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 -באמצעות דוא"ל

 

 שלום רב,

 
 
 

מענה על  -למתן שירותים פליאטיביים במרכז הרפואי הלל יפה 04/2018מכרז פומבי   :הנדון 
 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 
 זה. במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך

 
 

 תשובה בקשה לשינוי לשון הסעיף מיקום 
 12.2סעיף  .1

  למסמך א'
 (8)עמ' 

המזמין יהיה רשאי לבטל את 
המכרז ואת ההתקשרות על פיו 

בגלל סיבות תקציביות ו/או 
מנהליות ו/או ארגוניות ולמציעים 
או לזוכה לא יהיו שום טענות ו/או 

תובענות לפיצויים. כמו כן יהא 
לבטל ההזמנה להציע רשאי המזמין 

הצעות ולפרסם אחרת במקומה 
בתנאים דומים או אחרים. המזמין 
יהא רשאי להרחיב או לצמצם את 

 היקף ההזמנה להציע הצעות.

להוסיף לסעיף זה מבקשים 
 שלהלן:את המלל 

ככל שההתקשרות לפי מכרז 
זה תבוטל כאמור, תינתן על 

ימים  45כך הודעה בכתב 
 מראש.

 מתקבלת.הבקשה אינה 
 

יובהר כי ככל שיבחר זוכה, 
התנאים לביטול ההתקשרות 

עימו מופיעים במסמך ה',  
 "ביטול ההסכם".   12סעיף 

 3א' סעיף .2
היקף "

פעילות 
 "וזמינות

מסמך ב' ב
 (14)עמ' 

למזמין שמורה האופציה, לפי 
שיקול דעתו הבלעדי, 

להרחיב/לצמצם את היקף הפעילות 
מהיקף ההתקשרות  50%בעד 

הקבוע במכרז זה, בהתאם לצרכים 
המקצועיים ובכפוף לשיקולים 

תקציביים. יובהר כי 
הרחבה/צמצום בהיקפי הפעילות, 

 יחייב אישור בכתב מטעם המזמין. 
 

להוסיף לסעיף זה מבקשים 
 את המלל שלהלן:

 45המזמין יודיע בכתב .1
על כל  ימים מראש

 בהיקפי צמצום/הרחבה
 הפעילות כאמור. 

בכל מקרה של  .2
 בהיקפי צמצום/הרחבה

הפעילות תהיה לזוכה 
האפשרות לבטל את ההסכם 

מבלי שהדבר יהווה הפרה 
 .של ההסכם

 

 הבקשה מתקבלת. .1
הבקשה מתקבלת בכפוף  .2

להודעה בכתב אשר 
תימסר למרכז הרפואי 

   יום מראש. 60לפחות 



 

 

)א( 12סעיף  .3
, להסכם

 מסמך ה'
 (23)עמ' 

בששת החודשים הראשונים 
לתקופת ההתקשרות, שהנם 

תקופת ניסיון, יהא רשאי המרכז 
הרפואי להפסיק את ההתקשרות 

ימים,  14בהודעה מראש ובכתב בת 
 מבלי שיאלץ לנמקה ומבלי שיהא

 צורה בכל הספק את לפצות  חייב
 כאמור ההסכם סיום בגין שהיא
  לעיל.

 

לשנות את ההודעה מבקשים 
 יום מראש.  30-ל

  הבקשה מתקבלת.

)א( 12סעיף  .4
, להסכם

 מסמך ה'
 (23)עמ' 

 לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי
 רשאי הרפואי המרכז יהיה ולהלן

 מכל ,סיום לידי זה הסכם להביא
 את לנמק צורך וללא שהיא סיבה

 בהודעה ,ההסכם בסיום רצונו
 השני לצד תימסר אשר בכתב

 המרכז .מראש יום 30 לפחות
 את לפצות חייב יהא לא הרפואי

סיום  בגין שהיא צורה בכל הספק

 .לעיל כאמור ההסכם

יום  45-לשנות את ההודעה ל
 מראש. 

 מתקבלת. לא  הבקשה

 ב' 2.1סעיף  .5
, בתנאי הסף

מסמך א' 
( 4)עמ' 

 3+סעיף ה'
( 15)עמ'

במפרט 
, השירותים

  מסמך ב'

המציע להציג את הרופא על 
מטעמו, שיספק את השירותים 

הפליאטיבים נשוא המכרז, אשר 
מתקיימות בו כל הדרישות 

 :   במצטברהמפורטות להלן, 

בעל מומחיות מוכרת  .א
 קליני.במקצוע  

בוגר קורס בטיפול  .ב
 פליאטיבי.

בעל ניסיון מוכח של  .ג
שנתיים לפחות, טרם 

המועד האחרון להגשת 
הצעות במכרז זה, במתן 

שירותים פליאטיבים, 
 כנדרש במכרז זה. 

נבקש להוריד את דרישה 
בוגר  –, סעיף קטן ב' 2.1

  קורס בטיפול פליאטיבי. 

 . הבקשה לא מתקבלת
 

קורס בטיפול בוגר הדרישה ל
פליאטיבי הינה דרישה 

חוזר מנכ"ל משרד בהתאם ל
"הפעלת  30/09הבריאות 

שירות פליאטיבי )הוספיס( 
בקהילה, בבית חולים כללי 

 ובמוסד סיעודי". 
 

 2.2סעיף  .6
, תנאי הסףל

 מסמך א'
 (4עמ' )

המציע בעל ניסיון מעשי מוכח 
במהלך שלוש השנים האחרונות 

הקודמות למועד האחרון להגשת 
הצעות, בהקמה וליווי של שני 

פרויקטים בתחום הטיפול 
הפליאטיבי ובמשך התקשרות 

 חודשים. 12רצופה של לפחות 

אנו מבקשים הבהרה לגבי 
מבקשים וכן  תנאי הסף הנ"ל

שנים  השלוששהנושא של 
  יבחן שנית.

הניסיון הנדרש הינו לשני 
פרויקטים בתחום הטיפול 

הפליאטיבי ובמשך התקשרות 
 חודשים,  12רצופה של לפחות 

סיון אמור להתקיים כאשר הנ
במהלך שלוש השנים 

האחרונות הקודמות למועד 
האחרון להגשת הצעות במכרז 

 זה. 
אם הניסיון הנדרש יובהר כי 

כאמור, מתקיים בתקופה 
קצרה משלוש שנים, עדין הינו 

 עומד בדרישת הסף הנ"ל.  
  



 

 

 
 
 
 

 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:
 דר' אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

 גב' דינה פיינבלט, מנהלת הסיעוד, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן -מר רפי קורן

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

 תיק

 


