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 לכבוד  

-------------- 

---------------- 

 -באמצעות דוא"ל

 שלום רב,

 
להקמה והפעלת חנות אורתופדיה  25/2018מכרז פומבי מספר  -מענה על שאלות הבהרה  :הנדון 

 במרכז 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 

 האמור במסמך זה.במסמכי המכרז, יגבר 

 
 

 -1שאלה 

 "על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו במכרז זה, בעל תעודת הכשרה למתן  :5.3תנאי סף 
 .שרותי אורתטיסט ופרוסתטיסט"                   

 
 .2001הקורס האחרון לקבלת תעודת אורתטיסט )טכנאי אורטופדיה( נערך באמצע 

 על ידי משרד העבודה.מאז אין קורסים כאילו, שנערכו 
 

קורס שנחשב מקביל לקורס האורתטיסטים, התחיל להיערך בקמפוס שיאים, באוניברסיטת תל אביב בשנת 
 .הנעלה רפואיתונקרא :   2007

 מאז כל המכרזים שיוצאים מתייחסים לתעודה זו כתעודה קבילה לנושאי האורתופדיה.
 והיא מאושרת על ידי קופות החולים. 

 
 לך על שינוי הסעיף הזה.ולכן אודה 

 -תשובה

 הבקשה לא מתקבלת.

 -2שאלה 

 מקום אינטימי למדידות:
במסגרת העבודה בחנות מהסוג הזה, אנו נדרשים לבצע מדידות כדי להתאים את האביזרים/ מוצרים ללקוח, 

 ולכן חנות כזו צריכה מקום למדידות אינטימיות.
 לאפשר אזור מדידה.מ"ר כדי  4-6ונשמח באם תגדילו את המקום בעוד 

 -תשובה

 הבקשה לא מתקבלת. 



 

 

 

 -3שאלה 

 מחסן:
 נודה להקצאת אזור קטן שישמש כמחסן לחנות.

 -תשובה

 .-1קיים מחסן בקומה 

 

 -4שאלה 

 :14.6סעיף 
מוסכם מפורשות כי לשוכר לא ניתנה כל בלעדיות שהיא אלא אם כן נכתב מפורשות בנספח התנאים 

 .המיוחדים אחרת
 

 חנות למכירת אביזרים אורתופדיים ושיקום במתחם בית החולים ?  עודהאם תהיה 
 תשובה

 במרכז הרפואי קיים סניף של יד שרה.  
 , תיפתח חנות של ליידי קומפורט.2019כמו כן, במרכז הרווחה העתיד להיפתח במהלך שנת 

 

 -5שאלה 

 :15.14סעיף 
 

 : פעילות החנות כדלקמןשעות נבקש לשנות את 
 15:00             -    09:00       ה-א

 וימי שישי וערבי חג יהיה טלפון למקרי חירום בלבד.
 

 -תשובה

 הבקשה לא מתקבלת.

 שעות הפעילות ישונו לשנות שלהלן:

 09:00-19:00בין השעות  -ה-א

 09:00-12:00בין השעות  -ימי ו' וערבי חג



 

 

 -6שאלה 

 :15.18סעיף 
 שנה(. 20הינו לדעתי חסר פרופורציה ביחס למכירות הצפויות )מנסיון של ש"ח על כל יום  1,000פיצוי בגובה 

 גם לשוכר אין כל רצון לסגור את החנות. 
 אודה לכם על ביטול סעיף זה.

 -תשובה

 הבקשה למחיקת הסעיף לא מתקבלת. 
 , הרישא של הסעיף ינוסח כדלקמן : יחד עם זאת

"לא הפעיל השוכר את המושכר ו/או חדל השוכר להשתמש במושכר, למעט אם הדבר נעשה בהסכמת 
המשכיר מראש ובכתב, מסיבות של כח עליון, או מסיבות התלויות במעשה ו/או מחדל של המשכיר, יהווה 

 הדבר הפרה יסודית של הסכם זה".
 

 -7שאלה 

 :15.19סעיף 
אחרת מוכרים גם נעליים אורתופדיות / נוחות וזה לא צוין בסעיף של כידוע לכם, אנו וכל חנות אורתופדית 

 "פירוט המוצרים למכירה"
 בזאת את אישורכם למכירת נעלים אורתופדיות/נוחות.ם ולכן אנו מבקשי

 -תשובה

נעליים אורתופדיות  למסמכי המכרז בפירוט המוצרים המותרים למכירה כתוב: " 16במסמך ב' בעמ' 
 ".ולמבוגריםלילדים 

שתמכור נעלים  , תיפתח חנות של ליידי קומפורט2019עתיד להיפתח במהלך שנת הבמרכז הרווחה  יובהר כי,
 .אורתופדיות/נוחות

 

 -8שאלה 

 חניה ללא תשלום לבאים לקבל שירות מהחנות
 נודה לכם באם תאשרו חנייה ללא תשלום ללקוחות החנות.

שקשה להם להתנייד ובאים לקבל טיפול חוזר בחנות, לאחר השחרור לקוחות אילו, הינם, בדרך כלל, אנשים 
 החולים.  מבית

 -תשובה

 הבקשה לא מתקבלת. 
 

 -9שאלה 

 ערבות:
הערבות הינו בהתאם לנספח ו', אולם אני מבין שהכוונה היא   , רשום שנוסח 5.5, סעיף 3במסמך, בדף מספר 

 לנספח ז'.
 -תשובה

  .78ו' למסמכי המכרז, עמוד נוסח ערבות המכרז, מופיע במסמך 



 

 

 

 -10שאלה 

 ערבות:
 ש"ח במקום ערבות בנקאית ? 8,775האם אפשר להגיש שיק בנקאי על הסכום של 

 -תשובה

 הבקשה לא מתקבלת. 
 

 
 -11שאלה 

כיוון שזה תנאי  בסיור,  ם את שמות החברות שהשתתפומבוקש להוסיף לפרוטוקול  סיור הקבלני
 להשתתפות במכרז.

 תשובה

 הבקשה לא מתקבלת. 
 הינו כדלהלן: 5.6תנאי הסף 

בניין אשפוז ב' )חדש(  5בקומה  ,11:30בשעה  7.10.2018" על המציע להשתתף בסיור מציעים שיערך ביום 
במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור מציעים חתום. אם בסיור המציעים יתקבלו החלטות 

מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור המציעים, המוסיפות, גורעות או משנות תנאי 
 סופיות ומחייבות".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
 תאריך ________________ 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 האמור בו.חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם 

  יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום. .1

             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה, עו"ד             
 מזכירת וועדת מכרזים              

 העתקים: מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות            
 דר' אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

 רו"ח ליז משעלי, מנהלת הכספים, כאן
 עו"ד מיכל דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

  רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאןאינג' 
 תיק

 


