לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

תאריך  17 :אפריל 2018
ב' אייר תשע"ח
סימוכין 02-2018-1390 :

לכבוד
----------------------------באמצעות דוא"ל-
שלום רב,

הנדון  :מענה על שאלות הבהרה מכרז פומבי מספר  -15/2018החלפת שנאי  4במרכז הרפואי הלל
יפה
להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור
במסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמך זה.
שאלה 1
נא לדייק את דרישות השנאי ,בכתב הכמויות מדובר בשנאי יצוק,
ואילו במפרט שנאי שמן.
תשובה
השנאי הנדרש במכרז הינו שנאי יצוק  24/0.4 KV , 1250 KVAעם מערכת אוורור מאולץ ,והן בלוח פקוד
חדש עבור המערכת.

נספח א' להסכם -נספח ביטוח – אישור קיום ביטוחים
שאלה 2
ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות/הקמה -בשורה אחת לפני אחרונה להחליף את המילה 'בהתאם' ב מילה
'בקשר'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח ,אולם מובהר כי התיקון יתקבל בנספח הביטוח החתום לכשיוצג.
שאלה 3
פרק א' -ביטוח רכוש – בשורה הראשונה -במקום 'במלוא ערכן' לרשום 'בערכי כינון'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח ,אולם מובהר כי התיקון יתקבל בנספח הביטוח החתום לכשיוצג.

שאלה 4
פרק א' -ביטוח רכוש – בשורה השנייה -במקום 'לערך החוזה' לרשום 'למפורט לעיל'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח ,אולם מובהר כי התיקון יתקבל בנספח הביטוח החתום לכשיוצג
ובלבד שצויין ערך החוזה ע"ג האישור הביטוח החתום.
שאלה 5
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות -יש להוסיף לכותרת 'לבקרה ותקופה'
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח ,אולם מובהר כי התיקון יתקבל בנספח הביטוח החתום לכשיוצג.
שאלה 6
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -1למחוק 'בערכם המלא'
ולהוסיף '  ₪ 400,000מק' לפריט  ₪ 22,500למעט צ.מ.ה ומנופים'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח ,אולם מובהר כי התיקון יתקבל בנספח הביטוח החתום לכשיוצג
בכפוף לקבלת הצהרה בכתב בנוסח נספח  1המצ"ב לפיה הסכומים שצויינו באישור הביטוח משקפים את
השווי בפועל של הציוד הקל לבנייה והקמה ,מתקנים כלי עבודה ואמצעי עזר וכו' – בהם מבוצע שימוש
בפרויקט.
שאלה 7
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -2למחוק ' לפחות  50,000דולר
ארה"ב' ולרשום '.'₪ 200,000
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג .מובהר כי גם
גבול אחריות שיקלי אחר יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה לשקלים
לפי שער דולר יציג.
שאלה 8
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -3במקום 'לפחות  500,000דולר
ארה"ב' לרשום '.'₪ 2,000,000
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג .מובהר כי גם
גבול אחריות שיקלי אחר יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה לשקלים
לפי שער דולר יציג.
שאלה 9
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -4במקום 'בערכם המלא' לרשום
'.'₪ 400,000
תשובה
בקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח ,אולם מובהר כי התיקון יתקבל בנספח הביטוח החתום לכשיוצג
בכפוף לקבלת הצהרה בכתב בנוחס נספח  1המצ"ב לפיה הסכום שצוין באישור הביטוח משקף את החומרים
שמחוץ לאתר.

שאלה 10
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -6במקום 'שלא יפחת מ 75,000
דולר ארה"ב' לרשום .₪ 300,000
ולהוסיף בסיפא מהנזק מינימום .₪ 127,000
תשובה
הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג .מובהר
כי גם גבול אחריות שיקלי אחר יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה
לשקלים לפי שער דולר יציג.
הבקשה השנייה (להוסיף את הסיפא) נדחית .יחד עם זאת מובהר כי מחיקת המילים" :שלא תעלה על "10%
והחלפתן במילים" :שלא תעלה על  "₪ 100,000או ציון השתתפות עצמית בסך  ₪ 100,000או סכום נמוך
מכך תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
שאלה 11
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -8להוריד את המילים ' לא יפחת'
ו 25,000" -דולר ארה"ב" ולרשום בסך .₪ 100,000
תשובה
הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג .מובהר כי גם
גבול אחריות שיקלי אחר יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה לשקלים
לפי שער דולר יציג.
שאלה 12
פרק א' -ביטוח רכוש – תת כותרת :בכיסוי נכללו ההרחבות הבאות ,סעיף  -10למחוק את המילה 'לפחות'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
שאלה 13
פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -שורה ראשונה -למחוק את המילים 'שלא יפחתו'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.
שאלה 14
פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -שורה שנייה -במקום '  2,500,000דולר ארה"ב' לרשום ' 10,000,000
. '₪
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג .מובהר כי גם
גבול אחריות שיקלי אחר יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה לשקלים
לפי שער דולר יציג.
שאלה 15
פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -שורות  4ו :5 -במקום 'שלא יפחת מסך  250,000דולר ארה"ב'
לרשום '  ₪ 1,000,000מקרה ותקופה'.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג .מובהר כי גם
גבול אחריות שיקלי אחר יתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה לשקלים
לפי שער דולר יציג.
שאלה 16
פרק ב' -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -שורה שישית להוסיף 'ולמעט רכוש המבוטח תחת פרק א' לעיל.
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

שאלה 17
פרק ג' -ביטוח חבות המעבידים -סעיף  -2במקום מסך  5,00,000דולר ארה"ב ,לרשום בסך .₪ 18,536,000
תשובה
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח .יחד עם זאת מובהר כי גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור
הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שלא ייפול משער ההמרה לשקלים לפי שער דולר יציג.
שאלה 18
תחת הכותרת הפוליסה כוללת את ההרחבות והתנאים הבאים :סעיף  -3במקום "פוליסות נוסח ביט" לרשום
"הראל ביט  ."2016ולהוסיף בסיפא :אולם בביטול החריג לגרוע מזכויות המבטחת וחובת המבוטח עפ"י דין.
תשובה
הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

תשומת ליבכם כי מצורפים למסמך זה שני נספחי ביטוח שהושמטו בטעות
מחוברת המכרז .יובהר כי האמור בנספחים אלו מצויין במסגרת סעיף  9למסמך
ו' למסמכי המכרז (עמ'  .)48כמו כן ,יובהר כי נספחים אלו נוספים על נספח
הביטוח במסמכי המכרז ואינם מחליפים אותו.
על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
תאריך ________________
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
עו"ד אפרת קולטון זלמה
מזכירת ועדת המכרזים

העתקים:
דר' אמנון בן משה ,מנהל אדמיניסטרטיבי ,כאן
רו"ח ליז משעלי ,מנהלת הכספים ,כאן
עו"ד מיכל דיקשטיין ,יועצת משפטית ,כאן
אינג' רונן אדרי ,מהנדס ראשי ,כאן
אינג' מריוס בן יעקב ,ס .מהנדס ראשי ,כאן
פרדי בראף ,מהנדס חשמל ,יועץ למרכז הרפואי
תיק

לכבוד
מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה;
סימוכין279 :
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום ביטוח חבות המוצר

הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ___________________________________(להלן "הקבלן")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________ בקשר להחלפת שנאי  4בבניין
אשפוז א' במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות,
המרכז הרפואי הלל יפה ,את הביטוח המפורט להלן:
ביטוח חבות המוצר PRODUCTS LIABILITY-
 .1חבות הקבלן והיצרן בביטוח חבות המוצר בגין מערכות ,בגין שנאי  4על כל מערכותיו ,ציודו ,חלקיו,
אביזריו ,והחומרים אשר סופקו ,הותקנו ,ותוחזקו על ידו וע"י מי מטעמו בבניין אשפוז א' עבור המרכז
הרפואי הלל יפה בחדרה.
הביטוח כולל כיסוי גם לנזקים הנובעים מהתקנה ,הרכבה ,חיבור ,אספקת חלקי חילוף ותיקונים
למתקנים ולמערכות על כל מרכיביהם וציודם ההיקפי ,בהתאם למכרז וחוזה עם מדינת ישראל –
משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה..
 .2הכיסוי בפוליסה יהיה על פי דין לרבות על פי פקודת הנזיקין – נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות
למוצרים פגומים;1980-
 .3גבול האחריות לא יפחת מסך  750,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה) בגין נזק לגוף
ולרכוש;
 .4בפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת ;CROSS LIABILITY -
 .5הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים;
 .6הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה לגבי אחריותם בגין
נזק עקב פגם במוצרים אשר סופקו ,הותקנו ותוחזקו עבור מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי הלל יפה על ידי הקבלן/היצרן וכל הפועלים מטעמם.
כללי
בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:
 .1לשם המבוטח התווספו כמבוטחים נוספים :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל
יפה ,בכפוף להרחב השיפוי לעיל.
 .2בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי הלל
יפה.
 .3אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד
הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון.

 .4הקבלן אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל החובות המוטלות על
המבוטח על פי תנאי הפוליסה.
 .5ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן.
 .6כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
 .7תנאי הכיסוי לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט" ,בכפוף להרחבת הכיסוי כמפורט
לעיל ובכפוף לביטול חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי ככל שקיים.
בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
___________________________
תאריך______________

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

לכבוד
מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה;
סימוכין279 :
א.ג.נ,.
הנדון :אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסי חשמל
הננו מאשרים בזה כי ערכנו למבוטחנו ____________________________ (להלן" :הקבלן והמהנדסים
מטעמו")
לתקופת הביטוח מיום _______________ עד יום ________________,
ביטוח אחריות מקצועית ,בגין מתן שירותי מהנדס חשמל ,בקשר לעבודות החלפת שנאי  4בבניין אשפוז א'
במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי
הלל יפה ,ביטוח אחריות מקצועית כדלקמן :
 .1הפוליסה מכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הקבלן והמהנדסים מטעמו ובגין כל הפועלים
מטעמם אשר אירע כתוצאה ממעשה רשלנות ,לרבות מחדל ,טעות או השמטה ,מצג בלתי נכון הצהרה
רשלנית ,תכנון לקוי ,שנעשו בתום לב בקשר לביצוע עבודות בדיקות וביקורת במסגרת עבודות
להחלפת שנאי  4בבניין אשפוז א' במרכז הרפואי הלל יפה בחדרה ,בהתאם למכרז ולחוזה עם מדינת
ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה.
 .2גבול האחריות לא יפחת מסך  500,000דולר ארה"ב למקרה ולתקופת הביטוח (שנה).
 .3הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את ההרחבות הבאות:
 מרמה ואי יושר של עובדים; אובדן מסמכים ,לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח; אחריות צולבת ,אולם הכיסוי לא יחול ביחס לתביעות הקבלן והמהנדסים מטעמו כלפי מדינתישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה;
 הארכת תקופת הגילוי לפחות  6חודשים. .4הביטוח מורחב לשפות את מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה ,ככל שייחשבו
אחראים למעשי ו/או מחדלי הקבלן והמהנדסים מטעמו וכל הפועלים מטעמם.
לצורך כך ,לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים" :מדינת ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי הלל יפה".
כללי
בפוליסת הביטוח נכללו התנאים הבאים:
 .1בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על
כך הודעה מוקדמת של  60יום לפחות במכתב רשום למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי הלל
יפה;
 .2אנו מוותרים על כל זכות תחלוף/שיבוב ,תביעה ,השתתפות או חזרה כלפי מדינת ישראל – משרד
הבריאות ,המרכז הרפואי הלל יפה ועובדיהם ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך
כוונת זדון.
 .3הקבלן והמהנדסים מטעמו אחראים בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור הפוליסה ולמילוי כל
החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.

 .4ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסה תחולנה בלעדית על הקבלן והמהנדסים מטעמו.
 .5כל סעיף בפוליסת הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המבטח ,כאשר קיים ביטוח
אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל ,והביטוח הינו בחזקת ביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי
הביטוח.
 .6חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים בפוליסה המבוטחת.

בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה המקורית עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.
בכבוד רב,
___________________________
תאריך______________

חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח

