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 המרכז הרפואי לגליל
 .אספקת מוצרי טקסטיללקבלת הצעות ל  100/2021מכרז 

  20212.126. מענה לשאלות הבהרה
 

 תשובה שאלה/הערה הסעיף במכרז סידורי
1.  

 –נספח א' 

 .6סעיף 

הפריטים נוסה להשתתפות במכרז נדרש שמגוון "

ואושר לשימוש על ידי המרכז הרפואי. במקרה של 

פריט שלא אושר לשימוש במרכז הרפואי, הספק 

ימים מיום קבלת ההודעה  7יעביר דוגמאות תוך 

אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם  ..לביצוע ההדגמה.

המציע יקבל אישור  המקצועי עקב הכרות קודמת.

מהגורם המקצועי במרכז הרפואי על ההדגמה לפני 

הגשת מסמכי המכרז. אם לא יינתן פטור מהדגמה על 

ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי 

 " המציע, ההצעה תיפסל.

יובהר כי, ניתן להגיש 

הצעה ללא המצאת 

דוגמאות בשלב הגשת 

 ההצעות.

לאחר בדיקת ההצעות 

המציעים  ועמידת

בתנאי הסף ולאחר 

בחירה בהצעת מציע 

כזוכה על המציע 

להמציא דוגמאות 

כאמור בנספח א' 

, ולאחר בדיקת 6סעיף 

הדוגמאות תבחר 

ההצעה או תיפסל 

בהתאם לתוצאות 

 ההדגמה.
2.  

נספח ד' טבלת 

כמויות 

 משוערות

  מאחר ונפלה טעות סופר במפרט לייצור

משוערות הטובין הטבלה המציינת כמויות 

שונתה ביחס לסל לחיתולים, מגבות וביגוד 

+ לוגו נרשם כמות  50/100מגבות  -יונקים  

10,000. 

  כללי.לטבלה יתווסף סל נוסף של מגבות 

 

  הכמות

המשוערת 

הנכונה הינה 

מגבות  1,000

 שנתית.

  הכמות

המשוערת 

למגבות כללי 

מגבות  9,000

 שנתית.
3.  

 –נספח ו' 

מפרט לייצור 

 הטובין

  למפרט שפורסם יתווסף סל מגבות כללי– 

מפרט לייצור מגבת פרוטה  – 37פריט מס' 

 )מגבת שעירה(.
 סיבי כותנה. 100%הרכב הבד :  -

 . 22/1חוטי שתי: יהיו חוטי  -

 .18/1חוטי ערב: יהיו חוטי  -

 גרם למ"ר. 400משקל:  -

מכי יש לקבל את מס

המכרז המעודכנים 

ולהגיש הצעה בהתאם 

לאמור במסמכי 

 המכרז העדכניים. 
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באפיצות כמפורט  50*100מידות המגבת :  -

 .301סעיף  629בת״י 

 20%שטח : נטול השיער במגבת לא יעלה על  -

 מכלל שטח המגבת. 15% -

מבנה: מבנה המגבת יהיה לפי הדגם  -

 שהוסכם ואושר ע"י המרכז הרפואי לגליל.

 גוון: לבן. -

 צבע הלוגו : על פי דוגמא. -

תינתן דוגמא לבדיקה, ניסיון ואישור סופי  -

של המוצר ע"י מכבסת המרכז הרפואי 

 לגליל.

 
4.  

 –נספח ה' 

 מפרט 

בפריט מכנס אחות לבן האם אפשר להגיש הצעה גם 

 65/35גרם הרכב  170 2/1מבד 

 מקובל.

 
5.  

 –נספח ה' 

 מפרט 

 אפשרויות מפרטים  2במכרז במפרטים ניתנו 

 לדוגמה  : בסל ביגוד מדים פרסונל 

  50/50ו/או גברדין  24/1בד 

יש להוסיף עמודות נוספת בהצעת המחיר למפרט 

 נוסף

אכן, יש צורך להוסיף 

עמודות בהתאם לסוג 

המפרט. המרכז 

הרפואי שומר לעצמו 

את הזכות להחליט 

איזה בד יתאים ע"פ 

 דרישה בהתאם לצורך
6.  

 –נספח ה' 

 מפרט

 ?6מה צבע בד כרית מפרט מס 

 

 

אפשרי לעשות בכל 

מיני צבעים או 

דוגמאות אשר יבחרו 

 ע"י המרכז הרפואי. 

יודגש כי חייב להיות 

לוגו של המרכז 

 הרפואי על הכרית.
7.  

 –נספח ה' 

 מפרט 

מבקשים להפריד}לפצל{  את החיתולים והמגבות 

 מביגוד היונקים }בסל השני.

 

נא ראה תשובה בסעיף 

 לעיל. 2+3

8.  
 –נספח ה' 

 מפרט 

 120מבקשים שהאספקה הראשונית תהיה לאחר 

 יום.

 הבקשה נדחית.

9.  
 –נספח א' 

 ביטוח

₪ במליון  -מבקשים להסתפק בביטוח חבות המוצר

 בלבד }כמו בהרבה מוסדות ממשלה{.

 הבקשה נדחית.

10.  
 –נספח א' 

 ערבות ביצוע

נבקש להקטין  גובה ערבות הביצוע גבוהה מאד,

 אותה

 הבקשה נדחית.
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11.  
סעיף נספח א' 

6. 

מאחר וטרם סיפקנו לכם ביגוד , 6נספח א סעיף 

שאושר על ידכם נבקש לקבל מכם דוגמאות מוקדם 

ככל האפשר בכדי שנוכל להכין לכם דוגמאות לאישור 

. 

או לחילופין האם ניתן לגשת למכרז ללא הצורך 

 בהגשת דוגמאות בשלב זה אלא רק לאחר הזכייה

נא ראה תשובה סעיף 

 לעיל. 1

12.  
 –נספח א' 

 ערבות

מדובר בערבות ביצוע   האם יש ערבות הגשה או רק ערבות הצעה-נספח ט 

אשר תימסר למרכז 

 הרפואי לאחר הזכיה.
13.  

 –נספח א' 

 6סעיף 

במידה ואין אישור לגשת ללא הגשת -6נספח א סעיף 

דוגמאות נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז על 

תנאי מנת שנוכל להספיק להכין את הדוגמאות) כ

 להגשת המכרז(

הבקשה בעניין דחיית 

 המועד לא מקובל.

לעניין הדוגמאות נא 

 1ראה תשובה בסעיף 

 לעיל.
14.  

 –נספח א' 

  6סעיף 

סעיף  -  תמצית תנאי המכרז וההתקשרות   -נספח א' 

 -  יום 40במידה ונדרש נוכל להפיק דוגמאות תוך  -  6

 נא אישורכם

 

הבקשה נדחית 

המצאת דוגמאות 

 המצויין בסעיף.בפרק 

נא ראה תשובה בסעיף 

 לעיל. 1
15.  

 –נספח א' 

  7סעיף 

האם תנאי הסף מחייב  –נספח א תנאי סף  7סעיף 

לקוחות שהשימוש במוצר היה גם בהרכב הבד או 

 בתיאורו בלבד?

 

 

יש לעמוד בתנאי 

 המפרט.

16.  
 –נספח א' 

 תנאי סף 

חברתנו מוכרת  –סל לביגוד מדים רופא וחדר ניתוח 
סל זה כמוצר מלאי קבוע ושוטף קשה לי  מוצרי

למדוד את הלקוחות מכיוון שקיימים גם לקוחות 
רבים קטנים אנו נדאג להפיק דוח מכירות לפי 

   השנים שצוינו בתנאי הסף האם זה מספק ?

 

על המציע להוכיח 
שסיפק באופן חיובי 
 1במהלך השנים שבין 

 1לבין  2017בינואר 
, 2021אוקטובר 

של  אספקה רציפה
מוצרי טקסטיל מן 

הסוג המפורט במכרז 
מוסדות  3-זה לפחות ל

 מוסדרים.
17.  

 –נספח א' 

 6סעיף 

" להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים  6סעיף 
נוסה ואושר לשימוש...אלא אם ניתן פטור. מספר 

 שאלות:

a.  האם נדרש להגיש את כל

הדוגמאות לפני הגשת המענה 

למכרז... מדובר בעשרות 

, ובד"כ מבקשים לפני  דוגמאות 

 תחילת אספקה ולא עכשיו.

נא ראה תשובה בסעיף 

 לעיל. 1
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b.  האם ניתן להציג רשימת

ממליצים ,  מבתי החולים 

הגדולים בישראל, המשתמשים 

במוצרים אילו , בכדי לקבל פטור 

 מהצגתם לפני הגשת המכרז?

 
18.  

 מפרט 
על אף בקשותינו, לא הוצגו בפנינו  הפריטים נשואי 

מכרז בנושא טקסטיל בבתי  בכלהמכרז כפי שמקובל 
 חולים וזאת בכדי :

c.  להבין הדפסים קיימים. כמות

צבעים בהדפס. האם הבדים 

חלקים עם הדפס ממוקד או 

 מודפסים על כולם )אול אובר(.

d.   להבין כמויות בד הנדרשות- 

בדים למשל במצעים האם כל ה

בהדפס אחד או רק חלקם. וכך 

גם לגבי ביגוד וכו. כמויות הבד 

גוזרות את מקור הייצור שלו וגם 

 את המחיר למטר רץ.

e.  לבדוק טכניקות צביעה , כדוגמת

VAT  הנדרשות לעיתים בעולם

 בתי החולים.

f.  לבדוק טכניקות וגדלים של

 הדפסה . \ריקמה 

g.   לבדוק ולשאול באשר לטכניקות

שימוש חליפי תפירה כדוגמת 

באוברלוק לזינגר , שגם הוא 

 מהווה מרכיב מהותי בתמחור.

 

c . 

כמות הצבעים בהדפס 

המצעים למשל היא 

ככמות הצבעים בלוגו 

הצבעוני הרשמי של 

המרכז הרפואי כאשר 

לוגו המרכז הרפואי 

מפוזר על ההדפס "אול 

אובר" בצבע אחד 

שונה מההדפס )דוגמא 

מצורפת בהערות(. 

ריטים לגבי שאר הפ

ההדפס הוא על הכול 

ולוגו המרכז הרפואי 

מוטבע בנק' אחת 

בולטת המוסכמת על 

המרכז הרפואי 

)בחולצות/חלוקים 

 בגובה חזה צד שמאל(.

b . 

לגבי מצעים הכל לפי 

הדפס אחד )דוגמא 

מצורפת(. לגבי שאר 

הפריטים כל פריט 

בהדפס אחר. אפשר 

להגיע להסכמה בנוגע 

להדפס שונה כל עוד 

קובל ומתאים הדבר מ

על המרכז הרפואי, 

במידה ולא יש לדבוק 

 בהדפס הקיים.

e . 
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 916תקן ישראלי " 

בדיקות ליציבות 

 "צבע.

 

 יציבות הצבע"

בדיקות יציבות הצבע 

בגורמי בליה שונים 

תבוצע בהתאמה לת״י 

916. 

על פי ת״י  -בכביסה •

יציבות  - 2חלק  916

 לפחות. 4צבע בדרגה 

על פי ת״י  -בזיעה •

יציבות  - 3חלק  916

 לפחות. 4צבע בדרגה 

על פי ת״י  -בשפשוף •

יציבות  - 7חלק  916

 500צבע לאחר 

 4מחזורים בדרגה 

 לפחות.

 4דרגה  -בהלבנה •

 "לפחות.

f . 

כל עוד עומדים 

בדרישות המפרט וטיב 

ואיכות הפריטים 

נשמרים ולא נפגמים 

עקב התהליך 

)כביסה/ייבוש/גיהוץ( 

אז הכל בסדר. לצורך 

העניין, שלא יקרה 

מצב בו ההדפס לא 

עמיד בחום ונמרח או 

 יורד בזמן הגיהוץ. 

g . 

יש לדבוק ולעמוד במה 

שרשום במפרט, 

   אוברלוק בלבד!
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19.  

 מפרט
בחלק מהמפרטים נרשם :  –לסעיף ב' בהמשך 

. רק  1לדוגמא במפרט מס  –"צבעוני על פי דוגמא" 
 שכאמור דוגמאות כלל לא הוצגו.

 

 

בכל פריטי 

מיטת/ביגוד מטופל יש 

הדפס על כל הדוגמא 

)מצ"ב דוגמא(. מלבד 

סט המצעים בו 

ההדפס הוא אחיד לכל 

הפריטים בסט, בכל 

שאר הפריטים יש 

יט. הדפס שונה לכל פר

יש לספק הזוכה 

אפשרות להציע ולדון 

בדוגמאות הדפס 

שונות כל עוד הדבר 

מקובל ומתאים 

 למרכז הרפואי.

 1דוגמא למפרט מס' 

 )מצעים(:

 
 

20.  
 כללי

לאור האמור בסעיפים ב,ג , אנחנו מעריכים כי 
אי מתן האפשרות לצפיה  במוצרים המדוברים 
מהווה חסם לא הוגן כלפי המציעים שאינם 

 מכירים את המוצרים ועל כן נבקש:

a.  לקבוע מועד לכנס ספקים בו יוצגו

 המוצרים לכל המעוניין בכך.

b.  לאפשר לסבב שאלות נוסף

 בעקבות כנס הספקים.

c. .לעדכן את לו"ז המכרז בהתאמה 

 

 הבקשה נדחית.
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21.  
התחייבות 

הספק והסכם 

 התקשרות

לאיזו תקופה המכרז? שנה ? שנה עם אופציה? זה לא 

ויכול להשפיע על כמויות הבד שישפיעו על ברור 

 הצעת המחיר.

 

תקופת ההתקשרות 

 12הינה לתקופה של 

חודשים מיום משלוח 

הודעת הזכייה, עם 

אופציה של המרכז 

הרפואי להארכת 

תקופת ההתקשרות 

בתקופות נוספות, עד 

לסה"כ תקופת 

התקשרות כוללת של 

 חודשים. 60

 
22.  

 –נספח א' 

  6סעיף 

להשתתפות במכרז נדרש שמגוון הפריטים "  6סעיף 
נוסה ואושר לשימוש...אלא אם ניתן פטור. מספר 

 שאלות:

a.  האם נדרש להגיש את כל

הדוגמאות לפני הגשת המענה 

למכרז... מדובר בעשרות 

דוגמאות  , ובד"כ מבקשים לפני 

 תחילת אספקה ולא עכשיו.

b.  האם ניתן להציג רשימת ממליצים

 ,  מבתי החולים הגדולים

בישראל, המשתמשים במוצרים 

אילו , בכדי לקבל פטור מהצגתם 

 לפני הגשת המכרז?

 

נא ראה תשובה בסעיף 

 לעיל. 1

23.  
אני מעוניין בדוגמאות לחלק מהמוצרים, או לפחות  כללי

לראות ולהבין הדפסים גדלים וכו. אין כנס ספקים 

 אצלכם. אז ממי ומתי אפשר לראות?

+  16נא ראה תשובות 

 לעיל. 18

24.  
 –נספח א' 

 6סעיף 

אתם מבקשים מספקים חדשים לייצר דוגמאות 

ימים , המוצרים שלכם עם דפוסים  7לאישור תוך 

ייחודים ושבלונות שלכם , מה בדיוק רמת הציפיה 

האם בד בהרכב זהה תפור  –מאתנו בשלב הדוגמא 

 במידה ולפי המפרט הטכני מספק?

בהתאם לאמור 

 במפרט.

25.  
ות הן שנתיות להבנתנו ויש סעיף הכמויות הנדרש  מפרט 

שעות, האם הנדרש מאתנו  72שמבקש אספקה בתוך 

להחזיק את כל הכמות השנתית במלאי ולספק לפי 

דרישה או שרב האספקות הן מרוכזות ורק ההשלמות 

 שעות. 72תוך 

הכמויות הן צפי שנתי 

משוער ולא מחייב. 

ההזמנות יתבצעו 

בערך כל שליש או 

ר רבעון פחות או יות

כאשר צפי אספקה 



8 
 

 

הוא מקסימום עד 

שלושה חודשים 

)אפשר לפני כן 

 בתיאום מראש(.
26.  

מה כמות המשלוחים השנתית הצפויה בכל קטגוריה  כללי

לדוגמא בסל המצעים האם זו הזמנה שנתית ואספקה 

 מרכזית או יותר או מספר רב של הזמנות קטנות?

מדובר על מספר 

הזמנות לאורך השנה, 

או בערך כל שליש 

 רבעון.
27.  

נדרש להגיש ערבות  האם נדרש להגיש ערבות מסוימת עם מסמכי המכרז נספח א' 

ביצוע לאחר הזכייה, 

בשלב הגשת ההצעה 

אין חובה להגיש 

 ערבות ביצוע.
28.  

 סל לביגוד מדים לפרסונל, רופא וחדר ניתוח מפרט
 ?האם ניתן לקבל סקיצה של כל הפריטים 
 ?מהו הדגם המוסכם 

  צבעים מורכב הלוגו?מכמה  –לוגו 
  האם על כל  –סרט אלכסון לזיהוי מידה

הביגוד בסל או רק לביגוד אחיות וחדרי 
 ניתוח?

 

  לא ניתן לקבל
סקיצה של 
הפריטים. 

הפריטים הם 
סה"כ 

 סטנדרטים
בכל בתי 

החולים ואין 
זה צריך 

להשפיע על 
התמחור 

 . הכללי

  הדגשים
והדקויות 

לגבי הדגם 
המוסכם 

ו מול יעש
 הזוכה.הספק 
כן יש 

מחויבות של 
הספק לעמוד 

בסטנדרט 
שהמרכז 

הרפואי מציב 
ויכולת 

התאים את ל
ברמת עצמו 

הייצור 
לפי והביצוע 

צרכי המרכז 
 הרפואי.

  הלוגו מורכז
 מצבע אחד.

  סרט אלכסון
נדרש על 

הביגוד בסל 
למעט כמובן 
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פריטים עם 
צווארון 

כדוגמת חלוק 
  רופא.

29.  
ראשית רשום כי גזרת - מפרט לייצור חלוק רופא מפרט

החלוק תהיה מחתיכה אחת ובהמשך רשום גב משני 

 מבקשים הבהרה . –חלקים 

 

כל החלקים של "

גזרת החלוק יהיו 

מחתיכה אחת וייגזר 

לפי אורך השתי של 

, החלוק יהיה הבד

ללא פגמים העלולים 

לפגוע במראה או 

בשימוש שלו, הפרטים 

שלא הוזכרו במפרט 

זה או שלא הוזכרו 

סכם שבין הספק בה

לבין המרכז הרפואי 

יהיו לפי כללי 

הכוונה  – "המקצוע.

 חתיכת בדשמאותה 

 שנבחרה יגזרו

 לפי השתי חלקיםה

 כך שלא יהיה שום

הבדל באיכות, צבע, 

יש צורך  דוגמא וכו'.

מבחינת התפירה של 

החלוק שהגב יהיה 

כמו גם  משני חלקים

חלקים אחרים 

שמרכיבים את 

 .החלוק
30.  

 אי שינוי לא צוין צבע של הביגוד.  -לביגוד אח/ות מפרט מפרט
31.  

נבקש להוסיף "למעט טענות בגין הפרה של הוראות  מפרט

 ההסכם". 

 

נכון לעכשיו צבע לבן 

או פטרול אך יכול 

להשתנות ולהיות גם 

הדפס. בכל מקרה 

יהיה צבע חלק או 

 הדפס קבוע.
32.  

לא צוין צבע לביגוד  -מפרט לייצור ביגוד חדר ניתוח מפרט

 חדר ניתוח.

 צבע ירוק פטרול
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33.  
התחייבות 

הספק והסכם 

 התקשרות

מבקשים  -ימים   90רשום אספקה  -זמן אספקה

 ימים. 150 -לשנות זמן אספקה ראשוני ל

 הבקשה נדחית

34.  
התחייבות 

 הספק 

 -אספקה שוטפת- 6סעיף 

 –שעות מיום קבלת ההזמנה  72רשום זמן אספקה 
 ימי עבודה. 4 -ל מבקשים לשנות

 הבקשה נדחית.

 
 

יש לצרף מסמך זה להצעה, כשהוא כולל חתימה + 
 חותמת של המציע


