מכרז מס' 1208
שם המציע:
שאלות על מסמכי המכרז

מס"ד

שם המסמך

סעיף

עמוד

מסמכי מכרז

10.1

8

מסמכי מכרז

10.7

8

מסמכי מכרז

11.6

9

היכן ניתן למצוא את המדבקות שיש להכין מעטפות
פנימיות  /חיצוניות  -במסמכי המכרז באתר אין את
המדבקות.
ההצעה הכספית  + A1טבלת אקסל מודפסת צריכה כן ,ההצעה הכספית במעטפה נפרדת בלבד.
להיות ב  2 -העתקים בתוך המעטפה הפנימית
בלבד ?
פורסם מסמך מעודכן באתר.
הערה פנימית סוף שורה  -שגיאה למחוק

מסמכי מכרז

2.3

2

למרות הכתוב בסעיף ,האם ניתן לתת הערכה בלבד לא ניתן לתת הערכה של כמות הבדיקות באזור.
של כמות הבדיקות באזור חיפה.

מסמכי מכרז

7.2.1

5

1

2
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5
מפרט
6
מפרט
7

שאלה

תשובת הרכבת
קבצי המדבקות למעטפות פורסמו באתר.

הבקשה התקבלה .הסעיף יתוקן כך שהמציע יוכל להציג תו תקן
 . JCIמפורסם מסמך מעודכן באתר.

מבקשים להבהיר שבתי החולים בארץ מחויבים
לעבור תו תקן קרדיטציה של השל ה JCI (Joint
 (commission internationalהמחויב גם בארצות
הברית .בית החולים כישות רפואית אינו עובר תו
תקן של הינה תו תקן של  ISO 9001המיועד יותר
לארגונים תעשייתיים .האקרדיטציה של ה  JCIהינה
תו תקן יותר נרחב ויותר מחמיר בכל רמות בתי
החולים לרבות מעבדות העוברות תו תקן ISO
 , 9001והוא מתמקד גם באיכות הטיפול הרפואי,
בטיחות הטיפול ,זכויות המטופל ובני משפחתו וכן
בבטיחות המטפל.
נבקש לשנות את זמני המענה  -קבלת תורים
לבדיקה תוך  4ימים  ,קבלת תוצאות בדיקה תוך  3הבקשה התקבלה .מפורסם מפרט מתוקן
ימים
נבקש לשנות את זמני המענה  -קבלת תורים
לבדיקה תוך  4ימים  ,קבלת תוצאות בדיקה תוך  3הבקשה התקבלה .מפורסם מפרט מתוקן
ימים

נבקש להוריד את סעיף החניה בסמוך למכון

הסכם

11

13

ביטוח  -יש להעביר במידה ונזכה במכרז ?

הבקשה התקבלה באופן חלקי ,על המכון לספק נגישות לתחבורה
ציבורית /אפשרות לחניה בקרבת המכון.
מפורסם מפרט מתוקן
נספח הביטוח הוא חלק מהסכם ההתקשרות ורק המציע הזוכה
יידרש להעבירו חתום על ידי חברת הביטוח.

מפרט

הסכם

15

16

האם יש ערבות הגשה ?

במכרז זה אין דרישה לערבות הצעה.
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אין צורך להגיש את ההסכם ונספחיו במסגרת הגשת ההצעה.

הסכם
11
הסכם

סעיף
ביטוח מס'
11.1.2+1
+1.1.3
נספח י'

13+37

הסכם

16.4

17

12
13

האם את החוזה  +הנספחים יש לחתום ולהגיש גם
בשלב זה או רק לאחר הזכיה ?
בנוגע לכיסוי מקצועית ואחריות ג' :מבוקש כי יתקבל הבקשה מתקבלת .ניתן יהיה להסתפק באישור שהומצא מהקרן
הפנימית לביטוחי הממשלה
אישור הביטוח בנוסח המקובל בקרן הפנימית
לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח
בע"מ"  -מצורף למייל ,כאסמכתא לכך שאנו הספק
מכוסים בקרן הפנימית לביטוחי הממשלה וכחלופה
מלאה לסעיפי הביטוח הרלוונטיים ונספחי הביטוח
הקיימים במכרז
הבקשה אינה מתקבלת ,אין שינוי במסמכי המכרז
מבוקש ליישם את עקרון ההדיות בסעיף ,כך
ש"....הצדדים יהיו רשאים לבטל את ההסכם"....

