
 
  08ME/20מכרז מס' 

   ותשובות שאלות

 6מתוך  1עמוד 

 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ' #

0 4 3 
א ויימשך למס'  בעקבות הסגר שכנראה יתחיל בתחילת שבוע הב

לא נוכל לעמוד בזמני ההגשה. ולספק את כל הנדרש  שבועות.
 לכן נודה על דחיית מועד ההגשה.  במכרז זה.

מ לא  שיהבקשה  אין  וי נאושרת. 
 במועד הגשת המענה למכרז. 

1 6 7.2  
 1מ.

מקבל    2ואילו מ.  100נק' מתוך    80מקבל משקל של    1מ.  -על פי הסעיף  
, 2. נראה כי נפלה טעות סופר במשקל מ.100נק' מתוך    25משקל של  

 . נא הבהרתכם.  100 - ולא ל 105 -שווה ל  80+25שכן 

 טעות סופר.
 נק' 80נק' ולא  75 – 1מ. 

שינוי  " safety –"עדכוני תוכנה המוגדרים כ  -מבוקש לשנות ל 8.1 8 2 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

3 9 10 
למכרז   .א ההצעה  ערבות  גובה  את  לקבוע  מהמכללה  מבוקש 

 בסכום בש"ח ולא באחוזים.
 האם קיים נוסח ערבות להצעה? .ב

ערבות  ניתן   .א סך  הצעה  להגיש  על 
 סעיף ₪ או בהתאם לנוסח   100,000

 במכרז לפי בחירת המציע.  10
 אתר.מצ"ב בנוסח ערבות הצעה  .ב

שינוי  " safety –"עדכוני תוכנה המוגדרים כ  -מבוקש לשנות ל 3.1 13 4 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

 כן, למעט מתכלים. מבוקש להבהיר האם הבקשה כוללת כבלים ואביזרים  3.2 13 5

שינוי  " safety –"עדכוני תוכנה המוגדרים כ  -מבוקש לשנות ל 3.5 14 6 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

ימי עבודה מיום לקיחתו  7"... הספק יחזיר את המוצר המתוקן עד    3.7 14 7
 " יש לשנות ל"הספק יחזיר את המוצר המתוקן בתום התיקון".

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 המכרז.בנוסח 

 לא כולל שישי ושבת.  מבוקש להבהיר כי לא יכלול שישי+שבת 4.2 14 8

ניתן להעביר בכל סיום הדרכה אישור מעבר  5.3 14 9 מבוקש להבהיר האם 
 כן. הדרכה לרשימת משתתפים במקום תעודה פרטנית.

שנים מיום   5מצטברת של  עד תקופה   נא הבהרתכם לגבי מספר הארכות האפשריות מצד המכללה. 1.6 21 10
 הודעת הזכייה. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  נבקש להוסיף "על פי דין" אחרי המילה "אחראי". –בשורה רביעית  1.9 21 11
 המילה מטמיע תוחלף במילה משווק לא ברורה מה הכוונה ב"מטמיע". יש לשנות למשווק או מפיץ.  1.11 22 12

13 22 1.12 

נבקש שהפיצוי יחול לגבי הוצאות סבירות וכן שהשיפוי יהיה כפוף 
   –לתנאים להלן 

המכללה הודיעה לספק על הנזק/האירוע/התביעה מייד לאחר  .א
 שנודע לה עליהם; 

המידע  .ב את  לו  ומסרה  להתגונן  לספק  אפשרה  המכללה 
 שברשותה ואשר דרוש לו לצורך הגנתו. 

המכללה לא התפשרה עם הניזוק/התובע בהסדר לפני שקיבלה  . ג
 הסכמת הספק מראש ובכתב.  

 

אין  ומקובל  ןאינות  הבקש שינוי ת. 
 בנוסח המכרז.

14 25 9 

נבקש להוסיף את המילים "על פי הדין"   -  9.5,  9.4,  9.2,  9.1בסעיפים  
 אחרי "אחראי". 

- ו  1.12,  1.9כמו כן נבקש להוסיף את ההסתייגות שמופיעה בסעיף  
 להסכם ולפיה הספק אינו אחראי בנסיבות המופיעות שם.  16.3

להוסיף אחרי "פסק דין" את המילים "שלא עוכב ביצועו"    9.6בסעיף  
. נבקש להוסיף את האמור מעלה לגבי תנאים 9.3שנעשה בסעיף  כפי  

 לשיפוי המכללה. 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

15 25 9 

להחריג זה  בסעיף  בהם   מבוקש  במקרים  הספק  אחריות  את 
הנזק/החבלה/התאונה נגרמו כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בספק  
כגון שריפות, רעידות אדמה, הצפות, הפסקות חשמל וכח עליון ו/או 
כתוצאה ממעשה מכוון של המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כתוצאה 
כתוצאה  ו/או  מטעמה  מי  ו/או  המכללה  של  רשלנות  ו/או  ממחדל 

לה של המכללה ו/או מי מטעמה שלא על פי הנחיות הספק ו/או מפעו
ועל   המכללה  על  תחול  האחריות  כאלה  במקרים  היצרן.  הוראות 

 חשבונה. 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

16 25 9 

בסעיף   להבהיר  הדין   9מבוקש  פי  על  הספק  אחריות  את  ולהכפיף 
באופן מלא ומיד עם קבלת  ובאופן בו הספק מתחייב לשפות ולפצות  

דרישה בכתב לאחר פסק דין שלא עוכב ביצועו, את המכללה ו/או מי 
עוכב  שלא  דין  בפסק  לחובתם  יפסק  אשר  הסכום  במלוא  מטעמה 
להם  אחראי  הספק  אשר  גוף  ו/או  לרכוש  לנזקים   בקשר  ביצועו 

על פי דין, ובלבד שהמכללה הודיעה לספק אודות כל    9כאמור בסעיף  
דרישה כאמור, שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בתביעה   תביעה או

 כאמור והמכללה שיתפה עמו פעולה בהתגוננות. 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.



 
  08ME/20מכרז מס' 

   ותשובות שאלות

 6מתוך  2עמוד 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ' #

 "ו/או על פי חוזה זה"  נבקש להסיר את המילים: .א 11 26 17
 נבקש להסיר את המילים: "ובעלת מוניטין".  .ב

אין  ומקובל  ןאינות  הבקש שינוי ת. 
 בנוסח המכרז.

שינוי  . 11.7נבקש להסיר את הסעיף וזאת לאור סעיף הפטור הקיים בסעיף   11.1 26 18 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

 :"וביטוח אחריות מקצועית" נבקש להסיר את המילים 11.3 26 19
שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 

 בנוסח המכרז.

 להסיר את הסעיף הספק לא מעסיק עובדים.נבקש  11.4 26 20

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

ומדובר   אין להסיר את הסעיף, היות 
בהתאם  אחידה,  אישור  בתבנית 
להנחיות הממונה על הביטוח ברשות 

 שוק ההון. 
עובדים,  מעסיק  לא  והספק  במידה 
לא  שהוא  בכתב  הצהרה  לצרף  עליו 

יעסיק עובדים, במשך  מעסיק, וגם לא  
כל תקופת ההתקשרות )לרבות שירות 

 שוטף( עם המכללה. 

21 26 11.5 

"יצומצמו" ירשמו המילים: "ולא  נבקש שבמקום המילה: .א
 ישונו לרעה". 

 "לפחות" תוסר. נבקש שהמילה: .ב
 ". 30" ירשם" 60נבקש שבמקום "  . ג

 מקובלת ומאושרת הבקשה  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
 ומאושרת הבקשה מקובלת  . ג

22 26 11.6 

" נבקש שלאחר המילים :   14נבקש להסיר את המילים: "תוך  .א
"וזאת מבלי לגרוע מהוראות  "כנספח ב'" יתווספו המילים:

 ". 2019-1-6חוזר הפיקוח 
"ו/או בהתאם לאישור הביטוח   נבקש להוסיף את המילים: .ב

" או בנוסח אחר  1המצ"ב להסכם זה והמסומן כנספח ב'
ת הביטוח אשר לא יגרע מהוראות האישור המקובל על חבר

 המצורף להסכם". 
:"המשולב בביטוח אחריות  נבקש להסיר את המילים . ג

 מקצועית". 
שנים" ירשם: "למשך  7נבקש שבמקום המילים: "למשך  .ד

 שנתיים".  

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  . ג

 בנוסח המכרז.
אינה מקובלת. אין שינוי הבקשה   .ד

 בנוסח המכרז.

23 26 11.7 

  "הבאים מטעמה" ירשמו המילים: נבקש שלאחר המילים: .א
למעט כלפי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמו אשר לא  "

 התחייבו לפטור ההדדי כלפי הספק".
נבקש שבמקום המילים: "מכל אחריות לנזק" ירשמו  .ב

במסגרת פוליסה הרכוש "בגין נזק הניתן לכיסוי  המילים:
 הנערכת על ידי הספק". 

 "או מי מטעמו". נבקש להסיר את המילים: . ג

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .א
 בנוסח המכרז.

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ב
 בנוסח המכרז.

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  . ג
 בנוסח המכרז.

 מקובלת ומאושרת הבקשה  "כל". נבקש להסיר את המילה: 11.8 26 24

25 26 11.9 
כל ביטוח רכוש נוסף   נבקש להסיר את הסעיף לחלוטין. .א

   שנדרש נבקש שיתווסף למכרז.
 לעניין ביטוחי חבויות מדובר בדרישה לא סבירה. .ב

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .א
 בנוסח המכרז.

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ב
 בנוסח המכרז.

26 27 13 
שלא יחול במקרה של שיפוי/פיצוי המגיע אלא רק לאחר קיזוז, נבקש  

לספק  שתינתן  נבקש  כן  כמו  כאמור.  לשיפוי  התנאים  התקיימות 
 ימים לפני ביצוע הקיזוז.  7הודעה בכתב 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

27 27 14 

המידע הוא   -מבוקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות לא תחול אם  
מידע   חסוי;  אינו  הדין  מכח  ו/או  טבעו  מעצם  ו/או  הכלל  נחלת 
שהתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  
טרם   עובדיו  בידי  ו/או  הספק  בידי  שהיה  מידע  סודיות; 

מידע שחובה לגלותו על פי דין ו/או על פי צו מרשות   ההתקשרות;  
 שיפוטית מוסמכת. 

 הבקשה מקובלת ומאושרת 

את  1ב 30 28 דין"  פי  "על  המילים  אחרי  הראשונה  בשורה  להוסיף  מבוקש 
 הבקשה מקובלת ומאושרת  המילים "בשל תביעה או דרישה שתוגש במהלך תקופת הביטוח".  

 ג  30 29

בשורה הראשונה מבוקש למחוק את המילה "היצרן" ולרשום  .א
 "המציע". 

פי   .ב "על  להוסיף בשורה הראשונה אחרי המילים  הדין מבוקש 
הישראלי" את המילים "בשל תביעה או דרישה שתוגש במהלך 

 תקופת הביטוח"

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב

 הבקשה מקובלת ומאושרת  מבוקש למחוק את המילה "היצרן" ולרשום "המציע".  3ג 30 30



 
  08ME/20מכרז מס' 

   ותשובות שאלות

 6מתוך  3עמוד 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ' #

 הבקשה מקובלת ומאושרת  "עובדיו".מבוקש להוסיף אחרי המילים "כלפי כל" את המילה  1ה 30 31

32 32  

 חבות המוצר: 

דיבה, השמצה והוצאת לשון   -303מבוקש למחוק את הקוד " .א
 הרע במסגרת כיסוי אחריות מקצועית. 

 עיכוב/שיהוי מקרה ביטוח". –  327מבוקש למחוק את הקוד " .ב

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ב

 בנוסח המכרז.

33 32  
 ( 32במסמכי המכרז ישנו אישור קיום ביטוחים )עמוד 

בקובץ   אותו  לשלוח  אפשר  לשלוח    WORDהאם  שנוכל  בשביל 
 למבטח לחתימה ?

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

34 32  
לא יחתם אף מסמך מעבר   2019-1-6בהתאם להוראות חוזר הפיקוח  

למסמך האחיד שהופק על ידי הפיקוח. בנוסף המבטחת לא תקבל  
 ולא תאשר אף מסמך שיצורף להסכם. 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
  בנוסח המכרז.

לעבור  הביטוח  דרישות  נספח  )על 
מנת   על  הביטוח,  לחברת  במלואו 

ת הביטוח  קיום  שחברת  אישור  פיק 
שהתאם  האחיד,  בנוסח  ביטוחים 

 לדרישות הביטוח המלאות(

שינוי  נבקש להסיר את הסעיף. -ביטוח רכוש  א'  32 35 אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז.

 נבקש להסיר את הסעיף. -ביטוח אחריות מקצועית  ב' 32 36
שביטוח  בתנאי  מתקבלת,  הבקשה 

הרחבה לכיסוי חבות המוצר יכלול גם  
 אחריות מקצועית

 ג' 32 37

 "המשווק".  "היצרן" במילה : נבקש להסיר את המילה: .א
 "העלולים להיגרם" במילה: נבקש להחליף את המילים: .ב

 "שייגרם". 
 "המשווק".  "היצרן" במקום ירשם: נבקש להסיר את המילה: . ג
 .  2נבקש להסיר את סעיף  .ד
"היצרן" ירשם   המילה:ובמקום  304נבקש להסיר את קוד  .ה

 המשווק". 
 ₪.  1,000,000-נבקש שגבול האחריות יופחת ל  .ו

)לא להסיר( את   להחליףמאושר  .א
המילה "היצרן", עם המילה  

 "המשווק". 
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ד

   בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ה

   המכרזבנוסח 
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ו

   בנוסח המכרז

38 32  

 אחריות כלפי צד ג'
 "העלולים להיגרם" במילה: נבקש להחליף את המילים: .א

 "שייגרם". 
 . 322נבקש להסיר את קוד  .ב
 "זיהום תאונתי פתאומי" יתווספו המילים: לאחר המילים: . ג

 "ובלתי צפוי". 
קרות מקרה הביטוח" "במישרין בעת  נבקש שלאחר המילים: .ד

 "למעט הפריט עליו פועלים במישרין".  יתווספו המילים:
"לשפות את מבקש האישור" יתווספו  לאחר המילים: .ה

"בגין אחריות שתוטל עקב מעשה ו/או מחדל של  המילים:
 הספק". 

 . 304נבקש להסיר את קוד  .ו
להסיר את הסעיף בדבר וויתור על שיבוב קוד   נבקש נבקש .ז

309 . 
"ייחשב כצד ג' את  לאחר המילים 6נבקש להוסיף בסעיף  .ח

 "למעט הפריט עליו פועלים במישרין".  המילים:
 ₪.  2,000,000-נבקש להפחית את גבול האחריות ל .ט

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג
 מקובלת ומאושרת הבקשה  .ד
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ה
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ו
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ז

   בנוסח המכרז
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ח
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ט

 בנוסח המכרז

 נבקש להסיר את הסעיף . הספק לא מעסיק עובדים. ה' 33 39

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 . המכרזבנוסח 

ומדובר   אין להסיר את הסעיף, היות 
בהתאם  אחידה,  אישור  בתבנית 
להנחיות הממונה על הביטוח ברשות 

 שוק ההון. 
עובדים,  מעסיק  לא  והספק  במידה 
לא   שהוא  בכתב  הצהרה  לצרף  עליו 
מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים, במשך  
כל תקופת ההתקשרות )לרבות שירות 

 שוטף( עם המכללה. 
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 ו' 33 40

 .  1נבקש להסיר את סעיף  .א
המבטחת לא תאשר אף מסמך   2נבקש להסיר את סעיף  .ב

 שאיננו אישור אחיד.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ו/או בנוסח   3סעיף  . ג

 אחר המקובל על המבטחת".

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .א
 בנוסח המכרז

הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ב
 בנוסח המכרז

 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג

 סוף 33 41

 לתשומת לב
נבקש להסיר את הסעיף. המבטחת לא מאשרת ולא תתייחס   .א

למסמך שצורף בשום צורה. המלל המדובר המופנה למבטחת 
 . 2019-1-6חורג מהנחיות המפקח על הביטוח וחוזר 

נבקש להסיר את השורה האחרונה. המבטחת לא מאשרת אף   .ב
שאיננו אישור אחיד ולכן המשפט ו/או מסמך שנשלח אליה 

 הניסיון בתוספת האמורה חורג מהנחיות חוזר הפיקוח. 

דרישות  נספח  )על  נדחית  הבקשה 
לחברת  במלואו  לעבור  הביטוח 
הביטוח  שחברת  מנת  על  הביטוח, 
בנוסח  ביטוחים  קיום  אישור  תפיק 
הביטוח  לדרישות  שהתאם  האחיד, 

 המלאות(

42 34  
 רכוש :
 להסיר את הסעיף.נבקש 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
 בנוסח המכרז

43 34  

 צד ג'
 . 304נבקש להסיר את קוד  .א
 . 309נבקש להסיר את קוד  .ב
 . 322נבקש להסיר את קוד  . ג
 . 329נבקש להסיר את קוד  .ד
 ₪.  2,000,000-נבקש להפחית את גבול האחריות ל .ה

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
שינוי הבקשה אינה מקובלת. אין   .ב

 בנוסח המכרז
 הבקשה מקובלת ומאושרת  . ג
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ד

 בנוסח המכרז
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ה

44 34  
 אחריות מעבידים

 נבקש להסיר את הסעיף הספק לא מחזיק עובדים.
 

שינוי  אין  מקובלת.  אינה  הבקשה 
   בנוסח המכרז

ומדובר   אין להסיר את הסעיף, היות 
בהתאם בתבנית   אחידה,  אישור 

להנחיות הממונה על הביטוח ברשות 
 שוק ההון. 

עובדים,  מעסיק  לא  והספק  במידה 
לא   שהוא  בכתב  הצהרה  לצרף  עליו 
מעסיק, וגם לא יעסיק עובדים, במשך  
כל תקופת ההתקשרות )לרבות שירות 

 שוטף( עם המכללה. 

45 34  
 אחריות מקצועית  

 נבקש להסיר את הסעיף.

מתקבלת,   שביטוח   בתנאיהבקשה 
חבות המוצר יכלול גם הרחבה לכיסוי 

 אחריות מקצועית

46 34  

 חבות המוצר
 . לא רלוונטי לחבות המוצר. 303נבקש להסיר את קוד  .א
 . 304נבקש להסיר את קוד  .ב
 . 309נבקש להסיר את קוד  . ג
 . לא רלוונטי לחבות המוצר. 327נבקש להסיר את קוד  .ד
 ₪.  1,000,000-גבול האחריות לנבקש להפחית את  .ה

 הבקשה מקובלת ומאושרת  .א
 הבקשה מקובלת ומאושרת  .ב
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  . ג

 בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ד

 בנוסח המכרז
הבקשה אינה מקובלת. אין שינוי  .ה

 .בנוסח המכרז

47 
  –נספח ד' 

 כללי 

יותר מסוג אחד לאותו באיזה אופן בטבלת נספח ד' ניתן להציע 
כולן  ? C וגם דגם B וגם דגם A לדוגמא עגלת טיפולים דגם ?פריט

עומדות בדרישות המכרז אך הן עם מאפיינים שונים במחירים  
 (2שונים )ראי עמוד 

ניתן להציע רק פריט אחד. דגש על כך 
 למכרז 2.3שהפריט עומד בתנאי סף 
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48 
 -נספח ד' 

 כללי 

חברתנו הינה חברה יבואנית הרוכשת את מוצריה במטבע זר. מאחר  
הגשת  לאפשר  מבוקש  המטבע,  בשערי  לתנודות  חשופה  וחברתנו 
המטבע   לשערי  ההצעה  את  ולהצמיד  זר  במטבע  גם  למכרז  הצעה 

 המוצע.  
שער  בו  במצב  עם המכללה  להטיב  אף  יכול  זר  במטבע  הגשה  מתן 

 המטבע יירד. 

במט" הצעה  לתת  בדיקת  מאושר  ח, 
תעשה וה  ההצעה לאחרים  השוואה 

ציג המפורסם ר מט"ח יבש"ח לפי שע
 ביום פתיחת המעטפות של מכרז זה. 

 מזמינה מציע שיגיש הצעה במט"ח, ה
שומרת לעצמה הזכות לשלם במט"ח 

 ו/או בש"ח לפי שיקול דעתה. 

 -נספח ד'  49
 נדרשמבוקש להבהיר האם ניתן להציע שני דגמים עבור מוצר  כללי 

 לא ניתן. 
יש להציע דגם אחד בלבד אשר עומד 

 2.3בדרישות המכרז ובתנאי סף 

50 
  –נספח ד' 

 2פריט 
 :מיטת שינוע

 דגמים. כיצד ניתן להציע את שניהם בטבלה? 2ישנם  FERNOל 

לצורך   Fernoהמותג   רק  נרשם 
אשר   מוצר  כל  להציע  ניתן  הדוגמא. 
שינוע   כמיטת  לשימוש  מיועד 
לאמבולנס ובתנאי שעומד בתנאי סף  

 למכרז  2.3

  –נספח ד'  51
 6פריט 

מבוקש להבהיר האם ניתן להציע מכשיר שהינו שווה ערך ביכולותיו 
 הבקשה לא מאושרת. הטיפוליות לדגם המבוקש. 

  –נספח ד'  52
 9פריט 

(, A1קונקטיביטי, )מוצר   מבוקש להבהיר כי מכשיר לבדיקת סוכר
המוצע במסגרת הצעת המחיר כולל תוכנת רכזת אולם איננו כולל  
החולה.   תיק  אל  התוצאות  ושידור  החולים  בית  לממשקי  חיבור 

 במידה ונדרש יתומחר בהתאם לאחר אפיון המערכת.

בשלב  צורך  אין  מקובלת.  ההבהרה 
 ממשקות.בתוכנת הת

  –נספח ד'  53
 11פריט 

וירטואלי   לרבות   I-Simulateמוניטור  המודולים  כל  כולל 
CORPULS3    -      האם יש צורך   – מהו מוניטור וירטואלי    – שאלה ?

 בעגלה 

לדמיין  כינוי  הינו  וירטואלי  מוניטור 
למוניטור אמיתי. לא מדובר רק בצג 
את   לחבר  המאפשר  בדמיין  אלא 

לכל   הקיימות החולה  הפונקציות 
 אין צורך בעגלה. במוניטור רגיל.

  –נספח ד'  54
 11פריט 

וירטואלי   מוניטור  מהו  להבהיר  כל   SIMULATEמבוקש  לרבות 
 מעלה.  53ראה תשובה לשאלה  CORPULSE3המודולים של 

  –נספח ד'  55
 21פריט 

לדפיברילטור   סימולטור  להציע  ניתן  האם  להבהיר    AEDמבוקש 
)מדמה   אלחוטי.  שלט  במקום  מראש  מובנות  תכניות  בעל  לתרגול, 

 שימוש מכשיר אמת(.  
 הבקשה לא מאושרת.

  –נספח ד'  56
להבים   שאלה מה הערכה כוללת ?  -  ערכת אינטובציה 22פריט  ללהב,  מסוג    4עד    00ניצב 

 מקינטוש ומילר.

  –נספח ד'  57
 24פריט 

Video Laryngoscope    -    או    –שאלה הידית  על  צל  המסך  האם 
 מרחוק ? האם נדרשת עגלה 

נדרשת   הידית(.  על  )לא  מרוחק  מסך 
 עגלה. 

  –נספח ד'  58
 24פריט 

Video Laryngoscope 
 לאיזה תחום המכשור, א.א.ג או אורולוגיה?  .א
 להציע מגדל כזה?האם קיים מגדל אנדוסקופי או האם יש  .ב
אם יש מגדל אנדוסקופי של איזה חברה המגדל והאם מדובר  . ג

 על מערכת ניידת?

 יועד לחלל הפה )א.א.ג( מ .א
 לא רלוונטי.  .ב
 לא נדרש. . ג

  –נספח ד'  59
 29פריט 

 : אחות אילמת
 ?באיזה מידות? האם נדרש מנגנון שינוי גובה? סוג נירוסטה

 ס"מ  10פלוס מינוס  50X70כ 
   X 35-60 60-80  :גודל משטח עליון 

מ "ס  110  'מקס  65 'מינ  :גובה
 לא חשמלי( –הידראולי  /)פנאומטי 

 נירוסטה לא מחלידה.
 עמיד לחיטוי באלכוהול וכד'. 

  –נספח ד'  60
 30 פריט

מהם מאפייני העגלה? כמה מגירות? כמה רבי תאים? איזה אביזרים 
איזה תקן   .כגון: פח אשפה, סלסלה, חישוק לפח מחטיםנדרשים ?  

 ? ISO ? CE ?איכות נדרש

-תאי רב  10מגירות עם חוצצים +    5
 א מעליהם.ת

 נדרש  –פח אשפה 
 נדרש -סלסות  2

 נדרש  –חישוב לפח מחטים 
מיוצר  עוד  כל  תקן  חייב  לא 

   באירופה/ארה"ב/ישראל.
לחיטוי  עמיד  העגלה  פלסטיק 

 וכד'.באלכוהול 
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  –נספח ד'  61
 31פריט 

ומדפי רשת מסוים מאד עגלות  יצרן  זה  להציע   .מטרו  האם אפשר 
 ?מוצר זהה ושווה ערך של יצרן אחר

עומדת  אשר  עגלה  כל  להציע  ניתן 
וא זה  בסעיף  המפורטות  ר  שבמידות 

 מדפים.  5לה לפחות 
 נדרש עם גלגלים ומערכת בלימה.

ועומדת  רפואי  לשימוש  מתאימה 
   2.3בתנאי סף 

  –נספח ד'  62
 32פריט 

מהם מאפייני העגלה? כמה מגירות? האם נדרשת נעילה איזה 
אביזרים נדרשים בנוסף ? כגון קרש החייאה, מוט לאינפוזיה,  

 .חישוק לפח מחטים
 ? ISO ? CE ?איזה תקני איכות נדרש

 מגירות  5-6
 לא חובה נעילה 

קרש גב, חישוק לפח מחטים, נדרש:  
  מדף עליון למוניטור.

 לא נדרש מוט אינפוזיה.
או  אמריקאי  או  ישראלי  תקן  נדרש 

 אירופאי.
לחיטוי  עמיד  העגלה  פלסטיק 

 באלכוהול וכד'.

  –נספח ד'  63
 33פריט 

 אוגר כביסה: 
כמו   מחליד  ולא  רחיץ  לחומר  דרישה  קיימת  האם  חומר?  מאיזה 

 ?אלומיניום

לא חובה   .הלא מחליד  מנירוסטהעשוי  
 מכסה.

  –נספח ד'  64
 46 פריט

האם המחיר כולל התקנה על הקיר? איזה קיר? האם יש   רבי תאים:
מציע להבהיר שזה   ?צנרת בתוך הקירות שעלולה להינזק מהקדיחות

 לא כולל התקנה 
 לא נדרשת התקנה.

65 
  –נספח ד' 
פריט רב  

 תאים

 רבי תאים:
 באקסל. 45-47נדרשים רק פריטים  ?תאים 5דרישה לסט רב תא האם קיימת 

 


