
 
 

 2022אוגוסט,  9תאריך:      לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
 אב, תשפ"ב י"ב        

 
 

 לכבוד  
-------------- 

---------------- 
 -באמצעות דוא"ל

 
 שלום רב,

 
 
 

לביצוע טיפולים ומתן שירות ללוחות חשמל במרכז הרפואי  /202212מכרז פומבי מספר הנדון: 
 דחיית המועדים במכרז.ושינוי תנאי הסף הודעה על , שאלות הבהרהמענה על  -הלל יפה

 
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין 
 האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

 
 

  :המכרז מועדי שינוי להלן ההבהרה שאלות במסגרת שהועלו השאלות לאור
 13:00  בשעה 11.9.2022,  ליום עד הוארך במכרז הצעות להגשת המועד

 28.8.2022 – הבהרה שאלות להגשת מועד
 .במזמין 'ב אשפוז בניין ,5 בקומה 11:00 שעה 21.8.2022 ביום יערך ,נוסף מציעים סיור

 
, כותרת   מסמך 

 ועמ'סעיף 
 תשובה שאלה

האם יש דרישה    .1

 ערבות הצעה?ל

 אין דרישה להגשת ערבות ביצוע.

תוכן  .2
 עניינים

מהיכן מקבלים  3עמ' 

את המסמכים 

שאינם מצורפים 

 למסמכי המכרז:

 E-01נוהל   -
מתקני חשמל 
 באתרים רפואיים 

 
 3.08.40*פרק  -

 "אביזרי חשמל" 
 3.08.52*פרק 

"איטום מעברים 
 נגד אש", 

 3.08.73*פרק 
"חומרים : לוחות 
מיתוג ובקרה 
למתח נמוך" 
 מהמאגר המאוחד

נמצא באתר  מתקני חשמל באתרים רפואיים E-01נוהל  
 של משרד הבריאות :

-https://www.gov.il/he/departments/policies/pln
new-e01 

 
נמצאים במחירון  3.08.73 -ו 3.08.52, 3.08.40פרקים 

 דקל במאגר המאוחד. 
 

https://www.gov.il/he/departments/policies/pln-e01-new
https://www.gov.il/he/departments/policies/pln-e01-new


 
 

 -א' .3
תנאים 
כלליים 

 של המכרז

תנאי סף 
להשתתפות 

 במכרז
 2.1סעיף 

 4עמ' 

מבוקש 

לשנות/להסיר את 

המכרז  -תנאי הסף

הנ"ל מתייחס 

לעבודה שאינה 

עוברת את ההיקף 

 160הנדרש מסיווג 

מליון  1.5)עד  1א

)₪ 

ועל כן, אין כל 

סיבה להעלות את 

תנאי הסף לסיווג 

 160קבלני בגובה 

, דרישה זו 3א

אינה עונה בקנה 

אחד עם הגדרות 

הבסיסיות של 

מכרז בגוף ציבורי 

שוויון  -

הזדמנויות 

 לקבלנים השונים.

 הבקשה מתקבלת.
 ישונה כדלהלן: 2.1תנאי סף 

 
על המציע להיות קבלן רשום בפנקס המתנהל ברשם "

 קבלנים רישום חוק להוראות הקבלנים בהתאם
 160, בסיווג 1969  - ח", התשכ בנאיות הנדסה לעבודות

 ". 1א' 
 
 
 

 -ב' .4
מפרט 

השירותים 
 והדרישות

 הגדרות 
 2סעיף 

 13עמ' 

הגדרת לוחות 
האם   -חשמל

הוספת לוחות 
חשמל מתייחסת 
למבנים קיימים 
בלבד?  במידה 

פו מבנים יויוס
חדשים האם יש 

מקסימום 
בכמות לתוספת 

 הלוחות?

 שיתווספו בעתיד.  חדשים לא, גם למבנים .א
 אין מקסימום לתוספת בלוחות החשמל.  .ב

 
יובהר כי ללוחות חשמל חדשים שיצטרפו, ישנה אחריות 
יצרן, ולכן ככל שיצטרפו לוחות חדשים, אלו יתווספו 

 לשירות נשוא מכרז זה, רק בתום אחריות היצרן. 
 
 

 -ב' .5
מפרט 

השירותים 
 והדרישות

תיאור 
 השירותים

סעיפים 
3.5+3.8 

 14עמ' 

לא ברור 
מהסעיפים האם 
דרישת המכרז 
הינה ביצוע 
עבודות  אחזקה 
ושבר או שהמרכז 
הרפאי יכול לדרוש 
גם  תוספות 
ושינויים כחלק 

 מהחוזה?

לא מדובר על אחזקת שבר, מדובר על אחזקה יזומה 
 ללוחות חשמל ובדיקות בהתאם למפרט המוגדר נשוא

מכרז זה. במידה ובמהלך הבדיקה ישנם ליקויים אלו 
 יתוקנו במסגרת עבודה זו.



 
 

 -ב'  .6
מפרט 

השירותים 
 והדרישות

תיאור 
 השירותים

 3.9סעיף 
 14עמ' 

בשנה הראשונה 
האם ניתן לבצע 
בדיקות בודק 
מוסמך באופן 
מרוכז למספר 

 לוחות?

אכן כן, ניתן לבצע בריכוז אך בתיאום עם המרכז 
 בהתאם לאילוצים הקיימים.הרפואי ו

 -ב'  .7
מפרט 

השירותים 
 והדרישות

חלקי 
חילוף, 

חומרים 
 וציוד
 8.4סעיף 

 15עמ' 

חלקי חילוף 
 3,000בסכום מעל 

נתן הצעת שתי₪ 
מחיר , האם 
ישולם כל הרכיב 
או יקוזז סך של 

מהצעת ₪  3,000
המחיר? כיצד 
יוגדר מה מעל ומה 

האם   3000פחות מ
לפי דקל שיפוצים 
לפני הנחה או 

 אחרי?

המחיר עבור השירותים כולל חלקי חילוף בסכום שלא 
 לכל חלק.₪  3,000יעלה על 

 -ככל שיידרש שימוש בחלקי חילוף שעלותם גבוהה מ
יפנה הזוכה במכרז לנציג המרכז הרפואי ₪,  3,000

לקבלת אישורו עבור שימוש בחלק בהתאם למפורט 
אם למחירו בטופס הצעת המחיר, קרי, בהת 4ברכיב 

 במחירון דקל, ובקיזוז ההנחה שנתן במסגרת הצעתו. 
 

 -ב' .8
מפרט 

השירותים 
 והדרישות

שעות 
עבודה 
וזמני 

 היענות
 9.5סעיף 

 16עמ' 

קריאה שאינה 
 24מניין  –דחופה 

שעות יספר 
ימים  5במהלך 

בשבוע לא כולל 
 שישי שבת?

שעות העבודה קריאה שאינה דחופה תענה במהלך 
 , לא כולל שישי שבת. הרגילות

 

 -ה' .9
דוגמת 
 הסכם

 התמורה
 10סעיף 

 29עמ' 

האם התשלום 
יבוצע אחת לחודש  
בהתאם למחיר  

 של אותה שנה?

התשלום יבוצע אחת לרבעון, בהתאם לחשבונית 
 רבעונית שתוצא ע"י הספק.

 
 :להצעתם ולצרפו זה מסמך על לחתום המציעים על

 ________________ תאריך
 _____________ המציע מטעם חתימה מורשי וחותמת חתימה
 .בו האמור עם ולהסכמה זה מסמך לקריאת ראיה מהווה זו חתימה

 .חתום כשהוא ההצעה למסמכי זה מסמך לצרף יש
 

            
 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' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

 ג' ולדימיר בנימין, מהנדס חשמל, כאןאינ

 תיק 


