לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

תאריך  28 :מאי 2018
י"ד סיון תשע"ח
סימוכין 02-2018-1475 :

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

הנדון  :מכרז פומבי  16/2018לפינוי וטיפול בפסולת מסוכנת עבור המרכז הרפואי הלל יפה-מענה
על שאלות הבהרה
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.
מס' סעיף

מס' מס'
שאלה עמוד
2.1.2 12
1

2

13

2.14

3

13

2.2.2

4

14

2.3.2

השאלה/הערה והבקשה לשינוי
נבקש לציין כי האספקות כפי
שמפורטות בסעיף שלהלן אינן כוללות
אספקת שארפים ו/או שקיות .נודה
להוספת שורת תמחור עבורם.
בעניין שקיות איסוף הפלסטיות
לשימוש חד פעמי ,במידה וידרשו מעל
למספר הנקוב בסעיף זה ,קרי800 ,
שקיות ,נבקש תמחור בנפרד.

תשובה
אספקת מיכלי שארפ ,שקיות וכד' (למעט
כמות של  800שקיות בגודל המצוין בסעיף
 ) 2.1.4אינה כלולה במכרז.

המכרז אינו דן ברכש שקיות או מיכלי
שארפ ,למעט כמות של  800שקיות בחודש
אותן אנו ציינו בתנאי המכרז .עלות סעיף זה
יש לשכלל בתוך מחיר ליטר פסולת זיהומית.
כל כמות מעבר לכך או במידות שונות
מהמצוינות בסעיף ,נרכשת בנפרד .אין זה
כלול במכרז זה.
נבקש להחריג מאספקה הנדרשת על ידי הסעיף מדבר על מיכלי ריכוז ולא מיכלי
המציע את השארפים ,שקיות וג'ריקנים .איסוף .לדוגמה ,פחים  240ל' שלתוכם יכנסו
ג'ריקאנים עם חומרים כימיים או שקיות עם
נא לתמחר בנפרד .
תרופות פג תוקף .לא מדובר על מיכלים חד-
פעמיים ,אלא פחים ניידים אותם הקבלן
יצטרך לשנע מחוץ לבית החולים .פחים אלה
אינם רכוש של בית החולים ,אלא רכוש של
קבלן.
שארפים וג'ריקנים ,שקיות (למעט כמות
של 800חודשי) – לא כלולים במכרז זה.
כל כמות מעבר ל 800-יחידות נרכשת בנפרד
מהי כמות השקיות הנדרשת לטובת
ביצוע עבודה זו  .מה קורה במידה וישנה
חריגה מכמות השקיות האמורה?

מוזכר במכרז פינוי פסולת כימית .נבקש
לקבל פירוט סוגי פסולת וכל
אינפורמציה אחרת הקשורה בסוגיה זו .
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.1
.2
.3
.4

.5
.6

פסולת חומרים ציטוטוקסיים (חדה
ושאינה חדה)
תרופות שפג תוקפן
מנורות פלורסצנט
פסולת חומרים דליקים :פורמלין
 ,4%אתנול  ,95%ממיסים
פחממניים ארומטיים (קסילן),
איזופרופיל אלכוהול
פסולת ריאקטיבים ממעבדות
(קבוצה  ,9מומס במים)
אופציונלי :פסולת חומצות
ובסיסים בכמות של ליטרים
בודדים בשנה

לכל חומר מפונה יוגש גליון בטיחות
לאחר המילה "באחריות" יתווספו המילים
"על פי דין ועל פי הסכם זה".

6

24

9.1

לאחר המילה" :באחריות" מבוקש
להוסיף" :על פי דין"

7

24

9.2

8

24

9.3

9

24

9.4

10

24

9.5

לאחר המילים" :נזק ואובדן" מבוקש
להוסיף" :אשר ייגרמו באחריותו כאומר
בסעיף  9.1לעיל"
מבוקש כי:
א .הבקשה מתקבלת בחלקה  -לאחר
המילה "באחריות" יתווספו
א .לאחר המילים" :נזק ו/או
המילים "על פי דין ועל פי הסכם
אובדן" יתווסף" :על פי דין"
זה".
ב .יימחקו המילים" :לגופו של
ב .הבקשה לא מתקבלת.
אדם....ו/או לרכושו"
הבקשה אינה מתקבלת
מבוקש להוסיף בסיפא" :ולמעט
בהתייחס לכלי רכב המשמשים
לתחבורת אדם .הפטור כאמור לא יחול
כלפי מי שגרם לנזק בזדון"
הבקשה מתקבלת.
מבוקש להוסיף בסיפא" :ולמעט נזק
בגינו יחויב הלקוח על פי דין"

11

24

12

24

מבוקש להוסיף בסיפא" :ובלבד והקבלן הבקשה מתקבלת.
9.6
יקבל הודעה בדבר כל דרישה ו/או
תביעה ותינתן לו אפשרות סבירה
להתגונן".
"על אף האמור בכל מקום אחר בהסכם הבקשה אינה מתקבלת.
מבוקש
להוסיף סעיף זה ,מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה
של אובדן ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא,
חדש מס'
בין נזק ישיר ובין נזק עקיף ,אשר ייגרם
9.7
לרכוש נשוא השירותים  ,ו/או ללקוח
בגין פעולה כלשהי אשר ננקטה על ידי
הקבלן ,ובכפוף להוכחת נזקי הלקוח,
למעט נזקי גוף ,ישלם הקבלן ללקוח סך
של עד לגובה ההתקשרות לשנה ,אשר
הוא ,בכל מקרה ,יהא גבול האחריות של
הקבלן ,בגין נזק ו/או אובדן לכל רכוש
כאמור לעיל וזאת כפיצוי מוסכם סופי
ומוחלט ולסילוק כל תביעות הלקוח
כלפי הקבלן בגין כל עילה שהיא למעט
נזקי גוף ,בין על פי חוזה ובין על פי כל
דין"

הבקשה מתקבלת.

הוראות הביטוח (סעיף  10להסכם)
מס' הסעיף

מס' מס'
שאלה עמוד
10 24
13

תשובה

השאלה/הערה והבקשה לשינוי
מבוקש למחוק המילים" :ולטובת הבקשה נדחית.
מדינת ישראל -משרד הבריאות"

14

25

חבות
10.1
מעבידים

א .לאחר המילה" :החוקית"
מבוקש להוסיף" :על פי פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי
למוצרים
האחריות
חוק
פגומים ,התש"ם – "1980
ב .מבוקש למחוק(" :שנה)"
בסיפא:
למחוק
ג .מבוקש
משנה
קבלני
"קבלנים
ועובדיהם שבשירותו"

15

25

10.2
שלישי

צד

א .מבוקש למחוק(" :שנה)"
ב .לאחר המילה" :תאונתי"
יתווסף" :פתאומי ובלתי צפוי"

16

25

 10.3רכוש

17

26

 10.4רכב

א .הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי
הביטוח אולם מובהר כי התיקון
יתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג.
ב .הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי
הביטוח אולם מובהר כי התיקון
יתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח
שנרשמה באישור חתום תהיה שונה
מ"שנה".
ג .הבקשה נדחית.
א .הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי
הביטוח אולם מובהר כי התיקון
יתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג.
ב .הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי
הביטוח אולם מובהר כי התיקון
יתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג.
הבקשה מקובלת.

בסייפא הסעיף יתווסף הפטור כאמור
בכל מקרה לא יחול כלפי מי שגרם לנזק
בזדון.
מבוקש למחוק הסעיף ולכלול אותו בגוף הבקשה נדחית.
סעיפי הביטוח עם אלטרנטיבה לפטור
יחד עם זאת מקובל כי תבוא פסקה נוספת
בהתייחס לרכוש.
בסעיף כלי הרכב:
כחלופה לעריכת ביטוח רכוש לכלי
הרכב (נזקים שייגרמו לכלי הרכב
עצמם) ניתן לקבל מכתב פטור
מאחריות מטעם הקבלן /בעלי כלי
הרכב לפיו הוא פוטר את מדינת ישראל
– משרד הבריאות ,המרכז הרפואי הלל
יפה ,ועובדיהם מנזקים ו/או אבדן אשר
ייגרמו לכלי הרכב כאמור ומתחייב שלא
לתבוע בגין נזקים אילו את מדינת
ישראל – משרד הבריאות ,המרכז
הרפואי הלל יפה ועובדיהם .הפטור
כאמור בכל מקרה לא יחול כלפי מי
שגרם לנזק בזדון.
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26

 10.5כללי

19

26
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מבוקש כי:
א .ס"ק ב' :במקום המילה:
"צמצום" ייכתב" :שינוי לרעה"
וכן תמחק המילה" :לפחות".
ב .ס"ק ז' :לאחר המילים" :ככל
שקיים" יתווסף" :אולם ,אין
באמור כדי לגרוע מחובות
המבוטח ו/או חבות המבטח על
פי דין".
א .מבוקש למחוק המילים:
"העתקי פוליסות הביטוח
מאושרות על ידי המבטח או"
ב .במקום המילים" :מידי שנה
בשנה" ייכתב" :מידי תקופת
ביטוח"
ג .מבוקש למחוק" :העתקי
הפוליסות הביטוח מחודשות
מאושרות וחתומות על ידי
המבטח או"

א .הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי
הביטוח אולם מובהר כי התיקון
יתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג.
ב .הבקשה נדחית ביחס לנוסח סעיפי
הביטוח אולם מובהר כי התיקון
יתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג.
א .הבקשה נדחית.
ב .הבקשה נדחית.
ג .הבקשה נדחית.

נספח ביטוחי
מס' הסעיף

מס' מס'
שאלה עמוד
ביטוח חבות מבוקש כי .1 :סע'  1לאח ר המילה
20
"חוקית" יתווספו המילים" של הקבלן"
מעבידים
סע'  2מבוקש למחוק המילה שנה וכן
מבוקש להבהיר כי הפוליסה הנה בשער
שיקלי

21

השאלה/הערה והבקשה לשינוי

מבוקש כי  .1 :סע'  1לאח ר המילה
ביטוח
אחריות כלפי "חוקית" יתווספו המילים" של הקבלן"
צד ג'
 .2סע'  2מבוקש למחוק
המילה "שנה" וכן מבוקש
להבהיר כי הפוליסה הנה
בשער שיקלי.
 .3במקום המילה |"מבוטח"
יכתב "הקבלן"

תשובה

 .1הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח
הביטוח אולם תתקבל באישור
הביטוח החתום לכשיוצג.
הבקשה נדחית ביחס לנוסח
.2
נספח הביטוח אולם תתקבל
באישור הביטוח החתום לכשיוצג-
מובהר כי מחיקת המילה " :שנה"
תתקבל באישור הביטוח החתום
לכשיוצג ככל שתקופת הביטוח
שתצוין באישור שונה מ"שנה" וכי
גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור
הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד
שלא ייפול משער ההמרה לשקלים
לפי שער דולר יציג.
 .1הבקשה נדחית ביחס
לנוסח נספח הביטוח
אולם תתקבל באישור
החתום
הביטוח
לכשיוצג.
 .2הבקשה נדחית ביחס
לנוסח נספח הביטוח
אולם תתקבל באישור
החתום
הביטוח
לכשיוצג -מובהר כי
מחיקת המילה :
"שנה" תתקבל באישור
החתום
הביטוח
לכשיוצג ככל שתקופת
שתצוין
הביטוח
באישור שונה מ"שנה"
וכי גבול אחריות
שיקלי יתקבל באישור
החתום
הביטוח
לכשיוצג ובלבד שלא
ייפול משער ההמרה
לשקלים לפי שער דולר
יציג.
השאלה
 .3להבנתנו
רלוונטית לסעיף 6
בביטוח אחריות כלפי
צד שלישי  -הבקשה
נדחית ביחס לנוסח
נספח הביטוח אולם
באישור
תתקבל
החתום
הביטוח
לכשיוצג.
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כלי מבוקש להסיר הסע' מגוף אישור הבקשה נדחית .תשומת הלב כי בהתאם
ביטוח
לסעיפי הביטוח שבהסכם ,ניתן להציג
הביטוח.
רכב
אישור ביטוח או את הפוליסות עצמן.
האמור נכון ביחס לכל הביטוחים.
מבוקש כי .1 :סע'ק  : 2תמחק המילה הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח
כללי
אולם תתקבלנה ביחס לאישור הביטוח
"לפחות"
סע'  :6יתווסף בסייפא "בקשר עם החתום לכשיוצג.
עבודה נשוא אישור זה" .
סעי'ף  :7מבוקש להוסיף בסייפא" :אך
אין בביטול החריג כאמור כדי לגרוע
מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על
פי כל דין ,לרבות חובת המבוטח לנקוט
באמצעי זהירות סבירים למניעת מקרי
ביטוח".
נבקש להוסיף בסייפא  :במידה ותהיינה להבנתנו הכוונה לסעיף 11.4
כללי
השגות על חשבונית יבהיר המרכז הבקשה מתקבלת ובסוף סעיף זה יתווסף
הרפואי הערותיו בתוך תקופה של  15המבוקש.
ימים ממועד קבלת החשבונית לא
נתקבלו הערות בתוך התקופה הנ"ל
יראו את החשבונית כמאושרת.
מבוקש להחליף בשורה האחרונה ל 14-הבקשה מתקבלת.
ערבות
בנקאית סע' ימי עבודה.
16.3
נבקש למחוק סעיף זה ,ניתן להשתמש הבקשה אינה מתקבלת.
סע' .17ג
בסע'  17ד לטובת הנושא.

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,
אפרת קולטון זלמה ,עו"ד
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
תיק

