ועדת המכרזים

 11יולי2017 ,
י"ז תמוז ,תשע"ז
מכרז פומבי  - 01/17תחזוקה ושירות למקררים ומקפיאים רפואיים מבוקרי טמפ' במוסדות שירותי בריאות כללית
מכתב הבהרה
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן:
"ההליך" או "המכרז") ,להלן מספר הבהרות 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
 .1מובהר ומודגש ,כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי הפנייה ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי הפנייה או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך
אחרת שהיא.
 .2כל שינוי או תוספת במסמכי הפנייה או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב
לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה (ואם ההצעה תזכה  -בהתקשרות בין הצדדים)
כאילו לא נכתבו ואף עלולים לגרום לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת כללית.
 .3למען הסר ספק ,כללית תנהג בכל הנוגע לניהול ההליך בהתאם להוראות כל דין (כפי שהיא נוהגת בכלל
ההליכים אשר יוצאים מלפניה).
מענה לשאלות
תשובה
שאלה
מס"ד
תוכלו בבקשה לפרט את טווחי הטמפ' של המקררים טווחי העבודה של המקררים הרפואיים הוא בין 2-8
1
מעלות צלזיוס.
והמקפיאים לצורך כיול?
מקפיאים פועלים בטמפ' של מינוס  80מעלות צלזיוס.
2

להבנתנו הכיול מבוצע אך ורק לצגי המקררים (בהם הכיול מבוצע למקרר ולא לרגשים (אוגרים) .הרגשים
מכוונים את הטמפ' במקרר) ולא לרגשים עוברים כיול אחת לשנה בניפרד מהמקרר במעבדה
הממוחשבים הנמצאים בכל מקרר (ומשדרים נתונים מוסמכת.
אלחוטית) .האם כך? כמה רגשים צריך לכייל בכל
מקרר?
הטיפול השנתי כולל :ניקוי פילטרים לזרימת אויר
מה כולל טיפול אחזקה תקופתי פרט לכיול?
נאותה ,בדיקה ויזואלית שכוללת איכות וטיב גומיות
אטימה ,סגירה נאותה של הדלת ,רעשים חריגים,
מאווררים רועשים ותאורה.

4

מול מי יש קשר בקריאת השירות? מול מי מאשרים מול כללית הנדסה ,בהתאם להנחיות שיימסרו למציע
הזוכה.
הצעת מחיר?
במקרה בו טכנאי נתקל במקרר שלא ניתן לתקנו מי שיקול הדעת בעניין זה יהא מסור לכללית הנדסה.
מאשר את הוצאת המקרר משירות?

6

האם היום יש ספק יחיד שנותן לכם את השירות נכון להיום השירותים מושא המכרז ניתנים למוסדות
המוצע במכרז? אם כן ,מי הספק שהיום נותן את כלל כללית על ידי ספקים שונים.
השירותים הנ"ל?

3

5
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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.

בברכה,
שושי יגודייב
מזכירת ועדת המכרזים
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 ההליך על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את תוכנם,
משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות
בכל ממסמכי ההליך ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

תאריך
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