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 מכרז עם שלב מיון מוקדם - 2020/35

 להגנה בפני חומרים ביולוגיים לחלוקים וסרבליםלהקמת מערך ייצור ואספקה 

 תכולת המכרז .א

בשני  "(התכולהבמסגרת מכרז זה מבקש משרד הבריאות לקבל שירותים ו/או מוצרים )להלן: "
 כדלקמן: אשכולות,

 חלוקים –אשכול א' 

 חלוק: - טכניותדרישות  .1

 ה באזור המותן וסגר באזור העורףלמים ברמה עם אורך עד הברך + רצועות קשיר אטימות .1.1

 ס"מ 10בקצה כל שרוול באורך אפשרות ללבישה מלפנים, בעל מנג'ט  .1.2

 מבד גמיש בתפירה כפולה עשוי .1.3

 Rain forceבד בצפיפות כולל למינציה בלתי חדיר לנוזלים ברמת  .1.4

 צבע כחול .1.5

 לאשכול:נוספות מקצועיות דרישות  .2

 יום 75אלף יחידות בתוך תקופה שלא תעלה על  700יכולת אספקה של  .2.1

 סרבלים –אשכול ב' 

 סרבל: –דרישות טכניות  .1

 סרבל שלם .1.1

 Rain force 5/6ומעלה  5אטום למים בדרגת הגנה נושם  בד .1.2

 רצועת כיווץ תפורה באזור המותניים  .1.3

 םרצועת כיווץ באזור הכובע בהיקף הפני .1.4

 השרוולים יסתיימו בהיקף גומי הן ברגליים והן בידיים .1.5

 שנים ומעלה. 3תקופת אחריות של  .1.6

 על חלקי הגומי להיות עמידים לתקופת האחריות המלאה. .1.7

 צבע לבן .1.8

 דרישות מקצועיות נוספות לאשכול: .2

 יום 75אלף יחידות בתוך תקופה שלא תעלה על  700יכולת אספקה של 
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 למציעתנאי סף מקצועיים  .ב

 ן יפורטו הדרישות המינימליות מן המציע הנדרש:להל

  המציע הנו יצרן ישראלי. .1

 -רפואיים )לרבות אך לא רק  טקסטיל רפואיים או מוצרי מוצרי חבישה המציע מייצר משווק ומספק .2
( ו/או מוצרי הגנה בעבודה )לרבות מסכות מגן, כפפות כירורגיות, ביגוד צוות רפואי, ביגוד מגן רפואי

 (מסכות מגן, ביגוד מגן בעבודה, חליפות נגד חומרים מסוכניםאך לא רק 

 להגשת האחרון למועד שקדמו השנים( 5) חמש במשך המציע ידי על סופק לעיל 2 בסעיף האמור .3
 שנה בכל( לעיל המצוינים הפריטים סוגי מכל) פריטים 150,000-מ פחות לא של בהיקף למכרז הצעות

 – פחותכל הל הוא,  2019 -ו 2018,  2017 מהשנים אחת בכל, המציע של השנתי הכנסות מחזור .4
5,000,000  ₪  

, לעיל המנויים הפריטים מתוך בשנה פריטים 100,000 לפחות בישראל המייצר ייצור מפעל למציע .5

 .ISO 9001 תקןבעל 

 תנאי סף מינהליים .ג

שכותרתה "קביעת תנאים  7.4.1.2מ להוראת תכ" 2.1על המציע לעמוד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 

 (01, תת מהדורה 10להשתתפות במכרז )מהדורה 

 ניהול ההליך המכרזי .ד

  להלן יפורט אופן ניהול ההליך המכרזי:

מציעים אשר מעוניינים להשתתף בהליך המכרזי יגישו הצעתם, עד המועד הקבוע לכך, עבור אשכול  .1
 א' או אשכול ב' או לשניהם.

 בתנאי הסף המקצועיים לעיל יוגדרו כקבוצת המציעים הסופית.מציעים אשר יעמדו  .2

 המשרד ינהל משא ומתן עם קבוצת המציעים הסופית. .3

 לאחר קיום המו"מ יגישו קבוצת המציעים הסופית, במועד אשר יקבע המשרד, הצעה למכרז .4
 .באמצעות דוא"ל

ד איכות מזערי, שלא לאחר הגשת ההצעות שומר לעצמו המשרד לבחון תנאי סף נוספים ו/או ניקו .5
 .נקבע במעמד פרסום המכרז

למשרד תהא שמורה הזכות לפנות אל המציעים לשם בירור פרטים בהצעתם ו/או קבלת השלמות  .6
 אשר לא תעלנה כדי שיפור אסור של הצעה. 

 למשרד תהא שמורה הזכות לפצל הזכייה בין מספר זוכים. .7
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על או מתחת למספר מסוים, ישתנה ניקוד יעלה מספר ההצעות שבקבוצת המציעים הסופית מככל ו .8
האיכות המזערי, בהתאם לנקבע במסמכי המכרז, והכל באופן שמקנה את מירב היתרונות לעורך 

 המכרז.

 אופן הגשת ההצעות למכרז .ה

 nehasim@moh.gov.ilדוא"ל לכתובת פניה במשלוח באמצעות הגשת ההצעות תעשינה  .1

 ם: בפנייה יש לכלול את הפרטים הבאי .2

 שם המציע .2.1

 שם איש קשר .2.2

 נייח ונייד טלפון .2.3

  כתובת דוא"ל .2.4

 .מציעעבור ה האשכול הרלוונטי .2.5

 12:00בשעה  22.3.2020ההצעות תוגשנה לא יאוחר מיום א'  .3

 הצעות שתוגשנה שלא במועד, או באופן שאינו עומד בתנאי הסף דלעיל, לא תבחנה. .4

mailto:nehasim@moh.gov.il

