מכרז מס' (0200)0202
דפיברילטורים – שאלות ותשובות הבהרה
 .1שאלה:
תשובה:

האם ניתן להציע מכשיר עם אישור  +CEמשרד הבריאות הישראלי?
לא .המכרז מחייב אישור . FDA

 .2שאלה:
תשובה:

האם על מכרז זה חל חוק העדפה לאזור עדיפות לאומית?
החוק קובע.

 .3שאלה:
תשובה:

האם ניתן להציע מכשיר שהסוללה שלו הינה חד פעמית?
לא.

 .4שאלה:
תשובה:

האם יש להחתים את ערבות הביצוע עם הגשת המכרז או שמא רק עם הזכיה?
ערבות ביצוע תומצא רק לאחר הזכייה במכרז ע"י הזוכה במכרז.

 .5שאלה:

בהסכם ,לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף המילים "על-פי דין"; לאחר המילה
"כתוצאה" מבוקש להוסיף "ישירה"; לאחר המילה "בביצועה" להוסיף "במישרין";
להחליף את המילה "עצמו" במילים "החבות המוטל עליו על-פי דין ,לרבות בגין
וכלפי" .כן מבוקש להחליף את המילים "פוליסה לטובת המוסד" במילים "אישור
עריכת ביטוח בגין עריכת הביטוחים כאמור".

תשובה:
 .6שאלה:
תשובה:
 .7שאלה:

תשובה:
 .8שאלה:
תשובה:

לא יבוצעו שינויים במכרז כפי שפורסם.
בהסכם ,לאחר המילה "בהודעה" מבוקש להוסיף המילה "בכתב" .לאחר המילה
"פיצוי" מבוקש להוסיף המילים "בקשר עם סיום ההסכם".
לא יבוצעו שינויים במכרז כפי שפורסם.
מבוקש לקבוע ,כי מימוש הערבות יבוצע רק במקרה של הפרה יסודית ולאחר מסירת
הודעה מראש ובכתב ,בת לפחות  14ימים ,במהלכם יוכל הספק לפעול לתיקון
ההפרה .בנוסף מבוקש ,כי הסכום שימומש ישקף את הנזק שנגרם למוסד בפועל.
המוסד לביטוח לאומי רשאי לממש את כל הערבות.
מבוקש להחריג את אחריות הספק במקרים של תפעול  /אחזקה  /שימוש  /אחסנה
וכדומה לקויים ו/או רשלניים ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או הספק.
הבקשה לא מאושרת.
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 .9שאלה:
תשובה:
 .10שאלה:
תשובה:
 .11שאלה:
תשובה:

מבוקש ,כי השיפוי (ולא הפיצוי כמבוקש) ישולם למוסד בכפוף להוראת פס"ד חלוט
של ערכאה שיפוטית מוסמכת ,מסירת הודעה מיידית ובכתב לספק בדבר כל נזק,
ליקוי ,פגיעה וכיו"ב והעברת ניהול ההגנה באופן בלעדי לידי הספק.
הבקשה לא מאושרת.
מבוקש להוסיף ,שהמוסד יוכל לסרב להמחאת זכויות וחובות הספק מטעמים סבירים
בלבד.
הבקשה לא מאושרת.
מבוקש כי במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז להצעת הספק – תגבר הצעת הספק
(אשר ממילא אושרה על-ידי הספק וזכתה במכרז).
הבקשה לא מאושרת.

 .12שאלה:
תשובה:

מבוקש לקבל סטנדרט מקביל לעמידות ואבק (.)EN
הבקשה לא מאושרת.

 .13שאלה:

מבוקש כי עוצמת השוק תהיה על פי המלצות איגוד הלב האמריקאי ( )AHAבין
 120-200ג'אול.
הבקשה לא מאושרת.

תשובה:
 .14שאלה:
תשובה:

במשך כמה שנים נדרש לבצע רענון לאנשי הצוות?
שלוש שנים ובמידה וההסכם יוארך -לכל תקופת ההסכם.

 .15שאלה:
תשובה:

האם הכוונה שאחריות על אביזרים (סוללה ומדבקות) יהיו במשך  8שנים סה"כ?
לכל תקופת ההסכם.

 .16שאלה:

האם יש יתרון למכשיר שבודק בנוסף להימצאות המדבקות גם את תקינותם ומוכנות
לשימוש?
לא.

תשובה:
 .17שאלה:
תשובה:

האם יש יתרון למכשיר שמבצע בדיקה עצמית יומית?
לא.

 .18שאלה:
תשובה:

לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף המילים "על-פי דין".
הבקשה לא מאושרת.

 .19שאלה:

לאחר המילה "הנזקים" מבוקש להוסיף "הישירים" ,לאחר המילה "יגרמו" מבוקש
להוסיף "במעשה או מחדל רשלניים".
הבקשה לא מאושרת.

תשובה:
 .20שאלה:
תשובה:

האם אפשר לוותר על פירוט הכנסות לשנים ?2010-2011
לא.
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