ועדת המכרזים
 24יולי2017 ,
א' אב ,תשע"ז
מכרז פומבי  - 01/17תחזוקה ושירות למקררים ומקפיאים רפואיים מבוקרי טמפ' במוסדות שירותי בריאות כללית
מכתב הבהרה מס' 2
להלן מספר שינויים בתנאי המכרז שבנדון (להלן" :ההליך") 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).
א .כללי
 .1מובהר ומודגש ,כי המציע אינו רשאי לשנות את מסמכי המכרז ,להוסיף עליהם או למחוק מהם ,להסתייג או
לשנות מן האמור במסמכי המכרז או להתנות עליהם ,בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי ובין בכל דרך
אחרת שהיא.
 .2כל שינוי או תוספת במסמכי המכרז 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).
ב .שינויים בתנאי ההליך
 .1הגדרות:
א" .שעות הפעילות הרגילות"  -בימים א' – ה' (לא כולל ערבי חג ,אך כולל ימי חול המועד) ,בין השעות
 8:00ל.16:00-
 .2הטיפול בתקלות יתבצע תוך לא יאוחר מ( 4-ארבע) שעות ממועד קבלת הקריאה.
 .3בכל מקרה שבו הטיפול בתקלה בוצע בשעות הפעילות הרגילות לא תשולם לספק תוספת תמורה כלשהיא (כך
שאם ההתקשרות בוצעה במתכונת של 'ביטוח שנתי למקרר' – הספק לא יהא זכאי לתמורה כלשהיא בגין
הטיפול; ואם ההתקשרות בוצעה במתכונת של 'קריאת שירות' – הספק יהא זכאי לתשלום בסך השווה למחיר
קריאת שירות על פי הצעתו).
 .4במקרה שבו קריאת השירות נמסרה בפרק זמן שאינו מאפשר את תחילת הטיפול בתקלה במסגרת שעות
הפעילות הרגילות ,בהתאם ללוח הזמנים המפורט לעיל ,כללית תהא רשאית להורות לספק ,על פי שיקול
דעתה:
א .להתחיל בטיפול בתקלה מחוץ לשעות הפעילות הרגילות – במקרה כאמור הספק יהיה זכאי לתמורה בגין
הטיפול באותה קריאה ,בסך השווה ל 150%-ממחיר קריאת שירות על פי הצעתו (בין אם ההתקשרות
בוצעה במתכונת של 'ביטוח שנתי למקרר' ובין אם ההתקשרות בוצעה במתכונת של 'קריאת שירות').
ב .שהטיפול בתקלה יתחיל בתחילת שעות הפעילות הרגילות של יום העסקים העוקב ליום שבו נמסרה
הקריאה (ובמקרה כאמור יחול האמור בסעיף  2לעיל).
 .5האמור לעיל יחול ויחייב את הצדדים הן לגבי התקשרויות במתכונת של 'ביטוח שנתי למקרר' והן לגבי
התקשרויות במתכונת של 'קריאת שירות'.
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ג .דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 .1המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  3.8.2017בשעה .12:00
 .2הצעות אשר כבר נתקבלו בידינו במסגרת המכרז לא נפתחו ,והן נמצאות סגורות וחתומות במשרדינו .מציע
אשר כבר הגיש הצעה במסגרת המכרז רשאי (אך לא חייב) לאסוף את מסמכי ההצעה ,בתיאום מראש עם
הגב' שושי יגודייב -מזכירת הועדה ,בטל' .03-5389536 :להסרת ספק ,יובהר ,כי הצעות אשר כבר הוגשו
תיבחנה על ידי ועדת המכרזים ,בהתאם ובכפוף לתנאי המכרז ,וכי מציע אשר כבר הגיש עד למועד זה הצעה
במסגרת המכרז רשאי – אך אינו חייב  -למשוך את ההצעה ולהגיש תחתיה הצעה חדשה (כאשר אם המציע
ייבחר שלא למשוך את ההצעה ולהגיש הצעה חדשה תחתיה יראו אותו כמי שהסכים לכל האמור במכתב
הבהרה זה וכל האמור במכתב זה יחול ויחייב אותו ,כאילו הוגש מכתב זה בחתימתו).
ד .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,
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.
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