
 
 

 2022נובמבר,  16תאריך:      לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
 "ב חשון, תשפ"גכ           

 
 

 לכבוד  
-------------- 

---------------- 
 -באמצעות דוא"ל

 
 שלום רב,

 
 

למתן שירותי תחזוקה לדיזל גנראטורים בחירום ולוחות  19/2022מכרז פומבי מספר הנדון: 
 מענה על שאלות הבהרה -עבור המרכז הרפואי הלל יפה וןרסנכ

 
 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.

 
 תשובה שאלה כותרת ועמ' סעיף מסמך 
פירוט התחנות  2 ב' .1

במזמין 
 ותכולתם.

 15עמ' 

אבקש לקבל את דגמי 
הבקרים, מערכות הסנכרון 

 והלוחות , 
ולהדגיש כי על הבקרים 
ולוחות הסנכרון להיות 
פתוחים ולא נעולים ע"י 

 החברה שהתקינה אותם

דגמי הבקרים הינם 
מתוצרת ג'יפסי אלקטרוניק 

 והם אינם נעולים.

מפרט דרישות  2.5.2 ב' .2
למתן 

השירותים 
לדיזל 

 גנראטורים
 18עמ' 

אבקש לקבל פירוט של 
מערכות הדלק על כלל 

 המרכיבים

מערכות הדלק הקיימות 
 הינן :

מיכלי  2 –בנין אשפוז א' 
 15סולר בעלי תכולה של 

אלף ליטר כל אחד ומיכל 
ליטר  2000יומי המכיל 

 סולר.
 מיכלי 2 –בנין אשפוז ב' 

 12סולר בעלי תכולה של 
אלף ליטר כל אחד ומיכל 

ליטר  2000יומי המכיל 
 סולר.

מיכלי  2 –  פגייה ממוגנת 
 12סולר בעלי תכולה של 

אלף ליטר כל אחד ומיכל 
ליטר  2000יומי המכיל 

 סולר.
מיכל סולר –שטח דרום 

אלף  10בעל תכולה של 
ליטר ומיכל יומי המכיל 

 ליטר סולר. 2000
מיכל יומי  - מרכז רווחה

 ליטר סולר. 1000המכיל 
כלל המיכלים מבצעים 
רענון סולר אחת לשנה 
למעט הפגייה ,לה קיימת 



 
 

מערכת סרקולציה ולכן אין 
 צורך ברענון סולר.

 
 בדיקה שנתית 2.5.7 ב' .3

 19עמ' 
וחלפים ".... מצברים 

שידרשו לביצוע  נוספים
כמוגדר  ,תיקון גנראטור

בנספח ב' המצ"ב למסמך 
 ה"ז

מדובר בטיפול שנתי, אבקש 
חלפים לפרט מה הכוונה 

והאם  ההחלפה נוספים  
 בחיוב .

במסגרת   חלפים נוספים
טיפול שנתי , הכוונה במידה 
וימצאו ליקויים במסגרת 
הטיפול החלפים הנוספים 
מעבר "לקיט" הטיפול, 

 יחוייבו בתשלום.

 חלקי חילוף 2.5.13 ב' .4
 20עמ' 

 אבקש לקבל הבהרות: 
האם מצברים   .1

ומטענים יוחלפו  
תמורת חיוב או 
שהם כלולים 
במחיר השרות 

 השנתי ? 
אבקש להגדיר  .2

תדירות החלפת 
מצברים ומטענים, 
או שההחלפה 
תתבצע במידת 

 הצורך. 
האם ניתן  .3

להשתמש בחלפים 
לא מקוריים אך 
עדיין מאושרים 

ע"י יצרני 
 הגנרטורים ?

א. מצברים מוחלפים אחת 
חודש)שנתיים( באופן  24-ל

 יזום בחיוב נפרד.
ב. מטענים יוחלפו במידה     

וקיימת תקלה ללא אירוע 
 מסוג זה , ימשיכו בשימוש.

ג. השימוש בחלפים הינו     
אין שימוש  –מקורי בלבד 

 בחלפים לא מקוריים.
 

נספח  .5
א' 

למסמך 
 ב'

דו"ח ביצוע  
בדיקה 

תקופתית 
למערכת דיזל 

 גנראטור
 23עמ' 

אבקש להגדיר  .1
"שונות" מה 

 הכוונה 
אבקש להגדיר  .2

תדירות החלפת 
רצועות, לפי 
הוראות יצרן אין 
כל צורך להחליף 
רצועות בכל שנה,  
ניתן לבצע החלפה 

 במידת הצורך. 
 

"שונות" הינו חיזוקים של 
ברגים שאינם מצריכים 
חלקי חילוף במסגרת מפרט 

 הטיפול וכדומה.
רצועות אינן מוחלפות      
שנה, למעט בלאי או  כל

 הוראות יצרן המחייבות.
 

בטבלה  9סעיף  ג' .5
 ב'

הצהרת 
משתתף והצעת 

 מחיר
 27עמ' 

לתשומת לבכם, למפסק 
לא מתאימים  2000Aאוויר 

כפי  50כבלים גמישים של 
שציינתם אלה לפחות של 

240   

מ"מ  50*5ניתן לשים כבל 
 על כל פאזה.

 ביטוחים 9סעיף  ה' .6
 35עמ' 

לתשומת ליבכם, לא  .1
הועבר נספח "אישור 

 קיום ביטוח"  
אבקש  .2

לתקן/לגרוע/להוסיף 

הוראות הביטוח  .1
מפורטות במלואן 

בהסכם 
ההתקשרות. 

אישור ביטוח יופק 
בהתאם להוראות 



 
 

את כל הסעיפים כפי 
 שמסומן באדום: 

  - ס.ק א' 35עמ' 
הספק מתחייב 

לבצע ולקיים 
בעצמו או 

באמצעות מי 
את מטעמו 

הביטוחים 
המפורטים בזה 
לטובתו ולטובת 

 –מדינת ישראל 
הבריאות,  משרד

המרכז הרפואי 
הלל יפה, כשהם 

 כלכוללים את 
הכיסויים 

והתנאים הנדרשים 
וכאשר  להלן

גבולות האחריות 
לא יפחתו מהמצוין 

 להלן
 – 2.5ס.ק  36עמ' 

יש להוסיף את 
למעט המשפט : 

הליך עליו פועלים 
 במישרין.

יש  – 5ס.ק  37עמ' 
 למחוק את

 :הפסקה
הספק יוודא כי 

הביטוחים,  בכל
המתייחסים 

לשירותים נשוא 
ההתקשרות 

כאמור לעיל )למעט 
 ביטוח מסוג

עבודות קבלניות / 
הקמה,( מדינת 

משרד  –ישראל 
הבריאות, המרכז 

 הרפואי הלל יפה
יתווספו 

כמבוטחים 
נוספים, בכפוף 
להרחבת שיפוי 

כמקובל באותו סוג 
ביטוח. הספק 

כי בביטוח  יוודא
מסוג עבודות 

קבלניות / הקמה, 
חס המתיי

לשירותים נשוא 
 ההתקשרות )ככל

ונערך( ייכללו 

הרגולציה על ידי 
המבטח לפי 

הביטוחים שנערכו 
בהתאם לנדרש 

במכרז.  לבקשת 
מציע שיזכה 

תועבר לו דוגמא 
על מנת שיוכל 

לוודא כי האישור 
המוצג אכן כולל 

ת כל המידע א
שניתן להציג 

במסגרת אישור 
אחיד שמופק על 

 ידי המבטח. 
אין שינוי במסמכי  .2

המכרז. אולם 
( 1מובהר כי )

הספק רשאי לערוך 
את הביטוחים 

המפורטים 
עד  1בסעיפים 

באמצעות  4וכולל 
חברת אם/ חברת 
בת/ חברת אחות 

ובלבד שיכללו 
אותו כמבוטח 

נוסף במסגרתם, 
( 2כנדרש במכרז. )

 – 6.8ס.ק  37' עמ
מובהר כי הספק 
רשאי לבטל את 
הסעיף בפוליסה 
תוך ציון המלל 

עמ' ( 3)שהתבקש. 
מקובל  –ח .9ס.  83

 תבוא הסיפא: כי 
אולם אי הימצאות 

אישורי ביטוח 
ימי  3לאחר 

עסקים לא מעת 
החידוש לא תהווה 

הפרה יסודית 
ובלבד שהביטוחים 
חודשו תוך שמירה 

על הרצף הביטוח 
ולפי הוראות 

  ההסכם. 
 
 



 
 

 –מדינת ישראל 
משרד הבריאות, 

המרכז הרפואי 
הלל יפה וכן כל 

וקבלני  הקבלנים
המשנה, 

כמבוטחים 
 .נוספים

 
 

 
  – 6.2ס.ק  37עמ' 

בכל מקרה של 
צמצום שינוי לרעה 

, או ביטול הביטוח
במהלך תקופת 

  ,העבודות / השרות
ע"י אחד הצדדים 

כל  לא יהיה להם
תוקף אלא, אם 

ניתנה על כך 
וקדמת מהודעה 

יום  30  60של 
לפחות במכתב 

לחשב  רשום
המרכז הרפואי 

 הלל יפה
  – .36ס.ק  37עמ' 

בביטוחי הרכוש 
המבטח מוותר על 

כל זכות 
תחלוף/שיבוב, 

תביעה, השתתפות 
או חזרה כלפי 

 –ישראל  מדינת
משרד הבריאות, 

הרפואי המרכז 
הלל יפה 

ועובדיהם, ובלבד 
יחול  שהוויתור לא

לטובת אדם שגרם 
לנזק מתוך כוונת 

 .זדון

 – .86ס.ק  37עמ' 
חריג כוונה ו/או 

רשלנות רבתי 
ם, יבוטל ככל שקיי

אולם לא יגרע 
מזכויות המבטח 

וחבות הקבלן ע"פ 
  .הצורך

 - ג.9ס.  37עמ' 
שבעה למחוק את 

 ימים שבועיים 



 
 

  – ד.9ס.  83עמ' 
למחוק את כולו , 
מדובר על חבויות 

של הקבוצה שאינן 
ניתנות להעברה גם 
 לא למזמיני עבודה

 – ה.9ס.  83עמ' 
או על מי ...."

מטעמם כל חובה 
וכל אחריות שהיא 

 פוליסותלגבי 
אישורי  / ביטוחה

הביטוח 
 ......"כאמור

  – ו.9ס.  83עמ' 
ואין בהם ".... 

משום אישור 
במדינה או מי 

להיקף מטעמה 
וגודל הסיכון 
לביטוח ועליו 

לבחון את חשיפתו 
לסיכונים ולקבוע 

 את הביטוחים
הנחוצים לרבות 
, היקף הכיסויים

וגבולות האחריות 
ותקופת הביטוח 

 ."בהתאם לכך
  –ח .9ס.  83עמ' 

אי עמידה בתנאי 
סעיפי ביטוח אלו 

מהווה הפרה 
יסודית של 

 .ההסכם
אולם אי הימצאות 

אישורי ביטוח 
יום  14 לאחר

מהדרישה לא 
יהווה הפרה 

  .יסודית
 

 
 

  
 
 
 

 
 :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

 שירותים טכניים, כאן מר יניב רוסתמי, מנהל מחלקת 

 מר שלומי אקרמן, מרכז שירותים טכניים, כאן

   תיק 

  
 

 
 
 
 

 


