא

חיאשרבמקרהשל"אלאאםביה
כמותקטנהייצורעלבסיסבדלבן

 .עםלוגוקטןבפינות

ללא להגישהצעה ניתן אםלא
לאלהגיש0 אז 0 מקובל כמות0
שמיכת של הייצור מקרה בכל

 יתבסס דגם קיים על פי פוך
 .שהוצג במכרז בלבד

 


















   

      

 


:הבהרותנוספות

 
עדתהמכרזיםתבחרבהצעהו:"בשלבהשני:3סעיף– אופן עריכת המכרזלמכרז  02פרק  .1

כאשרבחינתהזולהביותרשעמדהבתנאיהשלבהראשון כלה0 צעותהמחירתעשהלגבי
המזמין" דעת לשיקול בהתאם בנפרד0 טקסטיל מוצר כל לגבי או בנפרד0 טקסטיל -סל

יששלבאחדשלהצעותהסעיף מבוטל.  מדוברבטעותסופר.לאמדוברבמכרזדושלבי0
 האיכות.ואיןחלוקהלסלים.רכיבעםבשקלוליחדמחיריחד


בדיוק 02:22בשעה  02.5.22-' הגשת הצעות הינו עד ליום אחרון להגמועד .2 אתההצעות.

ישלהגישבמעטפהסגורהבמסירהאישית)איןלשלוחבדואר(בתיבתהמכרזיםשבמשרדי
 .02חדרמס'תהנהלהאדמיניסטרטיבי
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תאריךהספקחתימתספקשםה
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