
     

        
לכבוד   

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

באמצעות דוא"ל- 
 

שלום רב, 
 

הנדון : מכרז פומבי מספר 01/2020 לאספקה, התקנה ותחזוקת 2 דחסניות אשפה אינטגרליות עבור המרכז 
הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה מס' 2. 

 
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. 

 
 לאור השאלות שהועלו במסגרת שאלות ההבהרה מס' 2 המרכז הרפואי הלל יפה בחדרה (להלן – 

"המזמין") מודיע  על שינוי מועדי המכרז: 
המועד להגשת הצעות במכרז הוארך עד ליום 22.4.2020, בשעה 13:00.  

מועד להגשת שאלות הבהרה נוספות– 1.4.2020. 
סיור מציעים נוסף, יערך ביום 25.3.2020 בשעה 11:00 בקומה 5 בניין אשפוז ב' (חדש) במזמין. 

יובהר כי השתתפות בסיור מציעים מהווה תנאי סף במכרז, עם זאת, מציעים שהשתתפו בסיורי המציעים 
שנערכו ביום 30.1.2020 ו- 23.2.2020, אינם מחויבים להשתתף בסיור הנוסף.  

תשובה  שאלה  כותרת ועמ'  סעיף  מסמך   
הבקשה מתקבלת.  

לתנאי הסף יתווסף התנאי שלהלן:  
 למציע רשיון בתוקף ממשרד התחבורה 
ליצור ו/או התקנה מוצרי תעבורה לפי 
סעיף 98 לחוק רישוי שירותים ומקצועות 
בענף הרכב, תשע"ו – 2016. לצורך 
הוכחת תנאי זה, על המציענ לצרף את 

הרישיון הנ"ל.  
 

הדרישה להסכם פיקוח עם מעבדה 
מוסמכת, הינה תנאי סף לקבלת הרישיון 
האמור, לכן משיש למציע רישיון, יש לו 

הסכם פיקוח עם מעבדה.   

נבקש שיובהר כי בהתאם לדרישות 
משרד התחבורה, חל איסור לבנות 
ו\או לבצע תחזוקה לדחסנית ללא 

רישיון יצרן מטעם משרד התחבורה, 
והסכם פיקוח מטעם מעבדה 

מוסמכת כגון מכון התקנים או 
הטכניון, ולכן על המציע להציג 

תעודות אלו, ובתוקף. 

המציע יצרף 
להצעתו: 

 עמ' 7 

 9 מסמך א'    .1

הדרישה לניהול מערכת איכות הינה 
תנאי סף לקבלת רישיון מכוח חוק רישוי 
שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו 
– 2016. לאור הוספת תנאי הסף כאמור 
בשאלה 1 לעיל, מתייתרת הדרישה הנ"ל 

כדרישה נפרדת.  
 

נבקש שיובהר כי על המציע להציג 
תעודה ממכון מוסמך המאשרת כי 

הספק מנהל מערכת איכות מסוג 
ISO9001 (ובתוקף). 

המציע יצרף 
להצעתו: 

 עמ' 7 

 9 מסמך א'   .2

הבקשה מתקבלת   נבקש שיובהר כי מדובר בעגלות 360 
ליטר ולא 380 כפי שנכתב בשגגה. 

מפרט טכני של 
הטובין עמ' 14 

 2.3
יט' 

מסמך ב'   .3

01 במרץ 2020  תאריך :  לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
ה' באדר תש"פ    

 2000-2003-2020-0012625 סימוכין :   



הבקשה מתקבלת   נבקש שיובהר משקל "עד" 19 טון 
ולא כפי שנכתב 

מפרט טכני של 
הטובין עמ' 14 

2.3 כ'  מסמך ב'    .4

הבקשה אינה מתקבלת.  
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי 
הדרישות בסעיף 2.4 למסמך ב', הינן 
דרישות שעל הזוכה במכרז לבצע ולא על 

המזמין.  
 

כמו כן,  יובהר כי בנוסף לדרישות בסעיף 
2.4 כאמור, הזוכה יידרש לעמוד 

בדרישות המופיעות בפקודת הבטיחות 
בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970, ובין 

היתר להמציא:  
1. טרם השימוש בטובין, אישור כי 
מתקן ההרמה נבדק בידי בודק 

מוסמך ונתקבל תסקיר ובו מפורש 
עומס העבודה הבטוח. הזוכה 

יידרש להמציא אישור כזה אחת ל-
14 חודשים.  

2. ע"ג מתקן ההרמה יסומן באופן 
ברור ובולט עומס עבודה בטוח.   

נבקש שהדו"ח יופק על ידי מהנדס 
 Eng' מכונות מוסמך ו\או

לפני הכנת 
הטובין, המזמין 
ידרש להמציא 
ו/או לבצע את 

המפורט  להלן: 
עמ' 15 

 2.4.3 מסמך ב'   .5

הבקשה מתקבלת   נבקש שיובהר כי על הדחסניות 
חייבים להיות 2 מפסקי חירום (אחד 
בכול צד) אשר ישביתו כול פעולה של 

הדחסניות. 

לפני הכנת 
הטובין, 

המזמין ידרש 
להמציא ו/או 

לבצע את 
המפורט להלן: 

 עמ' 15 

 2.4 מסמך ב'   .6

הבקשה מתקבלת   נבקש שיובהר כי על המזמין לספק 
תשתית חשמל כלומר לוח חיבור 

חשמל על הקיר בהתאם להנחיות 
שיעביר לו הספק על גודל החיבור 

הנדרש, וזאת -  לכול אחד 
מהדחסניות. 

תשתיות עמ' 15   2.5 מסמך ב'   .7

מחובתו של יצרן הטובין, להעביר 
הדרכת תפעול מקצועית ראשונית אשר 
תכלול הנחיות בטיחות למזמין/משתמש. 
היצרן ימסור למזמין הוראות בטיחות 
בעבודה במתקן בכתב. הוראות בטיחות 
אלה יהוו בסיס להדרכת בטיחות 
תקופתית אשר תבוצע ע"י המזמין. 
היצרן מתחייב לעדכן הוראות בטיחות 
מעת לעת בהתאם לנסיונו ולקבלת 
עדכונים בתחום תפעול בטוח של 

הטובין. 

יובהר כי היצרן יכול להעביר הדרכת 
הפעלה באופן בטוח על פי הוראות 
היצרן, אך אין זה פותר את המזמין 
מחובתו על פי חוק,  להזמין יועץ 
בטיחות מוסמך ולהעביר הדרכת 

בטיחות לעובדיו. 

קבלת הטובין   
עמ' 15 

 2.7.3 מסמך ב'   .8

הבקשה אינה מתקבלת  הדרישה לפירוט כח האדם המנהלי 
והביצועי איננה סבירה וכרוכה 
בטרדה רבה  ללא כל צורך של ממש. 

נבקש להסתפק בהצהרה לפיה המציע 

תשקיף משתתף 
עמ' 22 

 4 מסמך ד'   .9



מעסיק כח אדם בכמות ובמיומנות 
הדרושה לצורך עמידה בדרישות 

המכרז. 
הבקשה אינה מתקבלת  נבקש להוסיף, כי נוסף על פירוט 

הלקוחות להם סיפק המציע את 
הטובין הנדרשים במסגרת המכרז 
יידרשו המציעים לצרף להצעתם 
תעודות משלוח של הטובין 

כאסמכתא לביצוע האספקה. 

תשקיף משתתף 
עמ' 23 

 5 מסמך ד'   .10

הבקשה אינה מתקבלת. באשר לסעיף 
זה, יובהר כי קריאה לאחר השעה 
13:00, תענה בשעה 08:00, ביום 

העסקים שלאחריו.  

לא מדובר במכונה מצילת חיים  - לא 
בפיקוח נפש. 

הדרישה מנוגדת לחוק שעות עבודה 
ומנוחה, תשי"א-1951. נבקש לבל את 

הדרישה. 

הסכם התקשרות 
עמ' 26 

.6.11
 4

מסמך ה'   .11

סעיף 6.11.5 - יבוטל   לא מדובר במכונה מצילת חיים  - לא 
בפיקוח נפש. 

הדרישה מנוגדת לחוק שעות עבודה 
ומנוחה, תשי"א-1951. נבקש לבל את 

הדרישה. 

הסכם התקשרות 
עמ' 26 

.6.11
 5

מסמך ה'   .12

הבקשה מתקבלת  נבקש להוסיף בסיפא לסעיף את 
המשפט "ובתנאי שתינתן לספק 
האפשרות להתגונן בפני דרישה זו" 

הסכם התקשרות 
עמ' 27 

 9.4 מסמך ה'   .13

הדרישה לביטול תו תקן מתקבלת. 
הדרישה למערכת אבטחת איכות אינה 
מתקבלת שכן הינה תנאי סף לקבלת 
הרישיון, כאמור בשאלה 1 לעיל. על כן, 
ובמקום הדרישה הנ"ל, על המציע יהיה 

להראות רישיון בתוקף.  
שני הסעיפים הנוספים, אינם מתקבלים, 
אך במקומם, יתווסף סעיף לפיו הזוכה 
יידרש להמציא תסקיר בודק מוסמך 

למתקני ההרמה אחת ל-14 חודשים.  

אין "תו תקן" ונכון לעת הזו, גם אין 
תו תקן ישראלי אלא תיעוד כדלקמן: 

1. הספק בעל מערכת אבטחת 
  .ISO9001 איכות  מסוג

2. אישור מהנדס מכונות 
מוסמך שאישר את 

המערכות ההידראוליות  
3. אישור בודק הרמה מוסמך 

למתקן ההרמה. 

סקר איכות 
ובטיחות עמ' 33 

מבחן 
בטיח
ות 

נספח ג' 
למסמך ה' 

 .14

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, 

              אפרת קולטון זלמה,  
              מרכזת ועדת מכרזים 

         מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות 
העתק: 

חברי ועדת המכרזים, כאן 
ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן 

מר חן קורקוס, מנהל חצר וגן, כאן 
תיק


