
 
  07SM/20מכרז מס' 

  2קובץ מס'   -ותשובות  שאלות

 3מתוך  1עמוד 

 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

 א3 8 1
שנים בכל המוצרים  5שנים ולא  10נבקש שהוותק מכירות  יהיה על 

כיוון שמדובר בסימולאטורים מתקדמים שהרכישה לא נעשת כל 
 שנה מחדש

 הבקשה מקובלת. 

הבקשה לא מקובלת. אין שינוי בנוסח  יש להוסיף אספקת רישיונות התוכנות בתשלום 2.6 15 2
 הסעיף

בקובץ  13ראה תשובה לשאלה מס'  מספר הארכות האפשריות מצד המכללה.נא הבהרתכם לגבי  1.6 23 3
 .1שאלות ותשובות מס' 

מס'   נבקש להוסיף "על פי דין" אחרי המילה "אחראי". –בשורה רביעית  1.9 23 4 לשאלה  תשובה  קובץ   9ראה 
 1שאלות ותשובות מס' 

 הבקשה מקובלת ומאושרת  למשווק או מפיץ.לא ברורה מה הכוונה ב"מטמיע". יש לשנות  1.11 23 5

6 23 1.12 

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

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

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

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

שינוי  אין  מקובלות.  לא  הבקשות 
 בנוסח הסעיף

7 27 9 

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

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

 שם. 
להוסיף אחרי "פסק דין" את המילים "שלא עוכב  9.6בסעיף  . ג

. נבקש להוסיף את האמור מעלה 9.3שנעשה בסעיף ביצועו" כפי 
 לגבי תנאים לשיפוי המכללה. 

מס'   בשאלות  התייחסות    10-21ראה 
 1בקובץ שאלות ותשובות מס' 

8 29 13 
קיזוז, נבקש שלא יחול במקרה של שיפוי/פיצוי המגיע אלא רק לאחר 
לספק  שתינתן  נבקש  כן  כמו  כאמור.  לשיפוי  התנאים  התקיימות 

 ימים לפני ביצוע הקיזוז.  7הודעה בכתב 

מס'   בשאלה  התייחסות   35ראה 
 1בקובץ שאלות ותשובות מס' 

  1נספח ד **
 2ונספח ד

 ** הבהרת המכללה** 
 כירות במותק  - A1סעיף 

מתאריך   החל  ,  1.7.2015במקום 
 1.1.2013: החל מתאריך יירשם

9 

/   1נספח ד
בובת  

אומדן  
 פיזיקלי 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ?טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

10 

/   1נספח ד
בובת  

סימולצית 
 האזנה

הפריט נמכר ללקוח לפני התאריך המבוקש האם ניתן   -וותק מכירות  
 ** מעלהת המכללה**הבהרראה  להציע בלי קשר לתאריך המצוין.

11 
/   1נספח ד

בובת  
ACLS 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

12 
/   1נספח ד

בובת  
ACLS 

לפני התאריך המבוקש ומשמש אותו עד היום,  הפריט נמכר ללקוח  
 בגליון זה 14ראה מענה לשאלה מס'  האם ניתן להציע בלי קשר לתאריך המצוין

13 

/   1נספח ד
בובה 

מתקדמת  
ALS 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

/   1נספח ד 14
 בזמן לידה צוואר הרחם מחוק  -אבקש הבהרה - 2סעיף  בובת לידה

על   לבדיקת  מדובר  ואר וצאפשרות 
טרום  לשבהרחם   המקודמים  בים 

 לידה. 

/   1נספח ד 15
 במה מדובר?-אבקש הבהרה  - 26סעיף  בובת לידה

לביצוע   באפשרות  מציאות מדובר 
חלק ש  דהובר הוא  הסימולטור  בה 

ת מדומה של מציאוממכלול שלם של  
 הלידה. 

/   1נספח ד 16
 כן האם סעיף חובה?  - 29סעיף  בובת לידה
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 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

17 
/   1נספח ד

בובת  
 טראומה 

אחד   על  הסבר   אבקש  -  65וסעיף    59-63סעיפים   מהסעיפים    כל 
 ( Rל   M)אבקש להעבירם  מ וחשיבותם 

שבמהלכו הליך    –  59סעיף   רפואי 
הבט לחלל  נוזל  לבדוק מוזרם  כדי  ן 

 כתוצאה מגיעה פנימיתדם  תהמצאו
לג'ניטליה מחלפת אפשרות    –  60סעיף  

שה או ילטובת בדיקה פיזיקלית של א
 גבר. 

מערכת    –   תח לחלל הבטןפ  –  61סעיף  
 העיכול. 

לצורך סגירת    –  62סעיף   אחד  צד 
 דימוי פגיעת חזה אצל פצוע. 

 לגיבוי. סוללה  – 63סעיף 
 קיים.א ל – 65סעיף 

ולא    Rהינם בסטטוס    59-63סעיפים  
M . 

18 
/   1נספח ד

בובת  
 טראומה 

האם בתמחור הסימולאטור יש להוסיף מוניטור וירטואלי, ואם כן 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

19 
/   1נספח ד

בובת  
 טראומה 

 הוותק שונה משאר הבובות האם יש סיבה לכך ? -וותק מכירות 
התאריך המבוקש האם ניתן להציע בלי קשר  הפריט נמכר ללקוח לפני  

 לתאריך המצוין.
 ** מעלהת המכללה**הבהרראה 

20 
/   1נספח ד

בובת ילד  
 מתקדמת 

 אבקש הסבר על סעיף זה וחשיבותו  - 5סעיף 
 מבוטל. 5סעיף  ( R-ל Mלמיטב ידיעתי לא קיים בבובת ילד  )אבקש להעבירו מ

21 
/   1נספח ד

בובת ילד  
 מתקדמת 

האם -חשיבותם של סעיפים אלה    -  44,  42,  41,  37,  35,  34,  17סעיפים  
 (R -ל  M –ניתן להגיש ללא  סעיפים אלה  ) אבקש להעבירם מ 

 מובטל. כל השאר ללא שינוי  37סעיף  
להגיש מוצר (Mכ  ארו  שי)ו ניתן  לא   .

 . Mאשר אינו עונה על דרישות 

22 
/   1נספח ד

בובת ילד  
 מתקדמת 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

23 
/   1נספח ד

בובת ילד  
 מתקדמת 

 הוותק שונה משאר הבובות האם יש סיבה לכך ? -וותק מכירות 
הפריט נמכר ללקוח לפני התאריך המבוקש האם ניתן להציע בלי קשר  

 המצוין.לתאריך 
 ** מעלהת המכללה**הבהרראה 

24 
/   1נספח ד
תינוק 

 מתקדם 

האם -חשיבותם של סעיפים אלה    -  5,13,14,17,36,38,40-42סעיפים  
 (R -ל  M –ניתן להגיש ללא  סעיפים אלה  ) אבקש להעבירם מ 

כל   .בוטליםמ  -  36,  17,  5  פיםסעי
שינוי ללא  לא (Mכ  ארו  שי)ו  השאר   .

על   עונה  אינו  אשר  מוצר  להגיש  ניתן 
 .Mדרישות 

26 
/   1נספח ד
תינוק 

 מתקדם 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

27 
/   1נספח ד
תינוק 

 מתקדם 

 הוותק שונה משאר הבובות האם יש סיבה לכך ? -וותק מכירות 
הפריט נמכר ללקוח לפני התאריך המבוקש האם ניתן להציע בלי קשר  

 לתאריך המצוין.
 ** מעלהת המכללה**הבהרראה 

28 

/   1נספח ד
בובת  

החייאה  
 מתקדמת 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

29 

/   1נספח ד
בובת סיעוד  

והחייאה  
 בסיסית 

אבקש הבהרה לגבי סעיפים אלה וחשיבותם   -  26,31,33,40סעיפים  
 ( R-ל  Mאבקש להעבירם מ )

כל   .בוטליםמ  -  26,31,33  פיםסעי
שינוי ללא  לא (Mכ    ארשיי)ו  השאר   .

על   עונה  אינו  אשר  מוצר  להגיש  ניתן 
 .Mדרישות 

30 

/   1נספח ד
בובת סיעוד  

והחייאה  
 בסיסית 

כן  ואם  וירטואלי  מוניטור  להוסיף  יש  הסימולאטור  בתמחור  האם 
 או טאבלט קשיח  ALL IN ONEאיזה ? טאבלט ,

במוניט צורך  יאין  וירטואלי.  רכש יור 
באופן  המכללה  ידי  על  מחשב 

חיבור יון ל ישכן יש לכלול ר  העצמאי.
 ה ונדרש(דימוניטור וירטואלי )במ

 
 
 

   



 
  07SM/20מכרז מס' 

  2קובץ מס'   -ותשובות  שאלות

 3מתוך  3עמוד 

 

 תשובת המכללה  שאלה  סעיף עמ'  # 

31 

/   1נספח ד
בובה 

לתרגול  
טראומה  

 לחזה ובטן 

נתיב    R-ל M -אבקש הבהרה וכן אבקש להעבירו מ - 11סעיף  כירורגיביצוע   . אוויר 
 Mסעיף זה ישאר כ 

/   1נספח ד 32
 סיעודבובת 

האם המטרה היא טיפול  1: אבקש הבהרה סעיף 1סעיף 
 בטרכאוסטומי  

 Rל    M: אבקש  להעבירו מ  2-3סעיף 

הי  -  1סעיף   ולא   טיפול  הנהמטרה 
  חיתוך.

 מבוטל – 2סעיף 
 מובטל – 3סעיף 

33 

/   2נספח ד
ראש 

אינטובציה 
 תינוק-

 אבקש הבהרה למה הכוונה  - 3סעיף 
להחלפת  פ אלהכוונה   חלקים שרות 
  .של המוצר מתבלים

34 

/   2נספח ד
ראש 

אינטובציה 
 ילד  -

 מעלה  33תשובה לשאלה  ראה אבקש הבהרה למה הכוונה  - 5סעיף 

35 

/   2נספח ד
ראש 

אינטובציה 
 מבוגר  –

 מעלה  33תשובה לשאלה  ראה אבקש הבהרה למה הכוונה  - 10סעיף 

36 

/   2נספח ד
הכנסת  

וריד 
 פריפרי 

 מעלה  33תשובה לשאלה  ראה אבקש הבהרה למה הכוונה  - 4סעיף 

/   2נספח ד 37
 מעלה  33תשובה לשאלה  ראה אבקש הבהרה למה הכוונה  - 3סעיף  הכנסת נקז  

38 
/   2נספח ד

בובת ילד  
 מתקדמת 

 הבובות האם יש סיבה לכך ?הוותק שונה משאר  -וותק מכירות 
הפריט נמכר ללקוח לפני התאריך המבוקש האם ניתן להציע בלי קשר  

 לתאריך המצוין.
 ** מעלהת המכללה**הבהרראה 

/   2נספח ד 39
 מעלה  33תשובה לשאלה  ראה אבקש הבהרה למה הכוונה  - 3סעיף  אגן לידה  

/   2נספח ד 40
 מעלה  33תשובה לשאלה  ראה אבקש הבהרה למה הכוונה  - 3סעיף  אגן נשי 

41 

/   2נספח ד
מאמן  

משימה 
 פצעים  

 לא. האם אפשר להציע לכל סעיף מאמן בנפרד או צריך שיהיה אחד ?

42 

/   2נספח ד
מאמן  

משימה 
+סט  

 פציעות 

 הבקשות  2מה ההבדל בין 
מוצרים   לתרגול שני  האחר  נפרדים. 

תרח לביצוע  השני  על מיונות.  ישים 
 סימולטור.

 


