מכרז מס' מ(7407 )7407
אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים לזכאים לגמלת סיעוד
מענה לשאלות הבהרה במסגרת המכרז
מס' סעיף

תשובה

שאלה

1.4.1

האם הגשת הצעת מחיר לכל קיימת חובה להגיש הצעת מחיר למוצרים
המוצרים המוצעים במכרז הינה המסומנים כמוצרי חובה.
מוצר שיסומן כמוצר רשות ולגביו לא
תנאי סף?
תתקבל לפחות הצעה אחת בכל שלושת
המחוזות ,יוסר מרשימת המוצרים הזוכים.

7

4.5

האם האישור הנדרש מאת מכון האישור הנדרש ממכון התקנים ,הינו לפי
התקנים הינו לפי התקן הקיים התקן הקיים במועד הגשת ההצעה.
או לפי תקן חדש שעתיד
להתפרסם במועד שטרם
נקבע?

3

4.5

האם ניתן להגיש אישור מכון האישור ממכון התקנים נדרש ביחס לכל
התקנים על כלל המוצרים אחד מהמוצרים בציון המספר הקטלוגי של
מתוצרת מקומית ,או שמא המוצר המוצע.
נדרש אישור ביחס לכל אחד
מהפריטים המוצעים?

0

4.6

האם ניתן לוותר על דרישת לא.
צירוף המפרט המקורי של
היצרן?

0

5

5.4

ההיקף השנתי של מוצרי
הספיגה הינו  50מליון  .₪האם
ניתן לקבל פילוח של היקף
הצריכה ביחס לכל פריט וכן
האם ניתן לקבל נתונים על
ממוצע ההזמנות?

לא ניתן לקבל נתונים אלו .מדובר בהערכה
מספרית בלבד .כמו כן אין בזכיה במכרז
משום התחייבות מצד המוסד על הזמנת
המוצרים מהזוכה בכמות מסויימת .הוועדה
המקצועית רשאית בכל זמן לשנות את
תכולת ההזמנה – הן בהיקפה והן בכמות –
והכל על פי שיקול דעתה המקצועי.

6

5.8 ,5.7

האם מדובר ב 7ימי עבודה?

כן.

7

5.10

האם קיימת חובה לספק אריזות כן .קיימת חובה לספק אריזות סגורות
סגורות שנסגרו במקור ע"י שנסגרו במקור ע"י היצרן .הדבר תקף גם
לגבי הכמות הקטנה ביותר.
היצרן?
המוסד מאפשר שהאריזה הקטנה ביותר
תכלול  4יח'.
הזמנות הוועדה המקומית תהיינה בכפולות
של .4

מס' סעיף

תשובה

שאלה

8

5.11
8.3.3

 +האם החתמה דיגיטאלית על החתמה דיגיטאלית אפשרית ככל שתואמת
תעודות משלוח מהווה אישור את הקבוע בחוק החתימה האלקטרונית,
התשס"א – .2001
מספיק?

9

5.15

האם ניתן לקצר תקופת אחזקת לא .יש להחזיק מלאי המספיק לשלושה
המלאי לשני חודשים במקום חודשי אספקה כמצוין במכרז.
שלושה חודשים הקבועים
במכרז?

04

6.3

האם ניתן להאריך את פרק זמן לא.
ההתארגנות הקבוע בסעיף?

00

7.2.3

האם אי תשלום בגין זכאים לא .על הספק לוודא בעת אספקת מוצרי
שהופסקה זכאותם  /עזבו את הספיגה ,עם הזכאי או מי מטעמו ,שהזכאי
מקום מגוריהם תקף רק ככל אכן מתגורר בכתובת האספקה.
שהודעת ההפסקה נשלחה אל
הזכאי?

07

8.1

האם "מעקב מלא" מתייחס רק
לקבלת דו"חות על פי דרישת
המוסד ,או שהכוונה גם
להתחברות באמצעות ממשק
דיגיטאלי למערכת הממוחשבת
של הספק?

03

11.1.1

האם סעיף זה ,האוסר תיאום לא .הסעיף אוסר תיאום הצעות בין
הצעות ,אוסר גם רכישת המציעים השונים.
מוצרים מספק אחר אשר
משתתף במכרז?

00

16.3

האם ניתן לאשר מצבים בהם לא.
הזכאי פונה ביוזמתו לספק
לצורך רכישת מוצרים אחרים
ו/או נוספים מעבר למה שמקבל
במסגרת הגמלה?

05

17.4

האם בכל הביטוחים שעורך כן .יש לכלול סעיף זה בכל הביטוחים אשר
הספק יש לכלול סעיף בדבר קשורים לפעילות הנדרשת מצד הספק על
וויתור על זכות התחלוף של פי המכרז לאספקת מוצרי ספיגה.
המבטח כלפי המוסד והבאים
מטעמו?

06

17.13
17.14

הכוונה להנפקת דו"חות בהתאם לדרישת
המוסד לביטוח לאומי הן לצורך בקרה והן
לצורך מעקב אחר התשלומים עבור
המוצרים שסופקו על ידיד הספק.

 +האם ניתן להוסיף בסייפא על הספק לעמוד בכל התחייבויותיו על פי
לסעיפים אלו "על פי כל דין "...הוראות המכרז וההסכם ובנשיאת אחריות
לכל הנזקים להם הוא אחראי על פי ההסכם
ועל פי כל דין .מבלי לגרוע מהאמור ,על
הספק לעשות ביטוחים כמפורט במכרז
ובהתאם לקבוע שם.

מס' סעיף

תשובה

שאלה
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20.1.3

מה קורה במידה ויש עדכון המוסד לביטוח לאומי מעדכן המחיר
בהתאם לשינוי במע"מ.
בתעריף המע"מ?

08

22.2

מה מקנות הנקודות בסעיף שמונת המציעים (שעמדו בתנאי הסף)
ושקיבלו את הציון הגבוה ביותר במדד
האיכות?
האיכות בכל מחוז ,ייעברו לשלב הבא –
בחינת הצעת המחיר ,שם יבחרו  4זוכים
שמחיריהם בגין המוצר באותו מחוז היו
הנמוכים ביותר.

09

22.2.2

סעיף  22.2.2מפרט את צבירת
הנקודות לאור הניסיון באספקת
מוצרי ספיגה או בריאות
ללקוחות בביתם .סעיף 4.7
מדבר על כך שגם נסיון
באספקה ללקוחות מוסדיים
יחשב כנסיון במכרז .מה קובע?

74

22.2.3

האם המספרים והמדרגות בגין היקף המכירות בסעיף זה מתייחס לשנה.
הניקוד עבור סעיף  22.2.3על הספק לציין בטופס ההצעה היקף
מתייחסים עבור היקף מכירות מכירות ממוצע חודשי.
שנתי או חודשי?

70

22.2.3

האם הכוונה בסעיף זה גם היקף המכירות מתייחס הן למוצרי ספיגה
למוצרי בריאות או רק ספיגה? והן למוצרי בריאות.

77

26

האם מפרט של מוצר יכול ההצעות הזוכות תהינה פתוחות לעיון יתר
המציעים.
להיחשב כסוד מסחרי?
מציע אשר סבור כי חלקים מסויימים
בהצעתו הינם סוד מסחרי ,ובכלל זה גם
מפרטי מוצריו ,יכול בהתאם למכרז לבקש
כי הם יישארו חסויים תוך שהוא מנמק
בקשתו זו .יחד עם זאת יובהר כי ההחלטה
בעניין זה נתונה לוועדת המכרזים בלבד.

73
נספח א-
טופס הצעה
סעיף 3
70

סעיף  – 4.7הינו אחד מתנאי הסף של
המכרז ולפיו על המציע להיות בעל נסיון
מוכח של  3שנים לפחות באספקת מוצרי
בריאות או ספיגה ללקוחות פרטיים ו/או
מוסדיים לכל הפחות ב 500-כתובות.
סעיף  22.2.2הינו חלק ממדד האיכות
במכרז והוא מקנה ניקוד בהתאם לדרוג
הקבוע שם.

האם ניתן להוסיף את נתוני לא.
היקף המותניים של הפריטים
המוצעים על ידי המציע?
האם ניתן להסיר את הדרישה לא.
לציון כמות הסאב וכמות
הפולפה שמכיל המוצר?

מס' סעיף

תשובה

שאלה

75

מה המידות הנדרשות לפריט היקף המותניים בס"מ מצויין במכרז –
 170-240ס"מ.
מס  – 6חיתול ? XXXL

76

האם יש דרישה כי כל חיתולים כל החיתולים ,תחתוני המגן והסופגנים יהיו
בעלי תכונה של "העברת אדים" (בד
יהיו בעלי מגע בד נושמים?
נושם).
על המציע לצרף להצעתו הצהרה בדבר
עמידה בדרישה הנ"ל.

77

האם ניתן לתת הצעות למידות לא .יש לתת מחיר ממוצע לכל המידות.
שונות לפריט מס' ( 9-10חיתול
ספיגה מוגברת וחיתול ספיגה
מוגברת מאוד ,בהתאמה)
במידות שונות?

78

האם ניתן לאחד את מידות של לא.
מוצרים ,לדוגמה מוצר L/XL
או ? S\M

79

האם נדרש פירוט היקף לא.
המותניים בפריטים מספר 9-
?10

34

האם ניתן לסטות מטווח היקף לא .במכרז אפשרנו סטיה של  10%מטווח
המותניים המצויין בטופס היקף המוצר.
ההצעה?

30

האם יש כפילויות במוצרי כן .מדובר אך ורק בתחתוני מגן מבד.
תחתון מגן מבד ולא מבד?

37

האם הדרישה להטבעת קוד הדרישה להטבעת הקוד מתייחסת לאריזה.
הינה על המוצר או על
האריזה?

33

האם לא חסרה הגדרת המידה לא.
בסדינית רגילה?

30

האם מוצר מס'  25ו 26 -הינו לא .מדובר בשני מוצרים נפרדים ושונים.
אותו מוצר?

35

מוצר מס'  – 24מה המידה?

36

מוצר מס'  – 30מה זו סדינית הכוונה לסדינית שניתן "להלביש" על
המזרון.
עם שוליים?
מוצר מס'  – 32האם גם אין צורך באישור מכון התקנים למוצר זה.
הרשתון מחוייב באישור של
מכון התקנים?

37

אין הגדרת מידה.

מס' סעיף

תשובה

שאלה

האם חייבים לצרף את המפרט כן ,יש חובה לצרף את המפרט המקורי של
היצרן.
של כל מוצר להצעה?

38

39

נספח א1.

האם קיימת חובה לספק את אין זכאי סיעוד בשטח B
לזכאים
גם
המוצרים
המתגוררים בשטח ? B

04

נספח ג+ד

האם מספיקה חתימת דירקטור לא .על המציע וכל אחד מבעלי השליטה
מורשה חתימה על התצהירים (היינו – גם אם מדובר ביותר מבעל שליטה
יחיד) ,לחתום על תצהירים נפרדים ולצרפם
בנספחים ג ו -ד?
להצעה).

00

נספח ו

האם ניתן לשנות את נוסח לא.
נספח ו – אישור עריכת
ביטוחים?
האם נוסח הפוליסות שימסרו ניתן לערוך פוליסות נוסח "תעשיה" בתנאי
למוסד יכולים להיות בנוסח שסך הכיסוי לא ייפול מנוסח "ביט" ביום
הגשת המכרז.
"תעשיה"?

07

האם הסכום הנקוב בסעיף  2כן.
לביטוח
פוליסה
שעניינו
אחריות צד שלישי ,נקוב
בשקלים?
מי קובע את הסכום בסעיף  – 3אין צורך במכרז זה בפוליסת ביטוח רכוש.
פוליסה לביטוח רכוש?
איזה רכוש של המוסד דורש אין צורך במכרז זה בפוליסת ביטוח רכוש.
עריכת ביטוח רכוש?

03

00
05
06
07
08

09

54

האם ניתן לוותר או לקצר את לא.
תקופת הגילוי?
האם ניתן לשנות את נוסח לא.
נספח י"ב
ההצהרה בדבר ניגוד עניינים?
נספח י"ג – האם הדרישה ביחס למאפיינים כן.
 7מיוחדים למוצר (מבני/גזרתי)
סעיף
מתייחסת רק לגבי חיתולים?
להסכם
כללי

האם ניתן להוסיף מוצרים ככלל ,על הספק לספק אך ורק את
חדשים לטובת הזכאים במהלך המוצרים בהם זכה ושקיבלו את אישור
מכון התקנים .יחד עם זאת במידה וספק
ההתקשרות?
יבקש להחליף מוצר למוצר זהה או טוב
יותר ,ושיש ברשותו אישור ממכון התקנים,
יגיש בקשתו למוסד לביטוח לאומי ,לצורך
בחינת הבקשה וקבלת החלטה.
האם ייבחר "סל מוצרים" ?

לא .כל מוצר נבחן בנפרד  .יבחרו עד 4
זוכים לכל מוצר בכל מחוז.

רשימת מוצרי הספיגה – אפיון המוצרים
מוצרי חובה
מס
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13

מוצרי חובה

היקף בס"מ
(היקף מותניים)

חיתול קטן ()S

 55-055ס"מ

חיתול בינוני ()M

 75-035ס"מ

חיתול גדול ()L

 005-055ס"מ

חיתול גדול מאוד ()XL

 035-075ס"מ

חיתול גדול מאוד מאוד
()XXL
חיתול גדול מאוד מאוד
מאוד ()3XL
תחתון מגן קטן מבד ()S

 055-095ס"מ

תחתון מגן בינוני מבד
() M
תחתון מגן גדול מבד ()L
תחתון מגן גדול מאוד
מבד ()XL
תחתון מגן גדול מאוד
מאוד מבד ()XXL
סופגן קטן
סופגן בינוני

 075-045ס"מ
 55-95ס"מ
 75-005ס"מ
 055-055ס"מ
 035-075ס"מ
 075-005ס"מ

שם
היצרן

ארץ
ייצור

מספר קטלוגי

הקוד המוטבע
על המוצר

אופן פענוח הקוד

מצ"ב אישור
מכון התקנים
מתאריך

מצ"ב
פרוספקט
סמן V

.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21

סופגן גדול
סופגן דק במיוחד
סופגן לגבר
סדינית רגילה
רשתון
חיתול ספיגה מוגברת
 6-8שעות ספיגה
תחבושת ספיגה מוגברת
 6-8שעות ספיגה

מוצרי רשות
מס
.0
.0
.3
.4
.5

מוצרי רשות
חיתול ספיגה מוגברת
מאוד
מעל  8שעות ספיגה
תחבושת ספיגה מוגברת
מאוד
מעל  8שעות ספיגה
סדינית עם מדבקות
סדינית עם שוליים
סופגן בצורת כוס לגבר

היקף בס"מ
(היקף מותניים)

שם
היצרן

ארץ
ייצור

מספר קטלוגי

הקוד המוטבע
על המוצר

אופן פענוח הקוד

מצ"ב אישור
מכון התקנים
מתאריך

מצ"ב
פרוספקט
סמן V

