
  

לכבוד   
 --------------

 ----------------
באמצעות דוא"ל- 

 
שלום רב, 

 
G4  הנדון : מכרז פומבי מספר  12/2019לעבודות רכש ,התקנה ,חשמל ,פיקוד והפעלה של דיזל גנרטור

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. 

 
שאלה 1- 

בתשקיף המשתתף בסעיף 7 יש למלא טבלה עבור ניסיון המציע, כהוכחה לעמידה בתנאי סף 2.3. 
 ? 1250KVA 1250 אוKVA "האם הכוונה לגנרטורים בהספק של "לפחות

תשובה: 
   .1250KVA

 
שאלה 2- 

האם יש להגיש במועד ההצעה את הביטוח מלא וחתום? 
תשובה: 

לא. במסגרת הגשת ההצעה, המציע בלבד יחתום על אישור קיום הביטוח, על המציע לגלם בהצעתו את כל 
העלויות הנדרשות לצורך התאמת הביטוחים הקיימים על שמו לדרישות הביטוח במכרז זה.  

לאחר הזכייה, המבטח של הזוכה יחתום על נספח הביטוח.  
 

שאלה 3-  
האם ניתן לתאם סיור לנציג מטעמנו כדי שיראה ויבדוק את תוואי הוצאת הגנרטור הישן והכנסת הגנרטור 

החדש לחדר הגנרטורים? 
תשובה: 

כן – ניתן שנציג יגיע לבדיקת תוואי הוצאה/הכנסת הגנרטור בליווי נציג בית החולים מהנדס חשמל. יש 
לתאם הגעה עם מיטל בטלפון 04-7744939. יובהר כי במסגרת הפגישה הנ"ל לא ימסרו פרטים נוספים מעבר 

לאלו שנמסרו במסמכי המכרז ובסיור הקבלנים שנערך ביום 6.10.2019.  
 

   
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.  

     

30 באוקטובר 2019  תאריך :  לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
א' בחשוון תש"פ    

 2000-2003-2019-0012209 סימוכין :   



             
         בברכה, 

              אפרת קולטון זלמה,  
              מרכזת ועדת מכרזים 

         מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות 
 

העתקים: 
משתתפים. 

דר' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן. 
גב' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן. 

עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן. 
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן. 

אינג' ירון לייבו, שתדלן את לייבו הנדסת חשמל בע"מ, יועץ המכרז. 
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן. 

אינג' ולדימיר בנימין, מהנדס חשמל, כאן. 
תיק. 

       
 
 
 
 


