
 

 

 
 

 2017דצמבר  14  תאריך :     לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 כסלו תשע"חכ"ו                        

 
 02-2017-1106סימוכין :           

 
 
 לכבוד   

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

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

 -באמצעות דוא"ל

 

 שלום רב,

 

אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים למילוי,  -15/2017מכרז פומבי  –מענה על שאלות הבהרה הנדון: 
 בגלילים.

 

 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 
 ממשרד הבריאות לגזים רפואיים: חמצן, ניטרוס אוקסיד ואוויר.  GMP אישור 

 
 תשובה

תנאי ייצור נאותים לתכשירי רפואה (   GMP  (( שיהיה למציע אישור  2.8אנו דורשים בתנאי הסף )סעיף 
 .לגזים הרפואיים והנשימתיים

 
 2שאלה 

למילוי ,מאחר וגזים אלו ממולאים מבוקש להוציא מתכולת מכרז זה אותם גזים נדירים שביקשתם הצעתנו 
גליל  1בחו"ל )תוצרת חוץ( ולא נוכל לספקם בגלילים שלכם ,מובהר הכמות השנתית בגלילים אלו הינה של 

 בשנה.
  פריאוןCF6 

  פריאוןC3F8 

  99.6%אצטילן בטוהר 
  2450תערובת רפואית 

 
 

 תשובה
 .הבקשה מתקבלת

 
 על גבי טופס זה. מצ"ב טופס הצעת מחיר מעודכן. יש להגיש ההצעה

 
 
 



 

 

  3שאלה 
( שונה מהמפרט שביקשתם  99.5%, מפרט משרד הבריאות לגז זה ) הניטרוס אוקסידאנא הבהרתכם לגז 

 . 99.999%לספק בטוהר 
הוא איננו רפואי ויהיה צורך להביאו מחו"ל בגלילים מיוחדים  99.999%במידה ויתבקש לקבל גז זה בטוהר 

 לא גלילים שלכם (.)
 אם זה גז שאיננו לפי מפרט משרד הבריאות ואתם מבקשים למלאו בחו"ל ,אנו מבקשים להוציאו מהמכרז .

 במידה ומתאים ניטרוס אוקסיד לפי מפרט רפואי ,אזי ניתן לספקו בהתאם לתקן.
 

 תשובה
 (N2Oיש לשנות לניטרוס אוקסיד רפואי )

 
 4שאלה 

 : 2.11תנאים כלליים סעיף  5עמ'  –מסמך א' 
מבוקש לבטל את ההתניה למתן הצעת מחיר לכל הסעיפים וזאת במידה ולא יוצאו ממכרז זה הגזים 

 המיוחדים/ הנדירים מחו"ל, שימנעו הגשת הצעות למכרז.
 

 תשובה
 לעיל, הרי שהורדו מהמכרז הגזים המפורטים בשאלה זו. 2כאמור במענה לשאלה מס' 

למסמכי המכרז, היינו יש למלא את טופס הצעת המחיר למסמך א'  2.11לאור האמור, לא ישונה סעיף 
 המעודכן, המצורף למסמך זה במלואו.

 
  5שאלה 

 : 12.2סעיף – 7עמ'  –מסמך א' 
 מאחר ומרוקן מתוכן כל מהות מכרז זה. מבקשים למחוק סעיף זה,

 
 תשובה

 נדחית.הבקשה 
 

 6שאלה 
 הגדרות: 2סעיף   – 12עמ'  –מסמך ב' 

 ההגדרה  של "גזים רפואיים וגזים שונים".מבוקש לשנות את 
גזים רפואיים מוגדרים ע"י משרד הבריאות בהתאם לרישומם בפנקס התרופות לפי חוזר המנהל הכללי מס' 

"גזים לשימוש ברפואה ..." וכל ספק חייב להופיע עם הרישום בתוקף של גזים אלו באתר משרד  19/99
 הבריאות .

וישנם אף כאלה שהגדרתם בטוהר  דוגמת  ניטרוס  פואיים אינם כאלו,חלק מהגזים שהגדרתם במכרז כר
 ולהם קיים תקן רפואי שונה . אוקסיד,

 השינויים הפרטניים הנדרשים  יפורטו בתיקון המבוקש בנספח א' למסמך ב' .
 

 תשובה
ההגדרה במקרה זה הינה לצרכי המכרז והמפרט שבמסמך ב'. הגזים הנדרשים מפורטים  הבקשה נדחית.

 למסמך ב' בהתאם לסוגים השונים.בנספח א' 
 

  7שאלה 
 מוקד השרות: 4.2סעיף – 13עמ' –מסמך ב' 

,וביתר השעות יפעל מוקד  07:00-16:00ה בין השעות -לשנות לפי המפורט :"מוקד השרות יפעל ימים א
 חרום".

 השעות שפורטו לא עולות בקנה אחד עם שעות הפעילות. יש להתאים סעיף זה כדלהלן:
" מוקד השירות יפעל לאורך שעות פעילות החברה, ויימסר למרכז הרפואי טלפון נייד של נציג הזמין מעבר 

 לשעות הפעילות."
 

 תשובה
 הסעיף ישונה כדלקמן:ת, מאושרהבקשה 

 ".16:00 -ל 08:00ה' בין השעות "מוקד השירות יפעל בימים א' עד 
יובהר ויודגש כי מעבר לאמור, בימים ושעות בהן מוקד השירות אינו פעיל יוכל המזמין לפנות לנציג הניהולי 

 למסמך ב' למסמכי המכרז. 4.3מטעם הזוכה במכרז בכל דרישה בהתאם למכרז וזאת בהתאם לקבוע בסעיף 
 
 
 
 



 

 

 8שאלה 
 : 5.2סעיף – 13עמ' –מסמך ב' 

 להוסיף לאחר המילה "הספק" בשורה השנייה ,"במניין השעות לא יכללו שעות חג ומנוחה" .
 

 תשובה
 .מתקבלתהבקשה 

 
 9שאלה 

 :5.4סעיף  -13עמ'  -מסמך ב'
 נבקש התחשבות בתנאי הדרך ומגבלות שעשויות לחול )סגירת כבישים וכו'(. .א
 שעות. 12מבוקש לשנות שעות אספקה בשעות חירום עד  .ב

 
 תשובה

 הבקשה נדחית. .א
 הבקשה נדחית. .ב

 
 

 10שאלה 
 :5.7סעיף  -13עמ'  - מסמך ב'

מבוקש להוסיף: חוסר יכולת של הספק לספק גזים בשל נסיבות המהוות "כח עליון" באופן שחוסר אספקה 
 כאמור לא יהווה אירוע הפרה.

 
 תשובה

 .מאושרתהבקשה 
הסעיף ישונה כדלקמן: "חוסר יכולת של הספק לספק איזה מהגזים הרפואיים תהווה הפרה יסודית של 

ההתקשרות על פי מכרז זה, למעט אם נבעה מסיבות של כוח עליון שאינן תלויות בספק, והמזמין יהיה רשאי 
 לפעול על פי כל דין ובהתאם לקבוע בהסכם המצורף כמסמך ה' למסמכי המכרז". 

 
 11 שאלה

 : 6.1סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 
 ה" .-להוסיף לאחר המילה "קבוע" בשורה השנייה ,"בימי עבודה רגילים בימים  א .א
 . 14:00לשעה  12:00לשנות במקום  .ב

 
 תשובה

 הבקשה מאושרת.  .א
 הבקשה נדחית.  .ב

 
 12שאלה 

 : 6.2סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 
 השעות לא יכללו שעות מנוחה וחג"סיפא של סעיף זה :"במניין באנו מבקשים להוסיף 

 מע"מ₪ +  2,000הזמנה דחופה תחויב בתשלום נוסף של  -מבוקש להוסיף
 

 תשובה
 מהות של הזמנה דחופה הינה, בין היתר, דרישה לאספקה גם בימי מנוחה וחג.הבקשה נדחית. 

 תשלום נוסף, יינתן בהתאם לקבוע בסעיף בלבד.
 

 13שאלה 
 : 6.2סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 

 שעות. 24תוך  -ליטר חמצן 40אספקה דחופה של גזים ותערובות שאינם 
יש להגדיל את מסגרת הזמנים במידה ואין גלילים ריקים אצל הספק מאחר ויש לאסוף את הגלילים 

 הריקים, למלא ואז להחזיר.
 

 תשובה
גלילים ריקים זמן בסיפא לסעיף יתווסף : "במקרים בהם לא קיימים אצל הספק  ת. מאושרהבקשה 

שעות במסגרתם יגיע הספק לאסוף את הגלילים הריקים מהמרכז הרפואי וזאת  48האספקה יהיה עד 
 בתיאום עם הגורם הרלוונטי במרכז הרפואי".

 



 

 

 14שאלה 
 : 6.3סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 

 אין התייחסות לכמות מינימום של גלילים להובלה להזמנות בשוטף. -אספקת גלילים
 

 תשובה
 .גלילים מכל הסוגים 16המינימום לאספקה 

 
 15שאלה 

 :6.3.1.2סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 
 מבוקש להוסיף מלבד גלילים שעברו תחזוקה ומלאו בשלב מאוחר יותר עם מספר מנה שונה.

 
 תשובה

גלילים מאותה  16ליטר לבית החולים יגיעו לפחות  40הכוונה שבכל משלוח של גלילי חמצן  הבקשה נדחית. 
 אצווה.

 
 16שאלה 

 :6.3.1.3סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 
 מבוקש לציין בסעיף זה, מדובר בבדיקה ויזואלית בלבד

 
 תשובה

 .ליטר חמצן המחיר למילוי גלילי מגלם בתוכו את כל העלויות הכרוכות בבדיקות 40בגלילי  – נדחיתהבקשה 
 

 17שאלה 
 :6.3.1.5סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 

 .מבוקש לציין בסעיף זה, מדובר בבדיקה ויזואלית בלבד
 

 תשובה
 .ליטר חמצן המחיר למילוי גלילי מגלם בתוכו את כל העלויות הכרוכות בבדיקות 40בגלילי  – נדחיתהבקשה 

 
 18שאלה  

 : 6.4סעיף – 14עמ' –מסמך ב' 
 למחוק את המילים "אלא אם קבע המזמין אחרת".

אם יתכן וכך יהיו הדברים ,אזי זה  ., דורש תמחור שונהיםלדוגמא אספקה לקומות גבוה ,קביעת מיקום אחר
 ( אתם מבקשים שנספק לפי מכרז זה.לאלו מקומות אחרים )ממחסני הגזיםהמקום לפרט 

 
 תשובה

עם זאת, יתכן ויהיה צורך לשנות  הגלילים יסופקו לפתח מחסני הגזים.הבקשה נדחית. בשלב זה הכוונה כי 
 הזכות לעשות כן. את מקום האספקה בעתיד והמרכז הרפואי שומר לעצמו את 

 
 19שאלה 

 : 6.9סעיף – 15עמ' –מסמך ב' 
מבוקש לציין שנתונים בתעודת משלוח מטעם המזמין חייבים להיות זהים לנתונים בתעודת משלוח מטעם 

 .הספק, טפסים יבדקו ע"י נציגי הספק והמזמין
 

 תשובה
 .מתקבלתהבקשה 

 
 20שאלה 

 : 7.1סעיף – 15עמ' –מסמך ב' 
 GDPמבוקש להוסיף דרישה לתקן 

 
 תשובה

 .")"תנאי הפצה נאותים"( כמפורט בתקנות הרוקחים GDP  תקן עפ"י" הבקשה מאושרת, יתווסף
 

 21שאלה 
 : 8.3סעיף – 16עמ' –מסמך ב' 

 לאחר המילה אנליזה יבואו המילים :"עפ"י נהלי הספק ותקנות משרד הבריאות ".
 



 

 

 תשובה
 בחלקה: לאחר המילה "אנליזה" יתווסף: "על פי כל דין". מתקבלתהבקשה 

 
 22שאלה 

 :9.2סעיף -בדיקת הגלילים  – 16עמ' –מסמך ב' 
 להוסיף בשורה אחרונה לאחר המילה מחדש "החלפת ברז".

 
 תשובה

 ."במידה ונדרש ,החלפת ברזלאחר המילה "מחדש" יתווסף: "
 

  23שאלה 
 :9.3סעיף  -בדיקת הגלילים – 16עמ' –מסמך ב' 

 מבוקש למחוק סעיף זה.
 נמלא רק בגלילי המרכז הרפואי ,לא נחליף גלילים של בית חולים אחד בבית חולים אחר .

 . 9.2בגין עבודות שיעשו בגלילים אלו ,נחייב בעבודות כפי שנדרש לכלל הגלילים כמפורט בסעיף 
 לציין שמדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

 
 תשובה

 הבקשה נדחית.
חמצן בלבד את עלות האחזקה של הגלילים, הבדיקות  ליטר 40המציע יגלם בתוך מחיר מילוי הגז בגלילי 

 הנדרשות לרבות החלפת גליל שנפסל.
 כאמור אין המדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

 
 24שאלה 

 :9.4סעיף  -בדיקת הגלילים – 16עמ' –מסמך ב' 
 . 9.2סעיף זה מנוגד לסעיף 

 המילה "על חשבונו" בשורה שנייה .מבוקש למחוק את 
 מבוקש לציין שמדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.

 
 תשובה

למעט גלילים  המרכז הרפואי משלם,מתייחס לגליל הנשלח לבדיקה הידרוסטטית/ תיקון ועל זה  9.2סעיף 
 .ליטר חמצן 40

לבדקו ולוודא  הספקם עבור המילוי ועל המרכז הרפואי משל למילוי בלבדמתייחס לגליל הנשלח  9.4סעיף 
 .למרכז הרפואיתקינותו עפ"י דרישות התקן טרם שליחתו 

 אין מדובר בבדיקה ויזואלית בלבד.
 

 25שאלה 
 : 10.1סעיף  -בדיקת הגלילים – 16עמ'  –מסמך ב' 

"על פי מבוקש אחרי המילים "הספק יהיה אחראי" למחוק את המילים "אחריות מלאה" ולהחליף במילים 
 דין"

 
 תשובה

 הבקשה מתקבלת
 

 26שאלה 
 :11.2סעיף  -בדיקת הגלילים – 17עמ'  –מסמך ב' 

 -יום 30אספקת גלילים חדשים תוך 
נא לציין עד איזו כמות המרכז  -יש לקחת בחשבון כי הספק לא יכול להחזיק במלאי כל כמות מכל סוג גליל

 הרפואי צפוי לבקש רכישת גלילים בהזמנה אחת.
 

 תשובה
 יום נראה כזמן אספקה סביר. 30זמן אספקה של  אין ביכולת המרכז הרפואי להתחייב לנושא זה בשלב זה.

 
 27שאלה 

 :12.3סעיף  -שיפוץ גלילים – 17עמ' –מסמך ב' 
 להוסיף בסיום סעיף זה את המילים :"יחד עם כל העבודות הנדרשות לפי התקן הישראלי" .

 
 תשובה

 הבקשה מתקבלת.



 

 

 28שאלה 
 -טבלת גזים רפואיים ואנליטיים -19עמ'  -נספח א' למסמך ב' +טופס הצעת מחיר

 .99.0, בעוד בשוק רמת הניקיון הינה 99.999ינת רמת ניקיון מצו -נייטרוס אוקסיד
 נא לציין פירוט התערובת. – 2450תערובת רפואית 

    SF6להערכתנו צריך להיות  -CF6 פריאון 
 C3F8להערכתנו צריך להיות   -C3F10פריאון 

 
 תשובה

 (N2Oיש לשנות לניטרוס אוקסיד רפואי )
 שאר הגזים המפורטים בשאלה הוצאו מתכולת המכרז.

 מצ"ב טופס הצעת מחיר מתוקן. ,2כאמור בתשובה לשאלה 
 

 29שאלה 
 טבלת גזים רפואיים ואנליטיים: – 19עמ' –נספח א' למסמך ב' 

 לחברתנו אישור משרד הבריאות למילוי אוויר רפואי )יש לנו בנוסף גם אוויר  – 5ומס'  4מס' 
 נשימתי(.

 האם אתם מבקשים אוויר רפואי או נשימתי ?
 .99.999לתקן הטוהר ל  ,11מס' 

 
 תשובה

 מאושר לשנות לאוויר רפואי )במקום נשימתי(.
 .99.999מאושר לתקן ל 

 
 30שאלה 

 :טבלת גזים דו פאזיים – 20עמ'  –נספח א' למסמך ב' 
 אין לה משמעות בגז מונזל ובכל מקרה הלחץ משתנה כל הזמן בגליל . למחוק עמודת הלחץ,נבקש  ראשית,

(, אחרת להוציאו  99.5%מבוקש לתקן הטוהר לתקן רפואי לפי משרד הבריאות )-נייטרוס אוקסיד – 1מס' 
 מהמכרז.

(, אחרת להוציאו  99.5%מבוקש לתקן הטוהר לתקן רפואי לפי משרד הבריאות )-אוקסיד  נייטרוס – 2מס' 
 מהמכרז.

 לשנות לטוהר הגז פרמקופיאלי . -לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש- 99.5%לתקן לטוהר – 3מס' 
 .99.5%לשנות לטוהר מינימום  -5מס' 
 . חמצני יבשלפי תקן ישראל לפחמן דו - 99.5%לתקן לטוהר – 6מס' 

 
 תשובה

 (N20יש לשנות לנירוס אוקסיד רפואי ) 1מס' 
 (N20יש לשנות לנירוס אוקסיד רפואי ) 2מס' 
יש לצרף המפרטים של הגזים  -ד בדרישות משרד הבריאותוהגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמ 3מס' 

 הצעה.ל
 מאושר 5מס' 
יש לצרף המפרטים של הגזים  -ד בדרישות משרד הבריאותוהגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמ 6מס' 

 בהצעה.
 

 31שאלה 
 :תעשייתיטבלת גזים  – 20עמ' –נספח א' למסמך ב' 

 אנו לא מייצרים גז זה. אנו יכולים לייבאו מחו"ל.– 1מס' 
 בשנה (. 1אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז.)כמות של 

 
 תשובה

 מתקבלת.הבקשה 
 הצעת המחיר המעודכן.ראו התיקון בטופס 

 
 32שאלה 

 -תעשייתי -20עמ'  –נספח א' למסמך ב' 
 ?SF6האם מדובר בגז 

 
 



 

 

 תשובה
 הוצאה מתכולת המכרז. -אצטילן -C2H2הדרישה לגז 

 
 33שאלה 

 :תערובותטבלת  – 21עמ' –נספח א' למסמך ב' 
  'אנו מבקשים למחוק המילה "רפואית".– 2מס 

 אין לאף יצרן אישור רפואי לגז זה ומשרד הבריאות לא אישר גז זה כגז רפואי .                          
  '2450מבקשים להוציאו מהמכרז .לא מוכר גז בשם זה תערובת רפואית – 3מס. 

 לבטח לא תערובת רפואית המאושרת ע"י משרד הבריאות .   
 הגז והטוהר הנדרש כולל מפרט מסודר. נא לפרט מרכיבי במידה ותבקשו שניצרו,   
 נבקש להסירו מהמכרז. לשנה, 1מאחר והכמות    

  'פריאון  – 4מסCF6 .לא ניתן למלאו  גז תוצרת חו"ל, .מבקשים להוציאו מהמכרז 
 במידה ותבקשו שניצרו ,נא לפרט הטוהר הנדרש כולל מפרט מסודר . בגליליכם הפרטיים.             
 לשנה ,נבקש להסירו מהמכרז. 1חר והכמות מא             
  'פריאון  – 5מסC3F8. .גז תוצרת חו"ל ,לא ניתן למלאו מבקשים להוציאו מהמכרז 

 בגליליכם הפרטיים.             
 במידה ותבקשו שניצרו ,נא לפרט הטוהר הנדרש כולל מפרט מסודר .             

 להסירו מהמכרז.לשנה ,נבקש  1מאחר והכמות               
 

 תשובה
 תמחק המילה "רפואית".מאושר  -2
 הוצאה מתכולת המכרז -2450 תתערובת רפואי -3
 הוצא מתכולת המכרז -4
 הוצא מתכולת המכרז -5
 

 34שאלה 
 :בדיקות /טבלת שיפוצים – 21עמ'  –נספח א' למסמך ב' 

 איזה סוג ברז ? להחלפת ברז? ההאם הכוונ –החלפת שסתום לגליל ללא דיסקית  -3מס' 
 הסעיפים הבאים :את למחוק סעיף זה ולהוסיף במקומו מבקשים 

 לחמצן . DINהחלפת ברז 
 החלפת ברז לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד עם דיסקת פריצה .

 החלפת ברז פין אינדקס חמצן רפואי.
 שנתי לסוללה ) לא כולל החלפת חלקים ותוספות (. 5שיפוץ 

 החלפת ברז פין אינדקס לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד.
 החלפת ברזים לגילים גדולים להליום וארגון.

 
 תשובה

 הבקשה מתקבלת.
 ראו תיקון מתאים על גבי טופס הצעת המחיר המצורף.

 
 35שאלה 
 גזים רפואיים בגלילים: –הצעת המחיר   26 – 24עמ' –ג'  מסמך

 "גזים רפואיים ושונים " .ראשית ,לשנות את שם הסעיף ל 
למחוק עמודת הלחץ בגזים הדו פאזיים, אין לה משמעות בגז מונזל ובכל מקרה הלחץ משתנה כל הזמן 

 .בגליל
 קיים אישור משרד הבריאות למילוי אוויר רפואי ) יש לנו בנוסף גם– 5ומס'  4מס'  .א

 האם אתם מבקשים אוויר רפואי או נשימתי ? אוויר נשימתי (.
 .99.999,לתקן הטוהר ל  11ס' ב.  מ 
 לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש .- 99.5%לתקן לטוהר – 14ג. מס'  
 לפי תקן ישראל לפחמן דו חמצני יבש .- 99.5%לתקן לטוהר – 17ד. מס'  
 אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז. - 20ה. מס'  
 למחוק את המילה רפואית .– 22מס'  ו. 
 אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז. -23ז. מס'  
 אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז. -24ח. מס'  
 אנו מבקשים להוציא גז זה מהמכרז. -25ט. מס'  

 
 



 

 

 תשובה
 הבקשה לשינוי שם הסעיף נדחית.

 הבקשה למחיקת עמודת הלחץ נדחית
 מאושר לשנות לאוויר רפואי )במקום נשימתי( .א
 99.999מאושר לתקן  .ב
יש לצרף המפרטים של הגזים  -הגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמוד בדרישות משרד הבריאות .ג

 בהצעה.
יש לצרף המפרטים של הגזים  -הגז משמש לשימוש רפואי ועליו לעמוד בדרישות משרד הבריאות .ד

 בהצעה.
 הבקשה מתקבלת .ה
 הבקשה מתקבלת .ו
 הבקשה מתקבלת .ז
 הבקשה מתקבלת .ח
 הבקשה מתקבלת .ט

 
 36שאלה 
 שיפוצים ורכש:–הצעת המחיר  26עמ'  –ג' נספח 

 האם הכוונת להחלפת ברז?איזה סוג ברז ?–החלפת שסתום לגליל ללא דיסקית -3מס'  
 אנו מבקשים למחוק סעיף זה ולהוסיף במקומו הסעיפים הבאים :

 לחמצן . DINהחלפת ברז 
 החלפת ברז לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד עם דיסקת פריצה .

 פין אינדקס חמצן רפואי. החלפת ברז
 שנתי לסוללה ) לא כולל החלפת חלקים ותוספות (. 5שיפוץ 

 החלפת ברז פין אינדקס לפחמן דו חמצני וניטרוס אוקסיד.
 החלפת ברזים לגילים גדולים להליום וארגון.

 
 תשובה 

 הבקשה מתקבלת.
 הטופס המעודכן. ראו טופס הצעת מחיר מעודכן המצורף למסמך זה. יש להגיש ההצעה על גבי

 
 

 דוגמת הסכם: 37-30עמ' –מסמך  ה' 
 

מס' 
 שאלה

 תשובה שאלה/ בקשה עמ' סעיף

מבוקש למחוק את הפסקה האחרונה בסעיף  31 6.6   37
 המתחילה במילים "במקרים כאמור לעיל".

 

 הבקשה נדחית

מבוקש לשנות בפסקה הראשונה אחרי  31 7 38
 המילים "הספק יהיה אחראי" למחוק את

המילים "אחריות מלאה" ולהחליף במילים 
 "על פי דין".

 

 הבקשה מתקבלת

שורות מהסוף ,לאחר המילה אחרים  3 31 7 39
להוסיף את המילים "הנובעת מאי יכולתו                             

של הספק לעמוד  בהתחייבויותיו לפי הסכם 
 זה ".

 

 הבקשה נדחית

האחרונה בסעיף מבוקש למחוק את הפסקה  31 7 40
המתחיל במילים "במקרים כאמור                        

 לעיל".
 

 הבקשה נדחית

מבוקש להוסיף פסקה המבהירה שאי  31 7 41
אספקה בשל נסיבות המהוות "כח עליון" 
 לא תהווה הפרה של ההסכם על ידי ספק.

 .הבקשה מתקבלת 
 בסוף הסעיף תתווסף פסקה כדלקמן:

"חוסר יכולת של הספק לספק איזה מהגזים 
הרפואיים תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות 



 

 

על פי מכרז זה, למעט אם נבעה מסיבות של כוח  
 עליון שאינן תלויות בספק". 

 
לאחר המילה אובדן יבואו המילים :"לו  32 8.2 42

 הוא אחראי ".
 

 הבקשה נדחית.
 הסעיף מתייחס לאחריות שהוגדרה בהסכם.

אנו מבקשים לבטל סעיף זה אחרת לא ניתן  32 8.3 43
יהיה להשכיר לכם גלילים כנדרש בהצעת  

 המחיר .
 

 הבקשה נדחית

מבוקש בסוף הסעיף למחוק את המילים  32 8.4 44
"וזאת מיד עם דרישתו הראשונה של המרכז 

הרפואי" ולהוסיף פסקה חדשה כדלקמן: 
       "חובת השיפוי של הספק                 

כאמור בסעיף זה לעיל תהא כפופה לתנאים 
 המצטברים הבאים:

א. המרכז הרפואי יודיע לספק מיד עם 
היוודע לו דבר התביעה, בצירוף מסמכים 

 והמידע שבידיו בעניין זה 
 ב. הספק ינהל את ההגנה

ג.  המרכז הרפואי לא יגיע לכל הסדר פשרה 
בתלונה או תביעה כאמור, ללא אישור 

 כתב של הספקמראש וב
ד. השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי שאין 

 עליו צו עיכוב ביצוע".

הבקשה מתקבלת חלקית. ימחקו המילים "עם 
דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי" בסוף 

יום מיום  30 -הסעיף יתווסף: וזאת לא יאוחר מ
דרישתו הראשונה של המרכז הרפואי ובכפוף 

 לתנאים הבאים:
יודיע לספק מיד עם היוודע לו  א. המרכז הרפואי

, ו/או התלונה ו/או קרות הנזק דבר התביעה
 בצירוף מסמכים והמידע שבידיו בעניין זה 

.  המרכז הרפואי לא יגיע לכל הסדר פשרה ב
או תביעה כאמור, ללא אישור מראש ו/בתלונה 

 .ובכתב של הספק
 

מבוקש להוסיף סעיף המגביל את אחריות  32 8 45
 ₪. 100,000 הספק לסכום

 הבקשה נדחית

המילה: "כל" תמחק. לאחר המילה :"את"  32 9 46
בשורה השנייה יתווספו  המילים: "אישורי 

הביטוח". המילה: "הביטוחים": תמחק. 
 המילה: "כל" תמחק.         

לאחר המילה: "הנדרשים" ירשמו המילים: 
"המפורטים מטה" או "להלן". המילים: 

יוחלפו במילים:" "לא יפחתו מהמצוין" 
 יהיו בהתאם למפורט"

 

 הבקשות נדחות. 

 :המילים ירשמו "החוקית : המילה לאחר 32 )א( 9.1 47
 פי וכן על חדש נוסח  -הנזיקין פקודת פי "על
 " 1980  פגומים למוצרים האחריות חוק

 

 הבקשה נדחית. 

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  32 )ב( 9.1 48
דולר ארה"ב  5,000,000 "של" במקום "

לעובד"                                 ירשמו 
המילה ")שנה(" ₪".  20,000,000המילים:" 

 תמחק.
 

 הבקשה נדחית.

 המילה: "ונטען" תוחלף במילה: "ויקבע".  32 )ד( 9.1 49
ועובדיהם  המילים: "קבלנים, קבלני משנה

 שבשירותו" ימחקו.
 

 הבקשה נדחית.

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  32 )ב( 9.2 50
 2,500,000"של" או שיבוטלו. במקום:" 

 ₪ . 6,000,000דולר ארה"ב" ירשם 
 המילה:")שנה(" תמחק.

 הבקשה נדחית.

 קיים לא .תמחק "ועובדיהם":המילה 32 )ד( 9.2 51

 .2013 : ביט בנוסח

 הבקשה נדחית.



 

 

המילים: "למעט בסוף המשפט יתווספו  32 )ה( 9.2 52
 רכוש עליו פועלים

 במישרין" או:
"למעט נזק שנגרם לרכוש בו פועלים או 

 פעלו כאמור במישרין ע"י הפעולה כאמור.

 הבקשה נדחית.

בסוף המשפט יתווספו המילים: "למעט  32 )ו( 9.2 53
 רכוש עליו פועלים

 במישרין" או:
"למעט רכוש שהספק ו/או מי מטעמו 

שנגרם במישרין ע"י פועלים או פעלו בו 
 הפעולה כאמור".

 הבקשה נדחית.

המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי"  33 )ח( 9.2 54
 יוחלפו במילים: "בגין

אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי" 
 .לאחר המילה: "הספק "
 תירשם המילה: "ובגין"

 הבקשה נדחית.

לאחר המילים "הפוליסה תכסה" תבאנה  33 )ב(9.3 55
 ם "את אחריות הספק ע"פ דין בגין".המילי

לאחר המילה: "עובדיו" ירשמו המילים: 
 "וכן בגין חבות הספק".

 המילה: "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".

 הבקשה נדחית.

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  33 )ג(9.3 56
 "של". במקום:"

 2,000,000דולר ארה"ב" ירשם  1,000,000
.₪ 

 תמחק.המילה:")שנה(" 

 הבקשה נדחית.

 תירשם "ביטוח מקרה":המילים לאחר 33 )ד( 9.3 57
 ."מכוסה":המילה
 לאחר .תמחק "לפחות":המילה
 ירשמו "חודשים":המילה

 מקביל ביטוח נערך שלא ובתנאי":המילים
 "אחרת בחברה

 הבקשה נדחית.

 "למעשי אחרים שייחשבו ככל":המילים 33 )ה(9.3 58
 בגין":במילים יוחלפו

 "מעשי עקב מהם מי על שתוטל אחריות
 " הספק":המילה לאחר.

 "ובגין":המילה תירשם

 הבקשה נדחית.

 היצרן ימחקו. וחבות":המילים 33 )א( 9.4 59
 במילה תוחלף "בהתאם"המילה
 .""בקשר

 הבקשה נדחית.

 יוחלפו "מסך יפחת לא":המילים 33 )ג(9.4 60
 .של":במילה

  ירשם ב"ארה דולר 2,500,000במקום  
6,000,000  ₪ 

 .המילה : )שנה( תמחק

 הבקשה נדחית.

 לאחר .תמחק "לפחות":המילה 33 )ה(9.4 61
 ירשמו "חודשים":המילה

 מקביל ביטוח נערך שלא ובתנאי":המילים
 "אחרת בחברה

 הבקשה נדחית.

 :המילים ירשמו "במוצרים":המילה לאחר 33 )ו(9.4 62
 .הספק" אחראי "שבגינם

"בגין נזק" תבאנה המילים אחרי המילים 
 "שהספק אחראי לו ע"פ דין שנגרם".

 הבקשה נדחית.



 

 

במקום המילים "הספק/היצרן וכל הפועלים 
מטעמם" תבאנה המילים "הספק וכל 

 הפועלים מטעמו".
 ."ובגין"במילה  תוחלף "וכל":המילה

 לספק ניתן לא הסעיף את להסיר נבקש 34 9.5 63

 .ביטוח באישור אותו
הבקשה נדחית, תשומת הלב כי בהתאם לסעיפי 

הביטוח לספק קיימת האופציה להציג את את 
 פוליסות הביטוח במקום. 

 ביטוחי למעט(":המילה את להסיר נבקש 34 9.6 64

 .")הרכב כלי

 הבקשה נדחית.

במקום המילה: "צמצום" ירשמו המילים:  34 )ב(9.6 65
 "שינוי מהותי לרעה"

:" המילה: 30:"  " ירשם 60במקום: " 
 "לפחות" תמחק.

 הבקשה נדחית.

המילים: "לא יפחתו מהמקובל" ימחקו.  34 )ז(9.6 66
במקום ירשם: "יהיו" לאחר המילה: ביט" 

 "2013ירשם :"

 הבקשה נדחית.

לא קיים  2013הסעיף ימחק. בנוסח ביט   34 )ח(9.6 67
 החריג.

 הבקשה נדחית.

)ח( 9.6 68
פסקה 

 ראשונה

"פוליסות הביטוח מאושרות ע"י  המילים: 34
 המבטח או" ימחקו.

 הבקשה נדחית.

)ח(  9.6 69
פסקה 

 שניה

המילים: "וכל עוד אחריותו קיימת"  34
 ימחקו. לחלופין נבקש

חודשים לאחר  12שירשם: "אך לא יותר מ 
 סיום ההתקשרות". 

המילים: "העתקי פוליסות הביטוח 
 המחודשות מאושרות וחתומות

" ימחקו. המילים: "שבועיים ע"י המבטח או
 לפני תום" ימחקו.

 במקום ירשם: "בתום".

 הבקשה נדחית.

)ח(  9.6 70
פסקה 

 שלישית

 הבקשה נדחית. תמחק. 3-ו 1המילה: "כל" המופיעה בשורה  34

מבוקש לבטל סעיף זה ,אחרת אין ערך  35 11.1 71
 למכרז זה לרבות הביטוחים

 הנרכשים והמלאי המבוקש 

 נדחיתהבקשה 

מבוקשת הצמדה למדד המחירים לצרכן  35 13.4 72
 ,בהתאם להצמדה המבוקשת

 (.8עמוד  14לערבות הבנקאית ) סעיף 
 

 הבקשה נדחית

 נספח ג' למסמך  ה' 

ברישא של  73
נספח 

 הביטוח

לאחר המילים "לתקופת הביטוח" להוסיף  30
 "למעט אחריות מקצועית"

בין  לפני המילים "בקשר למילוי" להוסיף
 היתר גם.

 הבקשה הראשונה נדחית.  
 

הבקשה השנייה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 
פסקה  74

 ראשונה
המילה: "בהתאם" לאחר המילים: "עבור  38

 המרכז הרפואי הלל יפה"
 תוחלף במילה "בקשר ל"

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

חבות  75
המעבידים 

 1ס' 

לאחר המילה: "עובדיו" ירשמו המילים:  38
 -"על פי פקודת הנזיקין

נוסח חדש וכן על פי חוק האחריות   -
 "1980-למוצרים פגומים

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

חבות  76
המעבידים 

 2ס' 

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  38
 "של"  או " בסך".

דולר ארה"ב לעובד  5,000,000במקום 
 ירשמו המילים:

שתי הבקשות הראשונות נדחות ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח 

 החתום לכשיוצג.
השלישית  נדחית ביחס לנוסח נספח  הבקשה



 

 

"20,000,000 . ₪ " 
 המילה:")שנה(" תמחק.

הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג ובלבד שתקופת הביטוח שתצוין 

 באישור שונה משנה.  
חבות  77

המעבידים 
 4ס' 

 המילה: "ונטען" ותרשם המילה: "וייקבע". 38
המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 שבשירותו" ימחקו. 

 הבקשות נדחות. 

אחריות  78
כלפי צד 

שלישי ס' 
2 

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  38
 "של" או "בסך".

דולר ארה"ב ירשם  2,500,000במקום:  
6,000,000 .₪ 

 המילה:")שנה(" תמחק.

הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.
 

השנייה נדחית, אולם מובהר כי ציון הבקשה 
גבול אחריות במטבע שיקלי יתקבל באישור 

הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שהסכום שצויין 
לא ייפול מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב 

 היציג.  
 

הבקשה השלישית  נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום 

ביטוח שתצוין לכשיוצג ובלבד שתקופת ה
 באישור שונה  משנה.  

אחריות  79
כלפי צד 

שלישי ס' 
4 

בסוף המשפט יתווספו המילים " למעט  38
רכוש עליו פועלים במישרין" או " למעט 

סייג/חריג נזק שנגרם לרכוש כאמור 
 במישרין ע"י הפעולה כאמור?. 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם 
מובהר כי הוספת הסיפא: "למעט פריט הרכוש 

עליו פעלו במישרין" תתקבל באישור החתום 
 לכשיוצג. 

אחריות  80 
כלפי צד 

שלישי ס' 
5 

בסוף המשפט יתווספו המילים       "למעט  38
 רכוש עליו פועלים במישרין".

המילים אחרי המילים "צד שלישי" תבאנה 
"למעט רכוש שהספק ו/או מי מטעמו 

פועלים או פעלו בו שניזוק במישרין ע"י 
 הפעולה האמורה.

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם 
מובהר כי הוספת הסיפא: "למעט פריט הרכוש 

עליו פעלו במישרין" תתקבל באישור החתום 
 לכשיוצג.

אחריות  81
כלפי צד 

שלישי ס' 
6 

"ועובדיהם" תמחק. לא קיים  המילה : 38
 .2013בנוסח ביט 

 הבקשה נדחית.

אחריות  82
כלפי צד 

שלישי ס' 
7 

להוסיף לאחר המילים "מפריקה וטעינה"  38
 מכלי רכב בלבד.

 הבקשה נדחית.
 

אחריות  83
כלפי צד 

שלישי ס' 
8 

המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי"  39
 יוחלפו במילים: "בגין

מי מהם עקב מעשי" אחריות שתוטל על 
 .לאחר המילה: "הספק "
 תירשם המילה: "ובגין"

 הבקשה הראשונה  נדחית. 
 

הבקשה השנייה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.
אחריות  84

מקצועית 
 1ס' 

לאחר המילים "בפוליסה מכסה"  - 39
תבאנה המילים "את אחריות 

 בגין".הספק ע"פ דין 
לאחר המילה: "עובדיו" ירשמו  -

המילים: "השכירים בלבד" ו/או 
 "וכן בגין חבות הספק".

המילה: "בהתאם" תוחלף במילה  -
 "בקשר".

במקום המילים "בהתאם למכרז"  -
תבאנה המילים "בקשר עם 

 המכרז".

 
 
 

כל הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח 
 אולם תתקבלנה באישור החתום לכשיוצג. 



 

 

אחריות  85
מקצועית 

 2ס' 

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  39
 "של" או "בסך". 

דולר ארה"ב" ירשם  1,000,000במקום:" 
 ₪. 4,000,000או ₪  2,000,000

 המילה:")שנה(" תמחק.

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

 
הבקשה השנייה נדחית, אולם מובהר כי ציון 
גבול אחריות במטבע שיקלי יתקבל באישור 

הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שהסכום שצויין 
לא ייפול מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב 

 היציג.  
 

הבקשה השלישית  נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום 

קופת הביטוח שתצוין לכשיוצג ובלבד שת
 באישור שונה משנה.

 
אחריות  86

מקצועית 
 3ס' 

לאחר המילים: "מקרה ביטוח" תירשם  39
המילה: "מכוסה" ו/או "למעט אי עמידה 

 בלוחות זמנים".
המילה: "לפחות" תמחק. לאחר המילה: 

 "חודשים" ירשמו
המילים: "ובתנאי שלא נערך ביטוח מקביל 

 בחברה אחרת"
גילוי יש למחוק את המילה: לאחר תקופת ה

 "לפחות" ולרשום "של".

הבקשה  הראשונה נדחית. יחד עם זאת יובהר כי 
הוספת המילה: "מכוסה" לאחר המילים: 
"מקרה ביטוח" תתקבל  באישור החתום 

 לכשיוצג.
 

יתר הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח 
 אולם תתקבלנה באישור החתום לכשיוצג.

 

אחריות  87
מקצועית 

 4ס' 

המילים: "ככל שייחשבו אחרים למעשי"  39
 יוחלפו במילים: "בגין

אחריות שתוטל על מי מהם עקב מעשי" 
 .לאחר המילה: "הספק "
 תירשם המילה: "ובגין"

 הבקשה הראשונה נדחית.
 

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

 
חבות  88

 צר מו
 1ס' 

 המילים: "וחבות היצרן" ימחקו.  39
 
 

 המילה: "בהתאם" תוחלף במילה
 "בקשר". 

הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח 
הביטוח אולם ככל והספק הינו היצרן הבקשה 

תתקבל באישור החתום לכשיוצג בכפוף 
להצהרה מטעם הספק בכתב לפיה הוא היצרן 

של המוצר. ככל והספק אינו היצרן כחלופה 
ובכפוף להצגת אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל 

ת, המרכז משרד הבריאו –את שם מדינת ישראל 
הרפואי הלל יפה כמבוטחים נוספים, סעיף 

אחריות צולבת, סעיף ויתור על זכות התחלוף 
כלפיהם וכלי עובדיהם, וסעיף אודות מתן הודעה 

יום טרם ביטול/ צמצום הביטוח,   60מוקדמת 
וכן מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין 

הספק לבין היצרן ואשר מפרט את השירותים 
צרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם ו/או המו

המחיקה תאושר באישור הביטוח  -היצרן  
 החתום לכשיוצג. 

 
הבקשה השנייה נדחית ביחס לנוסח נספח 

 הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג .
 

חבות  89
 מוצר 

 3ס' 

המילים: "לא יפחת מסך" יוחלפו במילה:  39
 "של" או "בסך".

דולר ארה"ב ירשם  2,500,000במקום:  
6,000,000 .₪ 

 המילה:")שנה(" תמחק.

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

 
הבקשה השנייה נדחית, אולם מובהר כי ציון 
גבול אחריות במטבע שיקלי יתקבל באישור 

שצויין הביטוח החתום לכשיוצג ובלבד שהסכום 
לא ייפול מיחס ההמרה לפי שער דולר ארה"ב 

 היציג.  
 

הבקשה השלישית  נדחית ביחס לנוסח נספח 



 

 

הביטוח אולם תקבל באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג ובלבד שתקופת הביטוח שתצוין 

 באישור שונה משנה.
 

חבות  90
 מוצר 

 5ס' 

המילה "לפחות" תמחק ותירשם המילה  39
 "של".

נה נדחית ביחס לנוסח נספח הבקשה הראשו
 הביטוח אולם תתקבל באישור החתום לכשיוצג.

 
חבות  91

 מוצר 
 6ס' 

לאחר המילה: "אחריותם" יש להוסיף  39
 "למעשי ו/או מחדלי הספק".

לאחר המילה: "במוצרים" ירשמו המילים: 
 "שבגינם אחראי הספק.

 המילה: "וכל" תוחלף במילה: "ובגין".

 הבקשות נדחות. 
 

ביטוח כלי  92
 רכב

לא ניתן  –נבקש להסיר את הסעיף  - 39
 לספק אותו באישור ביטוח. 

תבוטלנה המילים "ביטוחי כלי  -
ביטוח חובה...הגזים  -רכב

 הרפואיים".

הבקשה נדחית. תשומת לב הספק כי בהתאם 
לסעיפי הביטוח שבהסכם קיימת האופציה 

 להצגת הפוליסות. 

ביטוח כלי  93
 -רכב

פיסקה 
 ראשונה

נבקש להסיר את המילה")למעט ביטוחי כלי  39
 הרכב("

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

ביטוח כלי  94
 2ס' -רכב

במקום המילה: "צמצום" ירשמו המילים:  39
 "שינוי מהותי לרעה"

" המילה: 30" ירשם :"  60במקום: " 
 "לפחות" תמחק. 

 המילים: 
במקום "למנהל האדמיניסטרטיבי וליועץ 

המשפטי של המרכז הרפואי הלל יפה" 
 ייכתב :"לכתובת הרשומה למעלה".

 הבקשה הראשונה נדחית. 
 

הבקשה השנייה נדחית, אולם יובהר כי מחיקת 
נדחית ביחס  2המילה: "לפחות"  בסעיף כללי 

לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור 
 ם לכשיוצג. הביטוח החתו

 
הבקשה השלישית נדחית. אולם יובהר כי הוספת 
המילים: "לכתובת הרשומה למעלה" בסיפא של 

תתקבל באישור הביטוח החתום   2סעיף כללי 
 לכשיוצג. 

ביטוח כלי  95
 7ס'  -רכב

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם  "2013לאחר המילה "ביט" ירשם : " 40
 תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. 

ביטוח כלי  96
 8ס' -רכב

לא קיים  2013הסעיף ימחק. בנוסח ביט  40
 החריג.

או להוסיף:" אולם אין בביטול הסעיף 
כאמור בכדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 המבוטח על פי כל דין.

 הבקשות נדחות. 
 

אולם מובהר כי האופציה השנייה תתקבל 
באישור הביטוח החתום כשיוצג, לעניין סעיף 

 .8כללי 
סיפא של  97

נספח 
 הביטוח

למחוק את המודגש: "ובלבד שאין בשינויים  
אלו כדי לגרוע מתנאי הפוליסות 

 המקוריות".

 הבקשה נדחית. 

  
 

 98שאלה 
 נוסח כתב ערבות:-46עמ' –נספח ו' 

יום  14"האמור מאת החייב" יתווספו המילים: "בכפוף לכך ששלחתם הודעה בכתב, לספק, לאחר המילים 
 לפני כן  על רצונכם בהפעלת הערבות ".

 
 תשובה

 הבקשה נדחית
 

 99שאלה 
 התחייבות לשמירת סודיות ואבטחת מידע -נספח ד' להסכם+ מסמך ז

 .נא החלטתכם לנוסח המבוקש -קיימים שני נוסחים
 
 



 

 

 תשובה
או מי מטעמו שיעסוק בביצוע ההסכם, נספח ד' להסכם הינו מסמך עליו יחתמו הספק הזוכה במכרז ועובדיו 

 לאחר הזכייה במכרז ועם החתימה על הסכם.
 מסמך ז' למסמכי המכרז הינו התחייבות עליה יש לחתום במסגרת הליכי המכרז ועם הגשת ההצעה.

 
 
 
 

 להצעתם:על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו 
 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        

 המכרזיםמזכירת ועדת         

 

 

 

 העתקים:
 דר' אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.

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

 אינ' פטר גרינפלד, מהנדס המרכז הרפואי, כאן
 גואטה עמוס, ס. מנהל שירותים טכניים, כאן

 תיק.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 הצעת מחיר
 

מין, לאחר שקראנו את מסמכי המכרז, קיבלנו הסברים, ושאלותינו, אם היו, נענו על ידי המז .1.1
 כמפורט במסמכי המכרז אנו מגישים בזאת את הצעתנו 

 
מעל/מתחת לאומדן,  יהיה המזמין רשאי  20%-ידוע לנו, כי אם הצעת המחיר שלנו תסטה ב .1.2

 לפסול את הצעתנו.
 

כרז זה, יכפיל המזמין את המחירים המוצעים בטופס על מנת לקבוע את ההצעה הזוכה במ .1.3
 הצעת המחיר בכמות השנתית המשוערת של כל אחד מהשירותים הנדרשים.

 

 טופס הצעת המחיר .1.4
 

לא ישולם למציע כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנקובה להלן, למעט מע"מ שיתווסף לכל  1.4.1
 תשלום על פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.

 המחירים שלהלן. כלעל המציע למלא את  1.4.2

 יובהר ויודגש כי מציע שלא ימלא את כל המחירים, הצעתו עלולה להיפסל.  1.4.3

 אספקת גזים רפואיים בגלילים
 

 תחום מס

נפח 
נוזל 

בגליל 
 ]ליטר[

נפח גז 
בגליל 
 ]מ"ק[

סוג 
גז/תערוב

 ת

לחץ 
הגליל 
 ]אט'[

 יחידה
טוהר 
הגז 
]%[ 

כמות 
גלילים 

משוערת 
 ]שנתי[

מחיר 
יחידה 
ללא 
 מע"מ

סה"כ 
מחיר 
שנתי 
ללא 
 מע"מ

גזים  1
רפואיים 

 ואנליטיים

חמצן רפואי  0.675 5
(O2) 

    20 רפואי גליל 135

גזים  2
רפואיים 

 ואנליטיים

חמצן רפואי  120 600
(O2) 

    2 רפואי סוללה 200

גזים  3
רפואיים 

 ואנליטיים

חמצן רפואי  8 40
(O2) 

    680 רפואי גליל 200

גזים  4
רפואיים 

 ואנליטיים

אוויר  0.675 5
 נשימתי

    25 רפואי גליל 135

גזים  5
רפואיים 

 ואנליטיים

אוויר  8 40
 נשימתי

    30 רפואי גליל 200

גזים  6
רפואיים 

 ואנליטיים

( Heהליום ) 2.5 1
 צינטורים

    3 99.999 גליל 150

גזים  7
רפואיים 

 ואנליטיים

( Ar)ארגון  2.5 5

 חדר ניתוח

    1 99.999 גליל 150

גזים  8
רפואיים 

 ואנליטיים

ארגון טכני    20
(Ar) 

    8 99.985 גליל 200

גזים  9
רפואיים 

 ואנליטיים

חנקן יבש  8 40
(N2) 

    3 99.99 גליל 200



 

 

גזים  10
רפואיים 

 ואנליטיים

חנקן    חדר    7
 ניתוח

    3 99.99 גליל 135

גזים  11
רפואיים 

 ואנליטיים

    12 99.999 גליל IVF 200חנקן    8 40

-גזים דו 12
 פאזיים

נייטרוס  29 40
אוקסיד 

(N2O) 

    15 רפואי ק"ג 50

-גזים דו 13
 פאזיים

נייטרוס  3 5
אוקסיד 

(N2O) 

    25 רפואי ק"ג 50

-גזים דו 14
 פאזיים

פחמן דו  7 10
חמצני יבש 

CO2 

    76 99.99 גליל 50

-דוגזים  15
 פאזיים

פחמן דו  27 40
חמצני יבש 

(CO2) 

    15 מזון גליל 50

-גזים דו 16
 פאזיים

פחמן דו  27 40
חמצני סיפון 

(CO2) 

    4  99.5 גליל 50

-גזים דו 17
 פאזיים

פחמן דו  27 40
חמצני יבש 

CO2-  

    15 99.99 גליל 50

-גזים דו 18
 פאזיים

פחמן דו    50
חמצני  
CO2-

99.998  

    10 99.998 ק"ג 60

-גזים דו 19
 פאזיים

דמי שכירות    50
לגליל פחמן 
דו חמצני  

CO2-

99.998  

      8    

ניטריק  30 תערובות 21
אוקסיד 

 בחנקן

No 800 

ppm + N2     

    19   גליל  

 תערובת    40 תערובות 22
5%CO2   IN O2    

    10   גליל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 שיפוצים ורכש
 

 תחום מס'
תיאור 

העבודה 
 הנדרשת

 יחידה

כמות 
גלילים 

משוערת 
 ]שנתי[

מחיר 
יחידה 
ללא 
 מע"מ

סה"כ 
מחיר 
שנתי 
ללא 
 מע"מ

 הערות

שיפוץ  שיפוצים 1
 3-7גליל 
 ליטר

כולל צבע     30 גליל
+ובדיקה 

 הידרוסטטית 

שיפוץ  שיפוצים 2
-17גליל 

 ליטר 50

כולל צבע     30 גליל
+ובדיקה 

 הידרוסטטית 

החלפת  שיפוצים 3
 DINברז 

 לחמצן

   5 גליל

 
החלפת  שיפוצים 4

ברז 
לפחמן דו 

חמצני 
וניטרוס 
אוקסיד 

עם 
דיסקת 
 פרריצה

   5 גליל

 
 5שיפוץ  שיפוצים 5

שנתי 
 לסוללה 

)לא כולל 
החלפת 
חלקים 

 ותוספות(

   5 גליל

 
החלפת  שיפוצים 6

ברז פין 
אינדקס 

לפחמן דו 
חמצני 

וניטרוס 
 אוקסיד

   5 גליל

 
החלפת  שיפוצים 7

ברזים 
לגלילים 
גדולים 
להליום 
 וארגון 

   5 גליל

 
החלפת  שיפוצים 8

ברז פין 
אינדקס 

חמצן 
 רפואי

   5 גליל

 



 

 

החלפת  שיפוצים 9
ברז פין 
 אינדקס

    10 יחידה

בהחלפת 
ברזים 

מבוצעת גם 
החלפת 

דיסקית 
 ושסתום

צביעת  שיפוצים 10
גליל בנפח 

 ליטר 40

    32 יחידה

  
רכישת  רכש 11

גליל 
חמצן 
 5בנפח 
 ליטר

  10    

  
רכישת  רכש 12

גליל 
כלשהו 

 40בנפח 
 ליטר

  3    

  

 
 אינם כוללים מע"מ.המחירים לעיל  1.4.4

הרפואי הלל יפה, לרבות  המחירים לעיל כוללים את כל הכרוך באספקת הגלילים למרכז 1.4.5
של הגלילים במחסני המרכז  לפגוע בכלליות האמור לעיל הובלה, אספקה ופריקהומבלי 

 יפה.הרפואי הלל 

 :חתימת המציע על טופס ההצעה .2
 

 _________________שם המשתתף _____________ כתובת ______________
 

 טלפון ________________ טל. סלולארי ________________
 

 דוא"ל ______________ פקס. ______________  
 

 איש הקשר _______________________.
 
 

______________________   ______________________ 
 תאריך            חתימה וחותמת           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

 אני הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב ____________________
 

 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי 
 

 היום________________ חתמו בפני ה"ה _______________________________ 
 

 ת.ז._______________________
 

 _______________ ת.ז. ____________________ על מסמכי וה"ה  ____________
 

 .______מכרז מספר 
 

____________________________                                  ______________________ 
 חתימה וחותמת/ עו"ד/רו"ח                        תאריך    

 
 

 אישור נוסף במידה והמציע הינו תאגיד
 
 

 הח"מ ___________________ עו"ד/רו"ח מרחוב__________________ אני
 

 מס' ___________ עיר ____________________ מאשר בזאת כי חותמת התאגיד 
 

  -בצירוף חתימותיהם של  ה"ה _________________________ ת.ז. _______________________ ו
 __________________________ שחתמו מטעם 

 
 זה בפני, מחייבים את התאגיד לכל דבר ועניין. _____התאגיד דלעיל על מסמכי מכרז מספר 

 
 

____________________________                                  ______________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח      תאריך                   

 


