28/06/22
כ"ט סיון תשפ"ב
מענה לשאלות ההבהרה
מכרז מסגרת מס'  2/2022לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים עבור המרכז הרפואי ע"ש
יהודה אברבנאל
 .1.1בהתאם להוראות מכרז מסגרת מס'  2/2022לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד פעמיים
עבור המרכז הרפואי ע"ש יהודה אברבנאל (להלן" :המכרז") ,להלן טבלת שאלות ההבהרה
אשר הוגשו בקשר עם המכרז והתשובות בגינן.
 .1.2יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המתמודדים
וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
 .1.3כל ההבהרות ,השינויים והתיקונים האמורים מכתב זה ,ייחשבו כאילו נכללו במסמכי
המכרז מלכתחילה.
 .1.4אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב זה תהיה הפרשנות
כאמור במסמכי המכרז.
 .1.5אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי
מטעם המרכז הרפואי או ועדת המכרזים ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא .השינויים
היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט
במכתב זה בלבד ,ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מעם ועדת המכרזים ,ככל שיצאו.
 .1.6מכתב זה יועבר למציעים שנרשמו וקיבלו לידיהם את מסמכי המכרז ,ובהתאם למפורט
במסמכי המכרז.
 .1.7בעת הגשת ההצעה בהתאם להוראות המכרז ,על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו את מסמך
זה חתום על ידו בהתאם להוראות המכרז.
 .2מצ"ב להלן שאלות המתמודדים והתשובות שניתנו על-ידי המרכז הרפואי:

מס"ד

עמוד אליו
מתייחסת
השאלה

סעיף אליו
מתייחסת
השאלה

השאלה

התשובה

.1

עמוד 44

עמוד  44סעיף
14.1

ברצוני לדעת מהי גובה הערבות רק ספק זוכה יידרש להעביר
ערבות ביצוע ,בהתאם להוראות
שעלינו להעביר אליכם.
סעיף  14להסכם.
אין צורך לצרף ערבות במועד
הגשת ההצעה.

.2

עמוד 44

עמוד  44סעיף
14.1

מכרז זה הוא מכרז מסגרת אשר מקובל כי סכום ערבות הביצוע
שומר את הזכות ל 12זוכים ,האם יעמוד על סך של .₪ 5,000
ניתן לייתר את הערבות ביצוע בכלל
?או להוריד את הסכום באופן
משמעותי?

.3

עמוד 7

סעיפים  8.4.2ו -היקף האספקה השנתי של 500א' הבקשה נדחית.
ש"ח הנדרש אינו מידתי למכרז זה,
8.5.2
האם ניתן להוריד את היקף
הפעילות השנתי הנדרש לכל גוף ?

.4

עמוד 38

סעיף 2.3.2

לא ברור מה יש להגיש כנספח ,2
האם נדרש להגיש הצעת מחיר
לפריטים במכרז? או לסירוגין
הצעת מחיר אחרונה שיצאה
למרכז?
או שנספח זה נדרש רק לאחר זכיה
ובמעד חתימה על הסכם
ההתקשרות?
אנא הבהירו נושא זה.

.5

עמוד 16

סעיף 18.5

לא ברור אם נדרש לרכוש את לא נדרש לרכוש את מסמכי
מסמכי המכרז או התשלום רק המכרז.
עבור עיון במסמכי הזוכים לאחר התשלום בסעיף ,הינו תשלום
שיידרש ממציע שיבקש לעיין
הכרזתם ,אנא הבהירו נושא זה.
במסמכי המכרז.

.6

פרק 1

סעיפים 8.5 8.4

היקף האספקה השנתי  500א'  ₪נידרש היקף אספקה שנתי לכל
(כולל מע"מ) צריך להיות לכל אחת אחת משלושת השנים שקדמו
משלושת השנים שקדמו למכרז או למכרז בהיקף של  500אלף ₪
סה"כ לכל שלוש השנים שקדמו
למכרז .נא הבהרתכם.

.7

חוברת ההצעה

סעיף  10ניסיון ברשימת מוצרים לדוגמה באשכול הבקשה נדחית .הרשימה מובאת
המציע לאשכול מוצרים חד פעמיים ישנם מוצרים
המתאימים כדוגמה בלבד ומכל מציע זוכה
כגון מוצרי נייר וניילון
יידרשו מוצרים בהתאם לדרישת
אספקת מוצרי לאשכול חומרי ניקוי.
את
להרחיב
בהתאם לכך ,נבקש
המזמין.
ניקוי
הוכחת ניסיון המציע באשכול
חומרי הניקוי גם למוצרי נייר
וניילון שכן אשכול זה אינו כולל
מוצרי ניקוי בלבד.

.8

נספח ב'1

עמוד מס'  - 50מי העובד שנדרש לחתום על נספח כל עובד שיעסוק במתן השירותים.
טופס הצהרת זה?
על
שמירה
סודיות לעובד

.9

4

3

אין צורך להגשת הצעת מחיר
לפריטים במכרז.
ספק זוכה יידרש להציג הצעת
מחיר רק במענה לפנייה פרטנית
שתשלח אליו.
רשימת הנספחים בסעיף 2.3
להסכם ,מבטאת את הנספחים
שיתווספו להסכם שייחתם עם כל
ספק זוכה ,על ידי המזמין.

מה המינימום הזמנה ,להזמנה המזמין אינו מתחייב למינימום או
אחת( ,בשקלים ,לפני מע"מ) להיקף כלשהו.
שהמרכז הרפואי יזמין?

המזמין רשאי לחלק הזמנה בין
מספר זוכים ,בהתאם להצעות
המחיר שיתקבלו.

.10

4

3

כמה פעמים בשבוע נדרשת אספקת המזמין אינו מתחייב להיקף
עבודה מסויים.
סחורה?
עם זאת ,הצפי הוא בין פעם בשבוע
לפעם בחודש.

.11

4

3

לכמה נקודות נדרשת אספקת נקודה אחת
סחורה?

