 17ינואר2019 ,
י"א שבט ,תשע"ט

מכרז סגור עם משא ומתן  -01/18הזמנת הצעות לרכש ואספקה של סוללות חד פעמיות לשתלים קוכליארים

מכתב הבהרה מס' 1

במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון
(להלן" :ההליך" או "המכרז") ,להלן מספר הבהרות ושינויים אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי ההליך:

(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך ,אלא אם נאמר
במפורש אחרת).

כללי
א .לשם הנוחות הועתקו השאלות כלשונן (ללא התייחסות לספק אשר הציג אותן) ובסמוך להן הוצגה
התשובה הרלוונטית ,לעיתים עם הפניה לתשובה קודמת או מאוחרת.
ב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי סעיפים ו/או הוראות במכרז ו/או בהסכם אשר לא שונו ו/או תוקנו באופן
מפורש במענה שלהלן – יישארו ללא כל שינוי ויש לקרוא אותם כפי שהם .כל שינוי אשר בוצע כאמור,
יהווה חלק בלתי נפרד מן המכרז.
ג .בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי ההליך ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת.
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שאלות הבהרה
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.1

מבוא

3

האם כמות הרכש השנתית היא אכן כ 1,200-קופסאות של
 60סוללות כ"א? כמות זו הינה הצריכה השנתית של 100
מושתלים בלבד.

.2

מבוא

4

מה תהיה תדירות האספקה למחסני הנדסה רפואית? אחת
לשנה? לחודש?
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.5

3

סוללות אבץ אויר מסוג Power One Implant P675
לשתלים קוכליארים מוצעות דרך אותו היצרן ""Varta
כשהן ממותגות בשם אחר .היצרן סיפק אישור שמדובר
באותם סוללות ובאותו מפרט טכני.
האם מקובל עליכם שנציע גם את הדגם הממותג בהצעה
כ"דגם נוסף?"
הדרישה במכרז לביטוח אחריות מקצועית בגבולות
אחריות לתקופה הוא –  $ 2,000,000עברנו על דרישות
הביטוח למכרז והתייעצנו עם יועץ הביטוח של החברה.
בהינתן העובדה שמדובר במכרז לאספקת סוללות ,הומלץ לנו
לבטח את אחריותנו המקצועית בגבול אחריות של $ 1,000,000
למקרה ולתקופה כמופיע בפוליסה התקפה שברשותנו.
גבול אחריות של  $ 1,000,000מתקבל בכל המכרזים
שהשתתפנו עד כה ומבוסס על ניסיון מצטבר בתחום עיסוקנו
(מכשירי שמיעה).
זהו סעיף כוללני האם ישנה דרישה למינימום מחזור עסקי
בשנים האחרונות?

פירוט התשובה

מדובר בטעות סופר.
כמות הרכש השנתית עומדת על כ-
 8,000קופסאות .מובהר כי הנתונים
כאמור ניתנים לצורכי התרשמות
והערכה בלבד והם עשויים להשתנות
מעת לעת ,ובכלל זה באופן קיצוני
ומהותי ,בהתאם לשיקול הדעת
הבלעדי והמוחלט של הנדסה רפואית,
על פי צרכיה המשתנים.

תדירות האספקה למחסנים תהא על-
פי דרישה ,בהתאם למועדי האספקה
הקבועים בהסכם.
הבקשה אינה מתקבלת .אין שינוי
במסמכי ההליך.

הבקשה מתקבלת .גבול האחריות
יתוקן לסך של  $ 1,000,000למקרה
ולתקופה.
נוסח מתוקן של אישור הביטוח יועבר
לספק הזוכה בצירוף הודעת הזכיה.

אין דרישה למינימום מחזור כספי.

כן .המציעים נדרשים להגיש הצעה אך
האם הכוונה בהגדרה "מסוג" היא אך ורק לסוללות
ורק לסוג הסוללות המפורט במסמכי
המצוינות במכרז ,דהיינו Power One Implant P675 :כפי
שניתן לראות בתמונה או שניתן להציע סוללות דומות מאותו המכרז .לא ניתן להגיש הצעה
לסוג/דגם אחר של סוללות.
הסוג?
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פירוט התשובה

פירוט השאלה

האם ישנו הכרח כי פגות התוקף של המוצר תהיה ארבע
שנים לפחות מיום האספקה?
הערה :בניסוח הנוכחי אין דרישה למינימום תוקף .כאשר
סוללות  Power One Implant P675יש תוקף של ארבע
שנים .כאשר כל שנה מאבדות הסוללות כ 10%-15%
מיעילותן.

כן .המציעים נדרשים לספק סוללות
בעלות תוקף של ארבע שנים לפחות
מיום האספקה.

סיכום
 .1תשומת כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה -
יש לראותה כבקשה שנדחתה .מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי ההליך לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב
הבהרה זה.
 .3מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי ההליך ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה
מחייבת במקום המיועד לכך.

בכבוד רב,
ועדת מכרזים
כללית הנדסה רפואית בע"מ

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי הפניה על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות במכתב הבהרה זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת
התחשבות בכל ממסמכי הפניה ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

תאריך

חתימת המציע
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