
 

 

 2018פברואר  06  תאריך :     לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 תשע"חכ"א שבט                        

 
 02-2018-1253סימוכין :           

 
 לכבוד  

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

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

 -באמצעות דוא"ל

 

 שלום רב,

 

בתחנות דלק עבור המרכז  להתקנת פיאזומטרים 01/2018מכרז פומבי  –מענה על שאלות הבהרה הנדון: 
 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.

 
 -1שאלה 

 עמ' 4, סעיף 2.2 ועמ' 6 סעיף 9-  
 

ממכון התקנים   ISO 9002בעל תו תקן הסף, מסמך א' למסמכי המכרז קובע כדלקמן: " לתנאי 2.2סעיף 
 ."בתוקף בעת הגשת ההצעההישראלי, 

  
 . ISO 9002מבוקש להבהיר כי נכון להיום לא קיים תקן 

  יכול למלא את הדרישה הנ"ל? ISO 17025האם תקן 

 בתוקף יתקבל? ISO 9001האם גם תקן 
 מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות, יכול למלא הדרישה הנ"ל ? , ISO 17015האם תקן 

 
 -תשובה

 לתנאי הסף יבוטל.  2.2תנאי הסף הקבוע בסעיף 
 

 לאור השינוי בתנאי הסף ובהתאם לדין יפורסם השינוי כנדרש.
 

 5בקומה  0001:בשעה  27.02.2018שיערך ביום  כתנאי סף,על המציע להשתתף בסיור קבלנים, כמו כן, 
בבניין אשפוז ב', במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים 
יתקבלו החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה 

חדש, אשר לא יובהר כי תנאי סף זה, הינו תנאי בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות. 
 הופיע בנוסח המכרז כפי שפורסם. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
"המועד הקובע"( שונה גם הוא ונקבע ליום  –המועד האחרון להגשת הצעות במכרז )להלן 

 .13:00בשעה  18.03.2018
 .06.03.2018מועד אחרון לפניות בנוגע למכרז זה הוארך גם הוא ונקבע ליום 

 
 

 -2שאלה 
 .הרי שהמכרז הוא על הקידוחים ולא על הציודהאם נספח ג' למסמך א' נחוץ, 

 
 -תשובה

 המרכיב הישראלי רלבנטי כאשר ישנה הצעה לרכישת טובין מתוצרת הארץ.
 לצרף להצעתה את נספח ג' למסמך א'.החברה המציעה רשאית ככל ויש מוצרי טובין במכרז זה, 

 ככל שלא, אין צורך להגיש את הנספח הנ"ל.  
  

 
 -3שאלה 

 הערבות צריך להגיש עם המכרז או לאחר הזכיה?האם את 
 

 -תשובה
 אין צורך בהגשת ערבות בשלב ההצעה.

 .בהתאם לקבוע במסמכי המכרז על המציע שיקבע כזוכה במכרז, להמציא ערבות בנקאית/חב' ביטוח
 

 -4שאלה 
כמה  במסמך המפרט את דרישות המכרז לא רשום בצורה מפורשת -, מפרט הדרישות13מסמך ב', עמוד 

 פיאזומטרים. 8פיאזומטרים יש להתקין. מבוקש להבהיר כי המכרז כולל התקנה של 
 

 -תשובה
 פיאזומטרים. 8המכרז כולל התקנה של 

 
 -5שאלה 

בסעיף זה נכתב " במהלך הקידוח להתקנת פיאזומטר במתקן הדלק, יילקחו  -5, סעיף 14מסמך ב', עמ' 
ג' למסמך זה". מבוקש להבהיר כי בנספח ג' אין פירוט הנוגע  דוגמאות קרקע וגז קרקע על פי האמור בנספח

 לבדיקות גז.
 להסרת ספק מבוקש להבהיר כי לא נדרש לבצע בדיקות גז קרקע.

 
 -תשובה

"ריכוז חומרים אורגניים נדיפים", על כן אין  -נספח ג' אינו שולל בדיקת גז קרקע אלא מתייחס  באפון כללי ל
 סיבה לביטול הדרישה.

 
 

 -6ה שאל
במסמך המפרט את דרישות המכרז לא רשום לאיזה עומק נדרש להתקין את -6, סעיף 14מסמך ב', עמוד 

 הפיאזומרטים. מבוקש לקבל הבהרה בנושא זה.
 

 -תשובה
 עומק תחתי של המובילים.

 

 



 

 

 -7שאלה 
בסעיף זה נכתב "הדוגמא בכלי השני תשמש בשעת הצורך לאנליזת מעבדה המוכרת  -, סעיף א19נספח ג' עמ' 

ועופרת", אך לא רשום  TPH ,PAH ,BTEX ,MTBEעל ידי הרשות להסמכת מעבדות לבדיקת נוכחות 
 כמה אנליזות נדרשות לביצוע מכל סוג בדיקה.

 מבוקש להבהיר כמה אנליזות יש לבצע מכל סוג בכל קידוח.
 

 -תשובה
 .2חות לפ
 

 - 8 שאלה
 -בסעיף זה נכתב "בכל מקרה, יש לשלוח למעבדה לפחות שתי דגימות לכל קידוח -, סעיף א'19נספח ג' עמוד 

לא  VOC -הגבוה ביותר בבדיקת השדה ודוגמה מהתחתית", אך אנליזה ה  VOCהדוגמא בעלת ריכוז 
 מופיעה כאחת האנליזות הנדרשות בביצוע בקידוחים.

 מלאה בדוגמאות אשר ניטלות מהקידוחים.  VOCsמבוקש להבהיר האם נדרשת סריקת 
 

 -תשובה
 נדרש לצורך בדיקת הריכוז הגבוה ביותר לפרמטר זה.

 
 

 -9שאלה 
 30-מצוין כי יישלחו למעבדה דגימות קרקע שיתקבלו בהן קריאות גבוהות מ -, סעיף א'19נספח ג' עמוד 

 גימות מכל קידוח.ד 2ולפחות  PID-חל"מ במכשיר ה
 טופס הצעת המחיר ישנו מחיר אחיד לכלל אנליזות המעבדה. -15.4, סעיף 21במסמך ג', עמ' 

במידה וידרש יותר משתי אנליזות לקידוח, האם תשולם תוספת בגין האנליזות, במידה וכן, עפ"י איזה 
 מחיר?

 
 -תשובה

 ובכך לצמצם את כמות הדגימות.לא תשולם תוספת מחיר, על הקבלן לבצע את הדגימות כהילכתן 
 
 

 -10 שאלה
חל"מ בגז הקרקע  30-בסעיף זה נכתב " אם תוצאות הדיגום מצביעות על מעל ל -סעיף ה' 19נספח ג', עמוד 

 ...."PID -כפי שנמדד באמצעות ה
 בדוגמת קרקע ולא בגז הקרקע, כפי שרשום. ppm 20מבוקש להבהיר כי מדובר בריכוז של 

 
 -תשובה

 ידה ביח' אחרות החופפות לדרישת המפרט.תתקבל מד
 
 

 -11שאלה 
מבוקש בזאת לקבוע לסיור שבו הרשות תעביר לקבלנים דגשים, הנחיות  -בקשה לקיום סיור קבלנים

 והיכרות השטח שבו יפעל הקבלן הזוכה.
                                                                                                                    האם ניתן לסייר באתר טרם הגשת הצעה למכרז?                                                

 
 -תשובה

 0001:בשעה  27.02.2018שיערך ביום  כתנאי סף,על המציע להשתתף בסיור קבלנים, כמצוין לעיל, 
בבניין אשפוז ב', במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור  5בקומה 

הקבלנים יתקבלו החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה 
חדש, אשר לא הופיע יובהר כי תנאי סף זה, הינו תנאי בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות. 

 בנוסח המכרז כפי שפורסם. 

 
 



 

 

 
 34-38מסמך ה' נספח ג' להסכם עמ'  -נספח ביטוח

 תשובה שאלה מסמך מס' שאלה
, ברישא שורה 34עמ'  12

3. 
למחוק "בהתאם" ולכתוב 

 "בקשר ל.."
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג. 
להוסיף פרטי הרכב  -1פרק  סעיף א'  34עמ'  13

 ומספרו.
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח  למחוק את הפרק.-2פרק  סעיף א' 34עמ'  14

הביטוח אולם תתקבל באישור 
הביטוח החתום לכשיוצג ביחס 
למציעים שלא יבוצעו שימוש בכלים 

 . 2המפורטים בפרק 
גבול אחריות  -להוסיף -3פרק  סעיף א' 34עמ'  15

ולפרט מ.ר של שני ₪  1,000,000
 כלים ומס' פוליסה.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג. 
שורה שלישית למחוק  סעיף ב' 34עמ'  16

 "בהתאם" לכתוב "בקשר"
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
ביטוח  -פרק א' 34עמ'  17

 רכוש
"סכום  -להוסיף סוף הפסקה

 ש"ח." ---ביטוח עבודות 
הבקשה נדחית. יחד עם זאת יובהר 
כי ציון ערך הפרויקט באישור 
הביטוח החתום לכשיוצג לפי הערך 
העבודות המופיע בהסכם )ללא 

 יתקבל.   -מע"מ( 
 -פרק א' 34-35עמ'  18

הכיסוי כולל גם את 
 ההרחבות הבאות

למחוק "בערכם המלא"  .א
 ₪. 14,000ולרשום 

למחוק " לא יפחת מסך  .ב
דולר ארה"ב"  25,000

"  –לכתוב במקום 
100,000  .₪ 

דולר  250,000למחוק  " .ג
ארה"ב" לכתוב 

 ש"ח. 500,000
למחוק "בערכם המלא"  .ד

 ₪" 28,000לרשום " 
למחוק "על פי ערכם"  .ה

 ₪" 14,000לרשום " 
 אין תיקונים  .ו
למחוק " שלא יפחת מסך  .ז

דולר ארה"ב"  100,000
בסוף ₪ .  ---לרשום 

 10%הסעיף למחוק 
 ₪.  100,000ולרשום 

דולר  10,000למחוק  .ח
ארה"ב" ולרשום 

40,000 .₪ 
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .א
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח לכשיוצג 
בכפוף לקבלת ההצהרה 

חתומה  1המצ"ב כנספח 
פיה הסכום מאת הזוכה ל

שצויין באישור משקף את 
השווי בפועל של הרכוש 

 האמור בסעיף.  
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ב

נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג. מובהר כי גבול 
אחריות שיקלי יתקבל 
באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג ובלבד שגבול 
האחריות השיקלי  שצויין 

ער כאמור לא ייפול מש
 המרה לפי דולר יציג. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ג
נספח הביטוח, אולם מובהר 
כי גבול אחריות שיקלי 
יתקבל באישור הביטוח 
החתום לכשיוצג ובלבד 
שגבול האחריות השיקלי 
שצויין כאמור לא ייפול 

 משער המרה לפי דולר יציג. 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ד

נספח הביטוח אולם תתקבל 
יטוח לכשיוצג באישור הב

בכפוף לקבלת ההצהרה 
חתומה  1המצ"ב כנספח 

מאת הזוכה לעניין התיקון 



 

 

האמור לפיה הסכום שצויין 
באישור משקף את השווי 
בפועל של הרכוש האמור 

 בסעיף. 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ה

נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח לכשיוצג 
בכפוף לקבלת ההצהרה 

 חתומה 1המצ"ב כנספח 
מאת הזוכה לעניין התיקון 
האמור לפיה הסכום שצויין 
באישור משקף את השווי 

 בפועל של הרכוש האמור. 
לא קיימת שאלה בסעיף  .ו

 בסעיף.
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ז

נספח הביטוח אולם מובהר 
( גבול אחריות שיקלי 1כי: )

יתקבל באישור הביטוח 
החתום לכשיוצג ובלבד 

שגבול האחריות השיקלי  
ויין לא ייפול משער שצ

( ציון 2המרה לפי דולר יציג. )
השתתפות עצמית שלא 

₪  100,000תעלה על סך של 
תתקבל באישור הביטוח 

 החתום לכשיוצג. 
הבקשה נדחית ביחס לנוסח  .ח

נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג. מובהר כי גבול 
אחריות שיקלי יתקבל. 
באישור הביטוח החתום 

כשיוצג ובלבד שגבול ל
האחריות השיקלי  שצויין 
לא ייפול משער המרה לפי 

 דולר יציג.
 

 
 -פרק ב' -35עמ'  19

ביטוח אחריות כלפי 
 צד שלישי

למחוק "שלא  -2 -ו1שורה 
דולר  1,500,000יפחתו מסך 

 ₪. 6,000,000ארה"ב" לרשום 
 

למחוק " שלא יפחת"  -5שורה 
דולר ארה"ב"  100,000" -ו

 ₪". 400,000" ולרשום
למחוק "שלא  -7-9שורות 
דולר  250,000"  -יפחת" ו

 1,000,000ארה"ב" לרשום "
."₪ 

 125,000" -למחוק "יפחת" ו
 500,000דולר ארה"ב", לרשום 

.₪ 
 

כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבלנה 
באישור הביטוח החתום לכשיוצג. 
מובהר כי גבולות אחריות שיקליים 
יתקבלו באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג ובלבד שגבולו האחריות 
השיקליים  שצויינו כאמור לא ייפולו 

 משער המרה לפי דולר יציג. 

ביטוח  -פרק ג' -35עמ'  20
חבות מעבידים סעיף 

 ב'.

 -למחוק " לא יפחתו מ
דולר ארה"ב".  5,000,000

 ₪. 20,000,000לרשום 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 
הביטוח החתום לכשיוצג. מובהר כי 



 

 

גבול אחריות שיקלי יתקבל באישור 
הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד 
שגבול האחריות השיקלי  שצויין 
כאמור לא ייפול משער המרה לפי 

 דולר יציג.
 

סעיף  -פרק ג' -36עמ'  21
 ט'.

מהמקובל"  למחוק "לא יפחתו
 להוסיף "עבודות קבלניות".

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
אישור קיום  -37עמ'  22

 שורה שניה -ביטוחים
למחוק "בהתאם ל..." לרשום 

 "בקשר עם".
הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 לכשיוצג.הביטוח החתום 
אישור קיום  -37עמ'  23

ביטוח  -ביטוחים
סעיף -חבות מעבידים 

2. 

 למחוק "לא יפחת מסך" 
 למחוק ")שנה(".

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" 
תתקבל באישור הביטוח החתום 

הביטוח  לכשיוצג במקרה בו תקופת
 שצויינה באישור שונה מ"שנה". 

אישור קיום  -37עמ'  24
ביטוח  -ביטוחים

אחריות כלפי צד 
 .2סעיף  -שלישי

 למחוק "לא יפחת מסך" 
 למחוק ")שנה(".

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
יובהר כי מחיקת המילה: "שנה" 

הביטוח החתום  תתקבל באישור
לכשיוצג במקרה בו תקופת הביטוח 

 שצויינה באישור שונה מ"שנה".
אישור קיום  -37עמ'  25

ביטוח  -ביטוחים
אחריות מקצועית 

 .2סעיף 

 למחוק "לא יפחת מסך" 
 למחוק ")שנה(".

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
מחיקת המילה: "שנה" יובהר כי 

תתקבל באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג במקרה בו תקופת הביטוח 

 שצויינה באישור שונה מ"שנה".
אישור קיום  -37עמ'  26

ביטוח  -ביטוחים
אחריות מקצועית 

 שורה אחרונה. 3סעיף 

למחוק את המילה "פחות" 
 " במקום.-לרשום "ל

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח 
תתקבל באישור הביטוח אולם 

 הביטוח החתום לכשיוצג.

אישור קיום  -38עמ'  27
סעיף  -כללי -ביטוחים

7. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח  למחוק "לא יפחתו מהמקובל" 
הביטוח אולם תתקבל באישור 

 הביטוח החתום לכשיוצג.
 
 

 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:
 אדמיניסטרטיבי, כאן דר' אמנון בן משה, מנהל

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

 עו"ד ליהי רון, ס. יועצת משפטית, כאן
 גב' ויצמן דניאל, ס.מנהל הכספים, כאן

 מר רונן אדרי, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
 מר פטר גרינפלד, מהנדס המרכז הרפואי, כאן

 יועץ המרכז הרפואי מר ירון לייבו,
 תיק 

 



 

 

 
 


