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 -באמצעות דוא"ל

 שלום רב,

 
 
 

 בהרהמענה על שאלות ה -לאספקת חמצן וחנקן נוזלי 18/2018מכרז פומבי   :הנדון 
 

 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.
 

 תשובה שאלה ס.ק סעיף מסמך עמ' מס'
 3.5 מסמך ב' 13 1

מוקד 
 השרות

מוקד מבוקש לשנות לפי המפורט :" 
ה בימי -ימים א השרות יפעל

 לא כולל חגי העבודה הרגילים )
-08:00בין השעות ישראל ושבתון ( 

וביתר השעות יפעל מוקד  ,16:00
 חרום" .

מובהר בזאת שאלו שעות העבודה 
הרגילות של כל מוקדי השרות 

 בגזים בכלל החברות .
 

. לאחר המילה הבקשה מתקבלת
"חירום" יתווספו המילים 

 ". 24/7פעיל  יהיה"ש

אנו מבקשים למחוק אישור הזמנה   6.2 מסמך ב' 14 2
 בפקס או במייל .

הנוהג לקבל אישור קבלה , כיום
ייל ואישור מודפס וקריאה במ

 .בפקס של המזמין
,שמועד אישור קבלת אבקש להוסיף

ההזמנה האלקטרוני ,יקבע לפי זאת 
ובתנאי שההזמנה נעשתה במהלך 

שרות שעות העבודה של מוקד ה
 .3.2כמפורט בסעיף 

הזמנה שתתקבל לאחר שעות 
העבודה הרגילים כמפורט לעיל 
,תחשב כאילו התקבלה עם פתיחת 

 מוקד השרות ,מייד אחרי ההזמנה.
אנו לא שולחים אישורי קבלת 
הזמנה ,ידניים .אנו נאשר אישור 

 הזמנה אלקטרוני כמפורט כאן .
 

הבקשה למחיקת המילים 
 "באמצעות פקס או דואר

 אלקטרוני", לא מתקבלת.  
 

 - השעות ישונו כדלקמן
 12:00ההזמנה  שיצאה עד 

, באותו היום 16:00תאושר עד 
הזמנות שיצאו לאחר השעה 

יאושרו עד ליום המחרת  12:00
 12:00בשעה 



 

 

 
לשנות את מועדי מבקשים   6.3.1 מסמך ב' 14 3

  :האספקה במיכליות כמפורט בזאת
בימי "המוצרים יסופקו למזמין 

עבודה הרגילים של אספקת 
ה  ,בימי -מיכליות נוזלים בימים  א

העבודה הרגילים )לא כולל ימי חג 
עד  06:00ושבתון( בין השעות 

18:00. " 
שאין באספקה זאת  מובהר בזאת ,

כל צורך בקליטת הזמנה ממוחשבת 
שלכם ולכן כל נציג מטעמכם לרבות 

טחון מוסמך ללוות את נציג איש ב
מאידך בחלקים גדולים ו ,חברתנו

של היום מנועים מיכליות חברתנו 
לנסוע בכבישים ראשיים ולהיכנס 

 .   68לערים הראשיות עקב שלטי ב' 
 

  .הבקשה לא מקובלת
הסעיף ישונה לנוסח עם זאת, 

 שלהלן : 
 

"אספקת המוצרים תהיה לא 
ימי עבודה מרגע  3 -יאוחר מ

קבלת הזמנה במוקד השירות של 
לא אם יקבע על א הזוכה במכרז

ידי המזמין מועד אספקה שונה 
 "ימי עבודה 3-מעבר ל

 
המילוי יתבצע רק ע"י גורמי בית 

 .החולים שהוסמכו לנושא

אנו מבקשים למחוק את "מספקת"   7.2 מסמך ב' 14 4
ה שלישית ובמקומה יבואו בשור

הנדרשת לפי המפרט המילים "
 10 -ו 9כמפורט בנספח ב בסעיפים 

 ." 
 

 תקבלת הבקשה מ

אנו מבקשים למחוק את  המילים   7.3 מסמך ב' 14 5
ה שלישית "אינה מספקת" בשור

אינם ובמקומם יבואו המילים "
באיכות הנדרשת לפי המפרט 

 10 -ו 9כמפורט בנספח ב בסעיפים 
 ." 
 

 הבקשה מתקבלת

אנו מבקשים למחוק את המילה   7.6 מסמך ב' 15 6
"תעודת אנליזה" ובמקומה יבואו 

 (C.O.Cילים " תעודת התאמה )המ
להתאמה לדרישות משרד הבריאות 

 ." 
 

 הבקשה מתקבלת

ים למחוק את המילה אנו מבקש  7.7 מסמך ב' 15 7
"  )אין קשר בין האחרונה "דיואר

 טוהר החנקן לכלי המילוי ( .
 

 הבקשה לא מתקבלת. 
 

במידה ותהיה בעיה כלשהיא 
, הבדיקה תתבצע בצובר באיכות

  .עצמו
סעיף זה לפי אנו מבקשים לשנות  ה 9.2 מסמך ב' 15 8

 . 3המבוקש כאן בסעיף 
"מועדי האספקה יהיו כמפורט 

 " 6.3.1במסמך ב' בסעיף 
 

 הבקשה מתקבלת. 
 

אנו מבקשים לשנות סעיף זה לפי  ד 9.2 מסמך ב' 17 9
 . 2המבוקש כאן בסעיף 

 ה"אישור הזמנת הספק יהי
 " 6.2כמפורט במסמך ב' בסעיף 

 

 . 2או תשובה לשאלה ר
 

אנו מבקשים לשנות סעיף זה לפי    10.2.3 מסמך ב' 18 10
 . 3המבוקש כאן בסעיף 

"מועדי האספקה יהיו כמפורט 
 " 6.3.1במסמך ב' בסעיף 

 

 הבקשה מתקבלת. 
 

 קשה מתקבלתהבמבקשים להוסיף לאחר המילה אנו   10.5 מסמך ב' 19 11



 

 

שורה 
ראשונ

 ה

"הציוד" את המילים "שהוא 
 ".ממלא

 
מבקשים להוסיף לאחר המילה  אנו  17.3.1 ג'מסמך  30 12

את המילים "לפי פלט מד  ""יעשה
 ".החמצן או

 

 הבקשה מתקבלת

 17.4.2.1אנו מבקשים להוסיף סעיף    מסמך ג' 31 13
( לפי 17.3.1בדומה לסעיף )

 המפורט:
"החיוב יעשה במד כמות לחנקן 
המותקן על גבי המיכלית או 

י גשר הקרוב ככל האפשר במאזנ
לבית חולים ע"י שקילת המיכלית 
לפני המילוי ואחרי המילוי ,תוך 

 שימוש בנוסחת המרה :
מטר  0.855ק"ג חנקן נוזל =  1 

 מעוקב חנקן גז."
 

 הבקשה מתקבלת

אנו מבקשים לשנות סעיף זה לפי   8.2 ' המסמך  37 14
 . 3המבוקש כאן בסעיף 

 "מועדי האספקה יהיו כמפורט
 ". 6.3.1במסמך ב' בסעיף 

 

 הבקשה מתקבלת.
 
 

 אנו מבקשים לבטל סעיף זה .  10.2 מסמך ה' 37 15
ההסכם הינו לשנה בלבד וכולל 

 תקופת ניסיון של חצי שנה .
צאות הנדרשות לביצוע מכרז ההו

ביותר לרבות  זה הינן גדולות
הערכות לוגיסטית הכוללת ,הסכמי 

י הובלה במיכליות ,הכנת מלאי שנת
ותכנון ייצור שנתי ורכישת 
ביטוחים הנרכשים לביצוע מכרז 

 לתקופה של שנה .
 

 הבקשה לא מתקבלת. 
תקופת ההתקשרות עם יובהר כי 

הזוכה במכרז זה הנה לשנה, עם 
יך את אפשרות למזמין, להאר

ההתקשרויות לתקופות נוספות, 
 שנים. 5עד 
 

אנו מבקשים להוסיף בשורה   11.1 מסמך ה' 38 16
אשונה לאחר המילה "אחראי " הר

 את המילים :"על פי דין ".
 

  –הבקשה מתקבלת 
המילה "אחראי" יתווספו לאחר 

המילים "על פי דין ועל פי הסכם 
 זה" 

אנו מבקשים להוסיף בשורה   11.3 מסמך ה' 38 17
הראשונה לאחר המילה "אובדן " 
את המילים :"לו הוא אחראי על פי 

 דין ".
 

  –הבקשה מתקבלת 
לאחר המילה "אובדן" יתווספו 
המילים "על פי דין ועל פי הסכם 

 זה"

בסוף הסעיף להוסיף "למעט נזק או   11.4 מסמך ה' 38 18
אובדן שנגרם בשל מעשה או מחדל 

 של המזמין"
או להוסיף את המילים: "ובתנאי 
שנזק לא נגרם ע"י המזמין ו/או 

 באחריותו ו/או מי מטעמו".
 

  –הבקשה מתקבלת 
סוף הסעיף יתווספו המילים ב

"למעט נזק או אובדן שנגרם בשל 
 מעשה או מחדל של המזמין"

 



 

 

 
בסוף הסעיף להוסיף "חובת הספק   11.5 מסמך ה' 38 19

לשפוי כאמור תהא כפופה לתנאים 
המצטברים הבאים: המזמין יודיע 
לספק מיד עם היוודע לו דבר 
התביעה או הדרישה, בצירוף 

ידיו בעניין זה. מסמכים והמידע שב
הספק ינהל את ההגנה, תוך קבלת 
סיוע מהמזמין ככל שידרש באופן 

לא יגיע לכל הסדר  סביר. המזמין
פשרה בדרישה או תביעה כאמור, 
ללא אישור מראש ובכתב של 
הספק. השיפוי יהיה כנגד פסק דין 

 סופי שאין עליו צו עיכוב ביצוע."
 

 מתקבלת חלקית. הבקשה 
 סף : בסוף הסעיף יתוו

 המזמין יודיע לספק מיד עם"
היוודע לו דבר התביעה או 

לא יגיע לכל  המזמיןהדרישה. 
 , המחיב את הספק,הסדר פשרה

בדרישה או תביעה כאמור, ללא 
 "אישור מראש ובכתב של הספק

נבקש שהמילים: "ולטובת מדינת   12 מסמך ה' 38 20
ישראל משרד הבריאות, המרכז 

. נבקש הרפואי הלל יפה" ימחקו
שלאחר המילים: "את הביטוחים: 
"יתווספו המילים: "המפורטים 
בנספח ג' להסכם". נבקש שהמילה 
: "כל" תמחק. נבקש כי המילים: 
"לא יפחות מהמצויין" יוחלפו 

 במילים: "בהתאם למצוין".
לחלופין יבוקש, לאחר המילים 
"המרכז הרפואי הלל יפה" 
תיווספנה המילים " )בכפוף 

 פוי המפורטים להלן("להרחבי השי
 

 הבקשות נדחות.

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  )ב(1 12 מסמך ה' 38 21
יוחלפו במילה: "בסך" . נבקש 

דולר ארה"ב "  5,000,000שבמקום 
₪" .  20,000,000ירשמו המילים: "

 נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק. 
 

 הבקשות נדחות.

"ונטען" תוחלף  נבקש כי המילה: )ד(1 12 מסמך ה' 38 22
במילה: "ויקבע" . נבקש שהמילים: 
"קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 שבשירותו" ימחקו.
 

 הבקשות נדחות.

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  )ב(2 12 מסמך ה' 38 23
יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 

דולר  2,500,000שמקום המילים: " 
₪  10,000,000ארה"ב" ירשם :" 

 ה: ")שנה(" תמחק..נבקש כי המיל
 

 הבקשות נדחות.

 cross"נבקש שלאחר המילים:  )ג(2 12 מסמך ה' 38 24

liability"  :יתווספו המילים
 "בקשר לפעילות נשוא הסכם זה".

 

 הבקשות נדחות.

-נבקש כי לאחר המילים: "פעלו בו )ד(2 12 מסמך ה' 38 25
יבוטל" יתווספו המילים: "למעט 

 ן".הרכוש עליו פעלו במישרי
 
 
 

 הבקשות נדחות.



 

 

 
בסוף הסעיף תבאנה המילים  )ד(2 12 מסמך ה' 38 26

"למעט חריג לגבי רכוש שהספק 
ו/או מי מטעמו פועלים ו/או פעלו 

 קרות מקרה הביטוח""  בו 
 או שירשם בסוף הסעיף:

"למעט רכוש שהספק ו/או מי 
מטעמו פועלים ו/או פעלו בו 

במישרין בעת קרות מקרה 
 הביטוח".

 

 הבקשות נדחות.

נבקש כי לאחר המילים: "רכוש צד  )ה(2 12 מסמך ה' 38 27
שלישי" יתווספו המילים:  "למעט 

 הרכוש עליו פעלו במישרין".
 

 הבקשות נדחות.

נבקש שלאחר המילים: "מחדלי  )ו(2 12 מסמך ה' 39 28
הספק" יתווספו המילים: "ו/או 
חבות הספק בגין כל" . נבקש 

והפועלים" שבמקום המילה: "
 ירשם: "הפועלים".

 

 הבקשות נדחות.

נבקש שהמילים: "וחבות היצרן"  )א(3 12 מסמך ה' 39 29
 ימחקו. 

 

 הבקשות נדחות.

 )ג(  3 12 מסמך ה' 39 30
 

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך" 
יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 

דולר  2,500,000שמקום המילים: " 
₪  10,000,000ארה"ב" ירשם :" 

 נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק..
 

 הבקשות נדחות.

 i)ד( 3 12 מסמך ה' 39 31
 

 crossנבקש שלאחר המילים: "

liability"  :יתווספו המילים
 "בקשר לפעילות נשוא הסכם זה".

 

 הבקשות נדחות.

 ii)ד( 3 12 מסמך ה' 39 32
 

נבקש שהמילה: "הארכת" תמחק. 
נבקש שהמילה: "לפחות" תמחק. 

 6חר המילים: "נבקש שלא
חודשים" יתווספו המילים: " למעט 
במקרה של מרמה ו/או אי תשלום 
פרמיה ו/או במקרה שנערכה 

 פוליסה באמצעות מבטחת אחר".
 

 

 הבקשות נדחות.

נבקש שהמילה: "היצרן" תמחק.  )ה(3 12 מסמך ה' 39 33
נבקש שבמקום ירשם: "ו/או 
אחריות הספק בגין כל" נבקש 

 חק.שהמילה: "וכל" תמ
 

 הבקשות נדחות.

אחרי המילים "לגבי אחריותם בגין  )ה(3 12 מסמך ה' 39 34
נזק" תבאנה המילים "שהספק 

 אחראי לו אשר נגרם"

 הבקשות נדחות.

נבקש שלאחר המילה: "תכסה"  )ב(4 12 מסמך ה' 39 35
יתווספו המילים: "את חבות הספק 
עקב". נבקש שלאחר המילים: 
 "כתוצאה ממעשה" יתווספו

 המילים : "ביטוח מכוסה".
 

 הבקשות נדחות.



 

 

 
נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  )ג(4 12 מסמך ה' 39 36

יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 
דולר  1,000,000שמקום המילים: " 

₪  4,000,000ארה"ב" ירשם :" 
 .נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק.

 

 הבקשות נדחות.

המילים: "המרכז  נבקש שלאחר 2)ד(4 12 מסמך ה' 39 37
הרפואי הלל יפה" יתווספו 

המילים: "בקשר לפעילות נשאו 
 אישור זה".

 

 הבקשות נדחות.

נבקש שלאחר המילים: "מקרה  3)ד(4 12 מסמך ה' 39 38
 ביטוח" תווסף המילה: "מכוסה".

 

 הבקשות נדחות.

נבקש שהמילה: "הארכת" תמחק.  4)ד(4 12 מסמך ה' 39 39
" תמחק. נבקש שהמילה: "לפחות

 6נבקש שלאחר המילים: "
חודשים" יתווספו המילים: " למעט 
במקרה של מרמה ו/או אי תשלום 
פרמיה ו/או במקרה שנערכה 

 פוליסה באמצעות מבטחת אחר".
 

 הבקשות נדחות.

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  )ה(4 12 מסמך ה' 39 40
יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 

דולר  1,000,000שמקום המילים: " 
₪  4,000,000ארה"ב" ירשם :" 

 .נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק.
 

 הבקשות נדחות.

 נבקש שסעיף זה ימחק. 5 12 מסמך ה' 40 41
 

 הבקשות נדחות.

אחרי המילים "כלי רכב" תבאנה  5 12 מסמך ה' 40 42
 המילים "של הקבלן"

 הבקשות נדחות.

 " תמחק.נבקש שהמילה: "לפחות )ב(6 12 מסמך ה' 40 43
 

 הבקשות נדחות.

נבקש שלאחר המילים : "  )ג(6 12 מסמך ה' 40 44
תחלוף/שיבוב" יתווספו המילים: 
"למעט בפוליסה לאחריות 

 מקצועית".
 

 הבקשות נדחות.

 .תבוטלנה המילים "כוונה ו/או" )ה(6 12 מסמך ה' 40 45
 

 הבקשות נדחות.

ת נבקש שהמילים: "לא יפחו )ז(6 12 מסמך ה' 40 46
מהמקובל "ימחקו. במקום ירשם: 
"יהיו". לאחר המילה: "ביט" 

 ".2013יתווסף: "
 

 הבקשות נדחות.

נבקש שלאחר המילים:" ככל  )ח(6 12 מסמך ה' 40 47
שקיים" יתווספו המילים: "אך אין 
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע 
מזכויות המבטחת וחבות המבוטח 
על פי דין לרבות חובת המבוטח 

באמצעי זהירות סבירים לנקוט 
 למניעת מקרי ביטוח".

 

 הבקשות נדחות.

)ח( 6 12 מסמך ה' 40 48
פסקה 
ראשונ

נבקש שהמילים: "פוליסות הביטוח 
 מאושרות ע"י המבטח או" ימחקו.

 

 הבקשות נדחות.



 

 

 ה
)ח( 6 12 מסמך ה' 40 49

פסקה 
 שניה

נבקש שלאחר המילים: "וכל עוד 
אחריותו קיימת" ימחקו ובמקום 

שנים  3שם: "ולתקופה נוספת של יר
 לאחר סיום ההתקשרות".

 

 הבקשות נדחות.

)ח( 6 12 מסמך ה' 40 50
פסקה 
שלישי

 ת

נבקש שבמקום : "שבועיים" ירשם 
 : "שבוע".

 

 הבקשות נדחות.

)ח( 6 12 מסמך ה' 40 51
פסקה 
 רביעית

נבקש שהמשפט ביחס להפרה 
 יסודית ימחק.

 
 

 נדחיתהבקשה 

בשורה שנייה ,במקום המילים   14.5 מסמך ה' 41 52
"לשביעות רצונו" תבואנה המילים 
"בהתאם למפרט  כמפורט בנספחי 

 .10 -ו 9המכרז ,בנספח ב בסעיפים 
 

 הבקשה מתקבלת

ורה שלישית לאחר המילים בש  15.1 מסמך ה' 42 53
" ,יבואו המילים " "הסכם זה

הנובעים מאי יכולתו של הספק 
לעמוד בהתחייבויותיו לפי הסכם 
 זה ואשר אינם נובעים מכוח עליון".

 

 הבקשה מתקבלת

בסוף סעיף זה ,יבואו המילים "   15.2 מסמך ה' 42 54
ובתנאי שהסיבה לכך נובעת  מאי 
יכולתו של הספק לעמוד 
בהתחייבויותיו לפי הסכם זה ואשר 

 נובעים מכוח עליון". אינם
 

 הבקשה מתקבלת

ורה ראשונה לאחר המילים בש  15 מסמך ה' 42 55
" ,יבואו המילים " "הסכם זה

 ובתנאי שאינם נובעים מכוח עליון".
  

 הבקשה מתקבלת

 אנו מבקשים לבטל סעיף זה .  18.2.4 מסמך ה' 43 56
אין אנו נכונים לספק לכם המוצרים 

מענה מתחת למחיר שאנו נציע ב
 למכרז.

 

 הבקשה מתקבלת

בשורה ראשונה לאחר המילה   19.3 מסמך ה' 44 57
"בלעדית " ,יבואו המילים " לו הוא 

 אחראי כדין".
 

 

  –הבקשה מתקבלת 
" ,יבואו לאחר המילה "בלעדית

לו הוא אחראי כדין ועל המילים "
 פי הסכם זה".

 
נספח ג'  47 58

להסכם 
אישור 
 ביטוח

 

פסקה 
ראשונ

 ה

ש שהמילה: "בהתאם" תוחלף נבק 
 במילה: "בקשר".

 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.



 

 

 
נספח ג'  47 59

להסכם 
אישור 
 ביטוח

חבות 
מעבידי

 ם

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  2
יוחלפו במילה: "בסך" . נבקש 

דולר ארה"ב "  5,000,000שבמקום 
₪" .  20,000,000המילים: "ירשמו 

 נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק. 
 

 לנוסח ביחס נדחות הבקשות
 תתקבלנה אולם הביטוח נספח

 החתום הביטוח באישור
גם גבול   כי מובהר. לכשיוצג

אחריות שיקלי אחר לפי שער 
 מחיקת וכיהמהרה יציג יתקבל 

המילה: "שנה" תתקבל באישור 
 החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת
הביטוח שתצוין באישור שונה 

   משנה.
נספח ג'  47 60

להסכם 
אישור 
 ביטוח

חבות 
מעבידי

 ם

נבקש כי המילה: "ונטען" תוחלף  4
במילה: "ויקבע" . נבקש שהמילים: 
"קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם 

 שבשירותו" ימחקו.
 

 זאת עם יחד. נדחות הבקשות
, קבלנים: "המילים מחיקת

 םועובדיה משנה קבלני
 באישור תתקבל" שבשירותו

 בכפוף לכשיוצג החתום הביטוח
 מאת בכתב הצהרה לקבלת
 השירותים לפיה הזוכה הספק

 ומנהליו עובדיו ידי על מבוצעים
 קבלנים מעסיק אינו וכי, בלבד

 .בביצועם משנה וקבלני
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להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

יפחת מסך"  נבקש שהמילים: "לא 2
יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 

דולר  2,500,000שמקום המילים: " 
₪  10,000,000ארה"ב" ירשם :" 

 .נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק.
 
 

  

 לנוסח ביחס נדחות הבקשות
 תתקבלנה אולם הביטוח נספח

 החתום הביטוח באישור
גם גבול   כי מובהר. לכשיוצג

אחריות שיקלי אחר לפי שער 
 מחיקת וכייציג יתקבל  המהרה

 באישורהמילה: "שנה" תתקבל 
החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת 
הביטוח שתצוין באישור שונה 

   משנה.
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להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

 crossנבקש שלאחר המילים: " 3

liability ":יתווספו המילים 
 בקשר לפעילות נשוא הסכם זה"."
 
 

 

 לנוסח ביחס נדחית הבקשה
 תתקבלנה אולם הביטוח נספח

 לכשיוצג החתום הביטוח באישור

נספח ג'  47 63
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

-נבקש כי לאחר המילים: "פעלו בו 4
יבוטל" יתווספו המילים: "למעט 

 הרכוש עליו פעלו במישרין".
 

 לנוסח ביחס נדחית הבקשה
 כי מובהר אולם וחהביט נספח

/ פריט למעט: "המילים הוספת
 עבדו עליו ברכוש החלק

 באישור תתקבל" במישרין
 .לכשיוצג החתום הביטוח

נספח ג'  47 64
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

תבאנה המילים "למעט חריג לגבי  4
רכוש שהספק ו/או מי מטעמו 

קרות מקרה    פועלים ו/או פעלו בו
 הביטוח"

 

 לנוסח ביחס נדחית הבקשה
 כי מובהר אולם הביטוח נספח

/ פריט למעט: "המילים הוספת
 עבדו עליו ברכוש החלק

 באישור תתקבל" במישרין
 .לכשיוצג החתום הביטוח
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להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

-נבקש כי לאחר המילים: "פעלו בו 5
וספו המילים: "למעט יבוטל" יתו

 הרכוש עליו פעלו במישרין".
 

 לנוסח ביחס נדחית הבקשה
 כי מובהר אולם הביטוח נספח

/ פריט למעט: "המילים הוספת
 עבדו עליו ברכוש החלק

 באישור תתקבל" במישרין
 .לכשיוצג החתום הביטוח

 
נספח ג'  47 66

להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

רכוש   מילים "למעטתבאנה ה 5
שהספק ו/או מי מטעמו פועלים 
ו/או פעלו בו במישרין בעת קרת 

 מקרה הביטוח"
 

 לנוסח ביחס נדחית הבקשה
 כי מובהר אולם הביטוח נספח

/ פריט למעט: "המילים הוספת
 עבדו עליו ברכוש החלק

 באישור תתקבל" במישרין
 .לכשיוצג החתום הביטוח

 
נספח ג'  48 67

להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת כלפי 
צד 

 שלישי

נבקש שלאחר המילים: "מחדלי  7
הספק" יתווספו המילים: "ו/או 
חבות הספק בגין כל" . נבקש 
שבמקום המילה: "והפועלים" 

 ירשם: "הפועלים".
 

  

 .נדחית הבקשה

נספח ג'  48 68
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
חבות 

 המוצר

נבקש שהמילים: "וחבות היצרן"  1
קו.  נבקש שהמילה: "בהתאם" ימח

 תוחלף במילה: "בקשר".
 

 

 ביחס נדחית הראשונה הבקשה
 ככל אולם הביטוח נספח לנוסח

 הבקשה היצרן הינו והספק
 לכשיוצג החתום באישור תתקבל

 הספק מטעם להצהרה בכפוף
 של היצרן הוא לפיה בכתב

 היצרן אינו והספק ככל. המוצר
 אישור להצגת ובכפוף כחלופה

 את הכולל היצרן מטעם ביטוח
 משרד – ישראל מדינת שם

 הלל הרפואי המרכז, הבריאות
 סעיף, נוספים כמבוטחים יפה

 על ויתור סעיף, צולבת אחריות
 וכלי כלפיהם התחלוף זכות

 מתן אודות וסעיף, עובדיהם
 טרם יום 60 מוקדמת הודעה
 וכן,  הביטוח צמצום/ ביטול
 מורה אשר היצרן מטעם מכתב

 היצרן לבין הספק יןב הקשר על
 או/ו השירותים את מפרט ואשר

 הספק מוסמך אותם המוצרים
 המחיקה -  היצרן מטעם לספק

 החתום הביטוח באישור תאושר
 . לכשיוצג

 
 

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

 לכשיוצג.    
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להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
חבות 

 המוצר

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  3
יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 

דולר  2,500,000שמקום המילים: " 
₪  10,000,000ארה"ב" ירשם :" 

 .נבקש כי המילה: ")שנה(" תמחק.
 

הבקשות נדחות ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבלנה 
באישור הביטוח החתום 

ול לכשיוצג. מובהר כי  גם גב
אחריות שיקלי אחר לפי שער 
המהרה יציג יתקבל וכי מחיקת 
המילה: "שנה" תתקבל באישור 
החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת 
הביטוח שתצוין באישור שונה 

 משנה.  
נספח ג'  48 70

להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
חבות 

 המוצר

4 (i) 
 

 crossנבקש שלאחר המילים: "

liability"  :יתווספו המילים
 ר לפעילות נשוא הסכם זה"."בקש

 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.    

נספח ג'  48 71
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
חבות 

 המוצר

4 (ii) 
 
 

 

נבקש שהמילה: "הארכת" תמחק. 
נבקש שהמילה: "לפחות" תמחק. 

 6נבקש שלאחר המילים: "
המילים: " למעט  חודשים" יתווספו

במקרה של מרמה ו/או אי תשלום 
פרמיה ו/או במקרה שנערכה 

 פוליסה באמצעות מבטחת אחר".
 

הבקשות נדחות ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבלנה 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.    

נספח ג'  48 72
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
חבות 

 המוצר

 נבקש שהמילה: "היצרן" תמחק. 5
נבקש שבמקום ירשם: "ו/או 
אחריות הספק בגין כל" נבקש 

 שהמילה: "וכל" תמחק.
 

 ביחס נדחית הראשונה הבקשה
 ככל אולם הביטוח נספח לנוסח

 הבקשה היצרן הינו והספק
 לכשיוצג החתום באישור תתקבל

 הספק מטעם להצהרה בכפוף
 של היצרן הוא לפיה בכתב

 היצרן אינו והספק ככל. המוצר
 אישור להצגת בכפוףו כחלופה

 את הכולל היצרן מטעם ביטוח
 משרד – ישראל מדינת שם

 הלל הרפואי המרכז, הבריאות
 סעיף, נוספים כמבוטחים יפה

 על ויתור סעיף, צולבת אחריות
 וכלי כלפיהם התחלוף זכות

 מתן אודות וסעיף, עובדיהם
 טרם יום 60 מוקדמת הודעה
 וכן,  הביטוח צמצום/ ביטול
 מורה אשר יצרןה מטעם מכתב

 היצרן לבין הספק בין הקשר על
 או/ו השירותים את מפרט ואשר

 הספק מוסמך אותם המוצרים
 המחיקה -  היצרן מטעם לספק

 החתום הביטוח באישור תאושר
 . לכשיוצג

 
. אולם נדחות הנוספות הבקשות

" וכל: "המילהמובהר כי שינוי 
" יתקבל כל ובגין: "למילים

באישור הביטוח החתום 
  לכשיוצג.
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להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
חבות 

 המוצר

אחרי המילים "לגבי  5בסעיף  5
אחריותם בגין נזק" תבאנה המילים 

 "שהספק אחראי לו אשר נגרם"
 

  נדחית.  הבקשה
 

נספח ג'  48 74
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת 
מקצוע

 ית

נבקש שלאחר המילה: "תכסה"  1
ילים: "את חבות הספק יתווספו המ

עקב". נבקש שלאחר המילים: 
"כתוצאה ממעשה" יתווספו 
המילים : "ביטוח מכוסה". נבקש 
שבמקום המילה: "בהתאם" 

 ירשם: "בקשר".
 
 

 

 ביחס נדחית הראשונה הבקשה
 אולם הביטוח נספח לנוסח

 החתום הביטוח באישור תתקבל
 . לכשיוצג

 
 . נדחית שנייה הבקשה

 
 ביחס נדחית השלישית הבקשה

 אולם הביטוח נספח לנוסח
 החתום הביטוח באישור תתקבל

 . לכשיוצג
 

נספח ג'  48 75
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת 
מקצוע

 ית

נבקש שהמילים: "לא יפחת מסך"  2
יוחלפו במילה: "בסך". נבקש 

דולר  1,000,000שמקום המילים: " 
₪  4,000,000ארה"ב" ירשם :" 

 )שנה(" תמחק..נבקש כי המילה: "
 

הבקשות נדחות ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבלנה 
באישור הביטוח החתום 
לכשיוצג. מובהר כי  גם גבול 
אחריות שיקלי אחר לפי שער 
המהרה יציג יתקבל וכי מחיקת 
המילה: "שנה" תתקבל באישור 
החתום לכשיוצג ובלבד שתקופת 
הביטוח שתצוין באישור שונה 

 משנה.  
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להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת 
מקצוע

 ית

נבקש שלאחר המילים: "המרכז  )ב(3
הרפואי הלל יפה" יתווספו 
המילים: "בקשר לפעילות נשאו 

 אישור זה".
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 
 

 
נספח ג'  48 77

להסכם 
אישור 
 ביטוח

יטוח ב
אחריו

ת 
מקצוע

 ית

נבקש שלאחר המילים: "מקרה  )ג(3
 ביטוח" תווסף המילה: "מכוסה".

 
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 
 
 



 

 

 
נספח ג'  48 78

להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת 
מקצוע

 ית 

נבקש שהמילה: "הארכת" תמחק.  )ד(3
ילה: "לפחות" תמחק. נבקש שהמ

 6נבקש שלאחר המילים: "
חודשים" יתווספו המילים: " למעט 
במקרה של מרמה ו/או אי תשלום 
פרמיה ו/או במקרה שנערכה 

 פוליסה באמצעות מבטחת אחר".
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 
 

נספח ג'  48 79
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
אחריו

ת 
מקצוע

 ית 

נבקש שלאחר המילים: "מחדלי  4
הספק" יתווספו המילים: "ו/או 
חבות הספק בגין כל" . נבקש 
שבמקום המילה: "והפועלים" 

 ירשם: "הפועלים".
 

 כי מובהר אולםנדחות.  הבקשות
: למילים: "וכל" המילה שינוי

 באישור יתקבל" כל"ובגין 
 .לכשיוצג החתום הביטוח

 

נספח ג'  48 80
להסכם 
אישור 
 ביטוח

ביטוח 
כלי 
 רכב

 

 נבקש שסעיף זה ימחק. 
 

 כי הלב תשומת. נדחית הבקשה
 בהתאם. בחלופה המדובר
 המציעים הביטוח לסעיפי
 כלי ביטוחי את להגיש יכולים

 .עצמם הרכב
 
 

נספח ג'  49 81
להסכם 
אישור 
 ביטוח

 כללי
 

נבקש שהמילים :"למעט ביטוחי  1
 ימחקו.כלי רכב". 

 

הבקשות נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 
 
 

 
נספח ג'  49 82

להסכם 
אישור 
 ביטוח

 כללי
 

נבקש שהמילה: "לפחות" תמחק.  2
נבקש שלאחר המילים: "הלל יפה" 
יתווספו המילים: "בכפוף לקבלת 

 כתובת מראש בכתב".
 

הבקשה למחיקת המילה: 
חות" נדחית ביחס לנוסח "לפ

נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג.
 

 הבקשה הנוספת נדחית. 
 , חדרה169הכתובת הינה ת.ד 

נספח ג'  49 83
להסכם 
אישור 
 ביטוח

 כללי
 

נבקש שלאחר המילים : "  3
תחלוף/שיבוב" יתווספו המילים: 
"למעט בפוליסה לאחריות 

 מקצועית".
 

 .יתנדח הבקשה
 
 

 

נספח ג'  49 84
להסכם 
אישור 
 ביטוח

 כללי
 

נבקש שלאחר המילים: "על פי  6
הביטוח" יתווספו המילים: "בקשר 

 עם עבודה נשוא אישור זה".
 

הבקשה נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום 

 לכשיוצג. 
 

 



 

 

 
נספח ג'  49 85

להסכם 
אישור 
 ביטוח

 כללי
 

שהמילים: "לא יפחות נבקש  7
מהמקובל "ימחקו. במקום ירשם: 
"יהיו". לאחר המילה: "ביט" 

 ".2013יתווסף: "
 

הבקשות נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 
באישור הביטוח החתום לכשיוצג 
ביחס לזוכה שעורך את הביטוח 

 . 2013לפי טופס פוליסה ביט 
 

נספח ג'  49 86
להסכם 
אישור 
 ביטוח

 יכלל
 

נבקש שלאחר המילים:" ככל  8
שקיים" יתווספו המילים: "אך אין 
בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע 
מזכויות המבטחת וחבות המבוטח 
על פי דין לרבות חובת המבוטח 
לנקוט באמצעי זהירות סבירים 

 למניעת מקרי ביטוח".
 

הבקשות נדחית ביחס לנוסח 
נספח הביטוח אולם תתקבל 

תום באישור הביטוח הח
 לכשיוצג. 

 
 
 

נוסח  מסמך ו' 55 87
כתב 

הערבו
 ת

אנו מבקשים להוסיף לאחר  
 המילים "האמור מאת החייב" :

את המילים: "בכפוף לכך ששלחתם 
הודעה לספק בכתב על כוונתכם 
לחלט את הערבות ,עקב הפרתו את 
ההסכם והספק לא תיקן זאת 

ימים מקבלת  7ההפרה תוך 
 ההודעה ". 

 

 קבלת. הבקשה אינה מת
 16.3מופיע בסעיף האמור 

  במסמך ה' למסמכי המכרז. 

 
 
 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.
 צעה כשהוא חתום.יש לצרף מסמך זה למסמכי הה

          

  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

 ם הטכניים , כאןמר עמוס גואטה, סגן מרכש השירותי
 תיק

 
 
 
 
 
 
 


