מכרז פומבי עם בחינה דו  -שלבית ועם מו"מ מס' – 81/09-11
אספקת אביזרים אורטופדיים למכוני הסדר עבור עמיתי 'כללית מושלם' של שירותי בריאות כללית –
מענה נוסף לשאלות
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון (להלן" :המכרז") ,להלן מענה לתשובות נוספות אשר
התקבלו בקשר עם המכרז שבנדון:
א .כללי
 .1בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 .2בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב זה ,יגבר הקבוע במכתב זה.
 .3יודגש ,כי מעבר לשינויים המפורטים להלן אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז.
 .4למען הסר ספק ,יובהר ,כי מכתב זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.
 .5נוכח כל השינויים וההבהרות אשר בוצעו במסמכי ההליך ,כמפורט במסגרת מכתב הבהרה זה ובמכתב ההבהרה הקודם שפורסם ,פורסם באתר
האינטרנט של הכללית נוסח מתוקן ומעודכן של מסמכי המכרז (מסומן  ---נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתבי הבהרה  .)---נוסח מתוקן ומעודכן זה
מבטל ומחליף את הנוסח הקודם של מסמכי המכרז .למען הסר ספק ,את הצעתכם במענה למכרז יש להגיש על גבי מסמכי ההזמנה המתוקנים
והמעודכנים ,כשהם חתומים כדבעי על ידיכם ,והכל בהתאם למפורט בהרחבה כתב ההזמנה.
 .6המועד האחרון להעברת שאלות ובירורים – חלף .שאלות נוספות ,ככל שתתקבלנה בידי הכללית ,לא תיעננה.
ב .מענה לשאלות נוספות
מס"ד
1

פרק

מס' סעיף

נספח ד'

8

תשובה

פירוט השאלה
בעוד שהמוצר מוגדר על ידכם כמוצר עם סיליקון גם במסמכי
המכרז וגם במכתב ההבהרה ,נכתב בתשובתכם שהמצאות
הסיליקון אינה חובה ,ובלבד שהדגם המוצע מתאים להתוויות.
חשוב לציין שההתוויות למוצרים כלל אינן מוזכרות ,אז איך
יכול מציע לבחור בטכנולוגיה אחרת בלי לדעת את ההתוויות?
1

ההתוויות הרפואיות לאביזר זה הן :דלקת מפרק שורש היד,
דלקת בגיד ,תת פריקה של מפרק הרדיוס אולנה דיסטלי ,מכת
חבלה.
האביזר אינו מגביל בתנועה אצבעות ומרפק ומאפשר תנועתם.
כפי שהובהר במענה לשאלות קודמות ,הימצאות סיליקון

מס"ד

תשובה

פירוט השאלה

פרק

מס' סעיף

2

נספח ד'

9

פיצול אביזר מספר  9לשני אביזרים נפרדים.

3

נספח ח'

4

קיימים אורכים שונים בנוסף ל "20 -ו ( "24כמו לדוגמא  "18ו -המחיר המוצע על ידי המציע הוא עבור כל מגוון האורכים

4

נספח ח'

5

כמו כן חשוב לציין שבמוצרים אחרים כן נכתב על ידכם באביזר אינה חובה .גם טכנולוגיה שונה תתקבל (ובלבד שהדגם
המוצע מתאים להתוויה).
שעליהם להכיל סיליקון.
בכל מקרה ,תשומת הלב לנוסח המתוקן והמעודכן של נספח ד'
ונספח ח' למסמכי המכרז .הסעיף "פוצל" כך שניתן להגיש
הצעה לגבי תומך /מייצב פעיל לשורש כף היד עם אגודל והצעה
נפרדת לגבי תומך /מייצב פעיל לשורש כף היד ללא אגודל.
ראו הנוסח המתוקן והמעודכן של נספח ד' ונספח ח' למסמכי
המכרז .הסעיף "פוצל" כך שניתן להגיש הצעה למגן שורש כף
יד עם קיבוע של האגודל והצעה נפרדת ל מגן שורש כף יד ללא
קיבוע של האגודל.
שני האביזרים יהיו בעלי קיבוע קשיח.
 .)"22העלויות שונות .האם מעוניינים בכל מגוון האורכים?

הקיים עבור אותו דגם מוצע .בהתאם ,כל מציע זוכה יהא חייב
לספק את כל מגוון האורכים הקיים עבור הדגם נשוא הצעתו,
וזאת ללא כל תוספת תשלום.
לצורך שלב הבדיקה וההתרשמות המקצועית יש להגיש דוגמא
אחת מכל דגם מוצע ואין חובה להגיש לבדיקה את כל מגוון
האורכים הקיים מאותו דגם.

קיימים אורכים שונים בנוסף ל "20 -ו ( "24כמו לדוגמא  "18ו -ראו התשובה לשאלה מס'  3לעיל.
 .)"22העלויות שונות .האם מעוניינים בכל מגוון האורכים?
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נספח ח'

3

6

נספח ו' –
הסכם
התקשרות

סעיף 2.4

תשובה

פירוט השאלה

מתשובתכם מתפרש שההבדל היחידי בין מוצר  2למוצר  3הינו מדובר בתומך ולא במקבע.
האורך; בנוסף ע"פ ההגדרה מוצר  3הינו "תומך" ולא "מקבע" להלן הבהרה לגבי אביזרים מס' :2-5
כמצוין בתשובתכם; מקבע ברך מופיע כמוצר בפריטים  4ו ;5 -אביזר מס'  -2תומך ברך קצר עם טבעת סיליקון לפיקה .יוער,
כי הימצאות סיליקון באביזר אינה חובה וכי גם טכנולוגיה
נודה על קבלת הבהרה למהות המוצר המבוקש;
אולי מדובר על מוצר עם צירי פלסטיק או מתכת ,קשיחים או שונה תתקבל (ובלבד שהדגם המוצע מתאים להתוויה).
אביזר מס'  -3תומך ברך ארוך עם טבעת סיליקון לפיקה
קשיחים למחצה ללא אפשרות הגבלת זוויות?
ותומכי צד עם ציר חופשי (לא ציר קשיח).
אביזר מס'  – 4מקבע ברך ארוך עם צירים (קשיחים)
מתכווננים . POST OP
אביזר מס'  - 5מקבע ברך ארוך ביישור מלא ללא צירים.
ציר חופשי משמעו ציר שנותן אפשרות לטווח תנועה של הברך.
האביזר הינו ללא אפשרות להגבלת זווית.
הצירים יכולים להיות מפלסטיק או מתכת ובתנאי שהחומר
יהיה עמיד בצורה מספקת ומתאים להתוויה.
על המציע להצהיר לפי נספח יא' שהוא המפיץ או היבואן אין שינוי במסמכי המכרז.
המורשה בישראל של יצרנים שמוצריהם מוצעים על ידו הדברים אינם בהכרח מנוגדים.
במסגרת המכרז; מצד שני ,לפי סעיף זה בהסכם ניתנת לגבי נספח יא' :מדובר במסמך הנדרש לצורך הוכחת העמידה
האפשרות לכללית או לכל גוף שלישי אחר לבצע יבוא מקביל; בתנאי הסף להשתתפות במכרז ומכוון למועד הגשת ההצעה.
האם שני הדברים לא מנוגדים ואז מה הערך למושג "היבואן לגבי הסעיף המדובר בהסכם :מדובר בזכות עתידית השמורה
בידי כללית ,שאין הכרח כי תמומש (כאשר אם וככל שתמומש,
המורשה" ולמה מתבקשת בכלל ההצהרה?
הדבר יעשה קרוב לוודאי בידי כללית או בידי צד שלישי שהינו
תאגיד מקבוצת כללית).
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נספח ח'

5

האם לא חלה טעות סופר בתשובה לגבי אורך האביזר? שכן ראו התשובה לשאלה מס'  5לעיל.
בדרך כלל תומך ברך עם סיליקון אמור להיות קצר יותר.

8

נספח ח'

3

ההבהרה שניתנה לגבי אביזר זה אינה ברורה ,שכן מקבע ברך ראו התשובה לשאלה מס'  5לעיל.
ארוך בדרך כלל מלווה בצירים ארוכים ולא תומכי צד
ספירלים.

9

נספח ח'

28

האם ניתן להציע רפידת סיליקון לכל כף הרגל?

מדובר ברפידה לכף הרגל.

10

נספח ח'

10

רצועת טניס אלבו מתאימה לסעיף  11ולא לסעיף .10

אביזר מס'  - 10תומך פעיל למרפק ולא רצועה (מתחיל באמה
ומסתיים בזרוע).
אביזר מס'  -11רצועה שמפעילה לחץ מבוקר (חובה) מתחת

11

נספח ח'

29-32

ראו התשובה לשאלה מס'  3לעיל .הדברים אמורים גם לגבי
גרבי הריון מגיעים בשני לחצים :לחץ  1ו-לחץ .2
נבקש שניתן יהיה להציע את הגרביים בלחץ  1ובלחץ  2או מידת הלחץ.
בלחץ  2בלבד.

12

נספח ח'

3

למרפק בלבד.

בסעיף  3צריך להכניס מוצרים עם ציר חופשי (לא ספירלי).

מדובר באביזר עם ציר חופשי.

ספירלי זה קפיץ פחוס והוא איננו ציר כלל אלא סוג תמיכה
קלה נוספת בצדדים.
נבקש לשנות את תשובתכם לגבי אביזר זה לציר חופשי.
דוגמא למוצר כזה הוא  genutrain Sלמשל.

ציר חופשי משמעו ציר שנותן אפשרות לטווח תנועה של הברך.
האביזר הינו ללא אפשרות להגבלת זווית.
בהיבט הטיפולי אין חשיבות לנושא הקפיץ הספירלי אלא לציר
החופשי ובתנאי שיענה על ההתוויה הרפואית.

4

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 המכרז 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 הפניה ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

חתימת המציע

תאריך

5

