
 
 

 2022נובמבר,  28תאריך:      לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
 ' כסלו, תשפ"גד        

 
 לכבוד  

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

 -באמצעות דוא"ל
 

 שלום רב,
 
 

למילוי, אספקה, רכישה ותחזוקת גזים רפואיים  2022/22מכרז פומבי מספר הנדון: 
 מענה על שאלות הבהרה-בגלילים עבור המרכז הרפואי 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.

 
 

 תשובה שאלה כותרת ועמ' סעיף מסמך 
תנאי  .1

 המכרז
הודעה על  14

הזכייה 
 וההתקשרות

 8עמ' 

נא הבהרתכם מהם 
משווי  5%

ההתקשרות 
 כמתואר?

מסה"כ הכמות השנתית המשוערת  5%
של אספקת גזים רפואיים בגלילים, 
ביחד עם סה"כ כמות השיפוצים 

 והרכש השנתי המשוער. 

 –מסמך ב׳  .2
מפרט 

 השירותים 

 מבוא כללי 1.3

 13עמ' 

מבקשים התחייבות 
לכמות מינימלית כנגד 
התחייבות של הספק 

 לאספקה בהתאם.

 הבקשה אינה מתקבלת
 
 

 –מסמך ב׳  .3
מפרט 

 השירותים

 מוקד שירות 4.2

 14עמ' 

מוקד השירות שלנו 
עובד ראשון עד 

 07:30חמישי בשעות 
בשאר הזמן  17:00-

יש מענה שלוקח 
 הודעות.

י מקבלש הבקשה מתקבלת, ובלבד
שעות  24ים למענה בההודעות מחוי

בשבוע, כאשר מדובר ימים  7 ביממה,
 אירועי חירום. בתקלות  וב

 –מסמך ב׳  .4
מפרט 

 השירותים 

מוקד שירות  5.2
 14עמ' 

נבקש להבהיר כי 
 המזמיןהזמנות 

יחייבו את הספק אך 
ורק לאחר קבלת 

ל אישורו של הספק לכ
 הזמנה

הבקשה מתקבלת ובלבד שאישור 
עד סוף אותו היום בו  ןהספק יינת

 נשלחה ההזמנה. 
 

 –מסמך ב׳  .5
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.2
 רפואיים

 14עמ' 

 48נבקש לתקן את ה״
ימי  2שעות״ ב״

 עסקים״. 

 הבקשה אינה מתקבלת
 

 –מסמך ב׳  .6
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.3
 רפואיים

 14עמ' 

נבקש לשנות את 
המתווה לפי מה 
שמבוצע כרגע אל מול 

כל הגלילים  -המזמין
 O2Nו  NOלמעט 

יסופקו לפי גליל מלא 
תמורת גליל ריק 

 הבקשה מתקבלת



 
 

מאותו גודל וסוג ולא 
בהכרח ימולא הגליל 

 הספציפי שנשלח. 

 –מסמך ב׳  .7
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.4
 רפואיים 

 14עמ' 

נבקש להבהיר כי 
הזמנה דחופה 
תתומחר בתוספת של 

25%.  

 הבקשה לא מתקבלת

 –מסמך ב׳  .8
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.4
 רפואיים 

 14עמ'  

נבקש כי יקבע רף 
מקסימלי למספר 
ההזמנות הדחופות 
בחודש קלנדרי כמו כן 
נבקש הגדרה 

של מה ומתי  מדוייקת
נחשבת ההזמנה 
כדחופה שכן אחרת 
יהיה המזמין רשאי 
להגדיר את כל 

 ההזמנות כדחופות. 

הבקשה לקביעת רף  .א
 מקסימלי, לא מתקבלת. 

לא ניתן להגדיר כעת מהי  .ב
הנ"ל יקבע  –הזמנה דחופה 

בהתאם לצורכי המרכז 
  הרפואי. 

 
 
 

 –מסמך ב׳  .9
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.5
 רפואיים 

 14עמ'  

נבקש להגדיר מהי 
 שעת חירום

 הבקשה לא מתקבלת

 –מסמך ב׳  .10
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  ב5.5
 רפואיים 

 14עמ'  

נוכל להתחייב רק 
למה שמיוצר במפעלנו 
ולא מסופק דרך קבלן 

 משנה.

 הבקשה לא מתקבלת

 –מסמך ב׳  .11
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.6
 רפואיים 

 14עמ' 

נבקש כי טרם רכישה 
 ןמספק חלופי יית

המזמין לספק 
התראה בכתב על 

 כוונתו לעשות כן. 

  תינתן הודעה בכתב

 –מסמך ב׳  .12
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.7
 רפואיים 

 15עמ' 

נבקש לבחון לספק רק 
חלק מהגזים 
המופיעים בנספח א 
למסמך זה ו/ או 

אלטרנטיבה להציע 
במידה ואין ביכולתנו 

 לספק גז מסוים.

לדוגמא להציע ארגון 
 20ל' במקום  10בגליל 

 )כפי שמסופק היום(.

 -דוגמא נוספת
 12%פדח 5%תערובת 

לא -חמצן בחנקן 
 יכולים לספק.

נציין שאת הרוב 
הגדול יש לנו אפשרות 
לספק ואף אנחנו 
מספקים כיום, ישנם 

 הבקשה לא מתקבלת



 
 

גזים בלבד שלא 4כ 
 נו.במגוון של

 –מסמך ב׳  .13
מפרט 

 השירותים 

הזמנת גזים  5.7
 רפואיים 

 15עמ' 

נבקש כי אי יכולת 
לבצע אספקות יהווה 
הפרה יסודית רק החל 
מהאירוע החמישי 

 ברבעון.

 הבקשה לא מתקבלת

 –מסמך ב׳  .14
מפרט 

 השירותים 

אספקת  6.2
הגזים 

 הרפואיים

 15עמ' 

נבקש כי יקבע רף 
מקסימלי למספר 
ההזמנות הדחופות 
בחודש קלנדרי שכן 
אחרת יהיה המזמין 
רשאי להגדיר את כל 

 ההזמנות כדחופות.

 הבקשה לא מתקבלת

 –מסמך ב׳  .15
מפרט 

 השירותים 

אספקת  6.3
הגזים 

 הרפואיים

 15עמ' 

עומד בסתירה לסעיף 
מאשר את מה  – 5.3

 6שביקשנו בשאלה 

 הבקשה התקבלה.  6בסעיף 
 

 –מסמך ב׳  .16
מפרט 

 השירותים 

אספקת  2.3.6
הגזים 

 -הרפואיים
אספקת גזים 

רפואיים, 
למעט חמצן 

 40רפואי 
 ליטר.

 15עמ' 

 – 6מחזיר לשאלה 
אספקה גליל ריק 
תמורת גליל מלא כפי 

 שמבוצע כיום

 הבקשה התקבלה.  6בסעיף 
 

 –מסמך ב׳  .17
מפרט 

 השירותים 

טיב ואיכות  10.3
הגזים 

הרפואיים 
והגלילים 

המסופקים 
 למזמין

 18עמ' 

 24נבקש לשנות לתוך 
 שעות

  הבקשה מתקבלת

 –מסמך ב׳  .18
מפרט 

 השירותים 

הגזים  10.4
הרפואיים 
והגלילים 

המסופקים 
 למזמין

 18עמ' 

נבקש כי ביטול 
ההסכם יעשה בכפוף 
להתראה מראש 

 ימים 14ובכתב של 
שבמהלכם לא תוקנה 
ההפרה ורק לאחר 

 ברבעון.  3האירוע ה

ביטול ההסכם יעשה בכפוף להתראה 
 . ימים 7מראש ובכתב של 

 הבקשה בסיפא לא מתקבלת. 

 –מסמך ג׳  .19
הצהרת 
 משתתף

נא הבהרתכם כי  28עמ'  2.14.6
האמור בסעיף זה 
מתייחס לטבלה 

 26הראשונה בעמוד 
 ולא ליתר הטבלאות. 

   מתקבלת הבקשה לא

 –מסמך ד׳  .20
תשקיף 
 משתתף

נבקש למחוק סעיף  32עמ'  6
  זה. 

 הבקשה לא מתקבלת 



 
 

 –ה׳  מסמך .21
 הסכם

נבקש להבהיר כי  33 6.3
אספקות דחופות 
יבוצעו בתוספת 
תשלום כמקובל אצל 

 הספק.

 הבקשה לא מקובלת 

 –ה׳  מסמך .22
 הסכם

הצהרות  6.5
והתחייבויות 

 הספק

 33עמ' 

לשנות לגזים נבקש 
שמיוצרים אצל הספק 
ולא כאלו שדרך קבלן 

 משנה.

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .23
 הסכם

הצהרות  6.6
והתחייבויות 

 הספק 

 33עמ' 

נבקש כי טרם רכישה 
מספק חלופי יתן 
המזמין לספק 
התראה בכתב על 

 כוונתו לעשות כן. 

  תינתן על כך הודעה בכתב

 –ה׳  מסמך .24
 הסכם

אחריות  7
לטיב הגזים 

הרפואיים 
ולטיב 

 הגלילים

 34עמ' 

נבקש כי טרם רכישה 
מספק חלופי יתן 
המזמין לספק 
התראה בכתב על 

 כוונתו לעשות כן.

 תינתן על כך הודעה בכתב

 –ה׳  מסמך .25
 הסכם

אחריות  7
לטיב הגזים 

הרפואיים 
ולטיב 

 הגלילים

 34עמ' 

בפסקה האחרונה 
נבקש כי המזמין 
יתחייב לרכוש 
המוצרים במחירי 
שוק ובכפוף למתן 
 התראה בכתב לספק. 

 הבקשה לא מתקבלת

 –ה׳  מסמך .26
 הסכם

 אחריות  8.1

 34עמ' 

נבקש להבהיר כי על 
כי אף האמור לעיל 
הספק בכל מקרה לא 
יהיה אחראי בגין 
נזקים עקיפים, 
תוצאתיים, אובדן 

' בקשר רווחים וכיוב
עם אספקת הציוד או 
הסכם זה שיגרמו 

או לצדדים  למזמין
 שלישיים.

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .27
 הסכם

 אחריות  8.1

 34עמ' 

נבקש להבהיר כי על 
אף האמור בסעיף זה 
אחריות הספק תוגבל 
לתמורה ביחס 
לתקופה של שלושה 
חודשים טרם אירוע 

 הנזק. 

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .28
 הסכם

 אחריות  8.1

 34עמ' 

נבקש כי בכל מקרה 
חובת השיפוי תותנה 
בקבלת פסק דין 

 חלוט.

 הבקשה מתקבלת 



 
 

 –ה׳  מסמך .29
 הסכם

 אחריות  8.2

 34עמ' 

נבקש להבהיר כי 
הספק יהיה רשאי 
לחייב את המזמין 
בגין שירותים אלה 
אם השירות נדרש 
בשל שימוש בגלילים 
בניגוד להוראות יצרן 

 ברשלנות. או

 הבקשה לא מתקבלת
 

 –ה׳  מסמך .30
 הסכם

 אחריות  8.3

 34עמ' 

נבקש להבהיר כי 
הפטור האמור לא 
יחול אם הנזק נגרם 
נדרש בשל רשלנות או 
זדון של המזמין או מי 

 מטעמו.

 הבקשה לא מתקבלת
 

 –ה׳  מסמך .31
 הסכם

 אחריות  8.4

 34עמ' 

נבקש כי בכל מקרה 
חובת השיפוי תותנה 
בקבלת פסק דין 

 חלוט.

 הבקשה מתקבלת

 –ה׳  מסמך .32
 הסכם

ביטוח  2
אחריות 

כלפי צד 
 שלישי

 35עמ' 

נבקש להוריד את 
 1גבול האחריות ל

 מליון

 הבקשה לא מתקבלת
 

 –ה׳  מסמך .33
 הסכם

תקופת  10
 ההתקשרות

 37עמ' 

נבקש להבהיר כי 
חידוש ההתקשרות 
מותנה בקבלת אישור 

 .הספק

 מתקבלתהבקשה לא 
 

 –ה׳  מסמך .34
 הסכם

תקופת  10
 ההתקשרות

 37עמ' 

נבקש אפשרות לעדכן 
מחירים בעת חידוש 
ההתקשרות לפי מדד 

אחוז מקסימלי  /
 מאושר מראש.

 הבקשה לא מתקבלת. 
 13.4ההצמדה תהיה בהתאם לסעיף 

 להסכם ההתקשרות . 
 

 –ה׳  מסמך .35
 הסכם

ביטול  11.1
 ההסכם,

 37עמ' 

נבקש למחוק סעיף זה 
אשר באופן מעשי 
מנטרל את כל 
 התחייבויות המזמין. 

לחילופין נבקש כי 
הסעיף יחול רק 
בתקופות חידוש 
ובמקביל תוארך 
ההודעה המוקדמת 

 יום. 180הנדרשת ל

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .36
 הסכם

ביטול  11.2
 ההסכם,

 37עמ' 

נבקש להבהיר כי 
האמור בסעיף זה 
מותנה בקבלת הודעה 

ימים מראש  14של 
ובכתב שבמהלכם 
הספק לא תיקן את 

 ההפרה הרלוונטית.

 הבקשה לא מתקבלת 



 
 

 –ה׳  מסמך .37
 הסכם

ביטול  11.3
 ההסכם,

 37עמ' 

נבקש למחוק סעיף 
מנטרל כל  זה.

התחייבות של 
 המזמין.

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .38
 הסכם

ביטול   חדש 11.4
 ההסכם

 38עמ' 

נבקש להבהיר כי לא 
יראו זאת כהפרת 
הסכם בכל מקרה בו 
הספק לא יעמוד 
בהתחייבויותיו בשל 
נסיבות שאינן 
בשליטתו. לצורך כך 
יראו ב״נסיבות שאינן 
בשליטתו״ עיכובים 

הוראות עקב שנגרמו 
, מטעם המזמין

עיכובים שנגרמו בשל 
מעשה או מחדל של 

, ואו מי מטעמ המזמין
עיכובים שיגרמו בשל 
מעשה או מחדל של 
או במקרה של כוח 
עליון. לצורך כך יראו 
ב״כוח עליון״ 
כשריפה, התפוצצות, 
אסונות טבע, 
שביתות, השבתות, 
מלחמה, מצב חירום 
בטחוני ו/או בריאותי, 
סגר, הפסקה בפעילות 
הנמלים, גיוס 
מילואים נרחב, צווים 
ממשלתיים או 

בדבר עירוניים 
הפסקת עבודות, 
חוסר יכולת להוביל 
עקב סגירת כבישים 
ודרכים חילופיות, 
חוסר בסולר לרכבים 
ומיכליות, הפסקות 
חשמל, וכיו"ב, חוסר 
ממושך בחומרי גלם 
או עיכובים שיחולו 
כתוצאה מעיכוב 
הגעת ציוד שהוזמן 
ו/או יוזמן, התערבות 
ממשלתית כלשהי 
)צוים, הפקעות או 

ו חקיקה עתידית א
שינוי חקיקה קיימת( 
וכל סיבה אחרת 
שאיננה תחת שליטת 
הספק  לרבות כל 
סיבה אחרת אשר 

 נוסח הסעיף יהיה כדלקמן :  
 
 
 

נבקש להבהיר כי לא יראו זאת כהפרת 
הסכם בכל מקרה בו הספק לא יעמוד 
בהתחייבויותיו בשל נסיבות שאינן 
בשליטתו. לצורך כך יראו ב״נסיבות 
שאינן בשליטתו״ עיכובים שנגרמו עקב 
הוראות מטעם המזמין, עיכובים 
שנגרמו בשל מעשה או מחדל של 
המזמין או מי מטעמו, עיכובים 

עשה או מחדל או שיגרמו בשל מ
במקרה של כוח עליון. לצורך כך יראו 
ב״כוח עליון״ כשריפה, התפוצצות, 

, הפסקה בע, מלחמהאסונות ט
בפעילות הנמלים, גיוס מילואים נרחב, 
צווים ממשלתיים או עירוניים בדבר 
הפסקת עבודות, חוסר יכולת להוביל 
עקב סגירת כבישים ודרכים חילופיות, 

ומיכליות, חוסר בסולר לרכבים 
הפסקות חשמל, וכיו"ב, חוסר ממושך 
בחומרי גלם, התערבות ממשלתית 

קה כלשהי )צוים, הפקעות או חקי
 . עתידית או שינוי חקיקה קיימת(



 
 

הופכת את אספקת 
הטובין לבלתי 

 אפשרית.

 –ה׳  מסמך .39
 הסכם

התמורה  13
ותנאי 

 התשלום

 38עמ' 

נבקש להצמיד למדד 
שמשקף בצורה 
אמינה יותר את 
השינויים במחירי 
עלות ייצור הגזים 
דוגמת מדד הגזים, 
מדד המובילים, 

 התייקרות החשמל...

 ליז
 13.4ההצמדה תהיה בהתאם לסעיף 

 להסכם ההתקשרות . 
 

 –ה׳  מסמך .40
 הסכם

פיקוח  16.3
 ובקרה

 39עמ' 

נבקש כי הוראות 
יחייבו את  זהסעיף 

הספק כל עוד לא 
ידרש לשאת בהוצאות 
מיוחדות לשם 

  .יישומן

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .41
 הסכם

 שונות 17.2

 39עמ' 

נבקש להבהיר כי 
האמור בסעיף זה לא 
יחול ביחס לשימוש 
של הספק במובילים 
מטעמו ובלבד 
שהספק יוותר הגורם 
האחראי כלפי 
המזמין לכל התנהלות 

 של המוביל. 

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .42
 הסכם

פיצויים  19
 מוסכמים

 39עמ' 

נבקש להבהיר כי 
חובת הפיצוי תחול 
רק החל מהאירוע 

 השלישי ברבעון. 

 הבקשה לא מתקבלת 

 –ה׳  מסמך .43
 הסכם

פיצויים  19
 מוסכמים

 39עמ' 

נבקש למחוק את 
המשפט הראשון 

 לאחר הטבלה. 

 הבקשה לא מתקבלת 

נספח ג׳  .44
 –להסכם 

התחייבות 
לסודיות 
ואבטחת 

 מידע

התחייבות  --
לשמירה על 

סודיות 
והנחיות 
אבטחת 

 מידע

 41עמ' 

נבקש לתקן את 
המסמך כך שרק 
הספק עצמו ידרש 
לחתום עליו ולא 
עובדיו. אין זה סביר 
לייצר חזית ישירה בין 
 עובדי הספק למזמין. 

 הבקשה לא מתקבלת 

נספח ג׳  .45
 –להסכם 

התחייבות 
לסודיות 
ואבטחת 

 מידע

התחייבות  1
לשמירה על 

סודיות 
והנחיות 
אבטחת 

 מידע

 41עמ' 

נבקש להבהיר כי 
חובת הסודיות לא 
תחול על מידע שהיה 
ברשות הספק טרם 
גילויו על ידי המזמין 
או מידע שהיה בנחלת 
הכלל או מידע שהגיע 
לרשותו מצד שלישי 

 הבקשה מתקבלת 



 
 

ללא הפרת חובת 
 סודיות כלשהי.  

נספח ג׳  .46
 –להסכם 

התחייבות 
לסודיות 
ואבטחת 

 מידע

התחייבות  7
לשמירה על 

סודיות 
והנחיות 
אבטחת 

 מידע

 41עמ' 

נבקש להבהיר כי ניתן 
יהיה להעביר מידע 
לעובדים, יועצים או 
קבלנים הנדרשים 
לדעת את המידע 
לצורך ביצוע 
השירותים תחת 

 הסכם זה. 

 המבוקש על ידכם קבוע בנוסח הסעיף

נספח ג׳  .47
 –להסכם 

התחייבות 
לסודיות 
ואבטחת 

 מידע

התחייבות  10
לשמירה על 

סודיות 
והנחיות 
אבטחת 

 מידע

 41עמ' 

אלא אם הותר ע"י 
 המזמין.

 הבקשה מתקבלת 

 – זמסמך  .48
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

התחייבות  
לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 47עמ' 

נא הבהירו מדוע נדרש 
לחתום על מסמך זה 
וגם על נספח ג׳ 

 ?להסכם

רק על ידי המציע  םייחת –מסמך ז' 
 והינו חלק ממסכי ההצעה. 

הינו נספח להסכם  –נספח ג' 
ההתקשרות ויתחם גם על ידי כל מי 

 שיספק את השירותים. 

 –מסמך ז׳  .49
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

התחייבות  1
לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 47עמ' 

נבקש להבהיר כי 
חובת הסודיות לא 
תחול על מידע שהיה 
ברשות הספק טרם 
גילויו על ידי המזמין 
או מידע שהיה בנחלת 
הכלל או מידע שהגיע 
לרשותו מצד שלישי 
ללא הפרת חובת 

 סודיות כלשהי.  

 הבקשה מתקבלת 

 –מסמך ז׳  .50
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

התחייבות  4
לשמירת 

ות סודי
ואבטחת 

 מידע

 47עמ' 

נבקש להבהיר כי 
האמור לעיל לא יחול 
על מסמכים אשר 
נוצרו על ידי הספק 
טרם חתימה על 
מסמכי המכרז או 
נובעים ממסמכים 

 גנריים של הספק.

 הבקשה מתקבלת 

 –מסמך ז׳  .51
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

התחייבות  6
לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 47עמ' 

נבקש להבהיר כי ניתן 
יהיה להעביר מידע 
לעובדים, יועצים או 
קבלנים הנדרשים 
לדעת את המידע 
לצורך ביצוע 
השירותים תחת 

 הסכם זה.

הסעיף אינו דן בהעברת מידע, אלא 
 בעיבוד מידע. 

 



 
 

 –מסמך ז׳  .52
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

התחייבות  8
לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 47עמ' 

נבקש להבהיר כי על 
כי אף האמור לעיל 
הספק בכל מקרה לא 
יהיה אחראי בגין 
נזקים עקיפים, 
תוצאתיים, אובדן 
רווחים וכיוב' בקשר 
עם אספקת הציוד או 
הסכם זה שיגרמו 

או לצדדים  למזמין
 שלישיים.

 הבקשה לא מתקבלת 

 –מסמך ז׳  .53
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 התחייבות 8
לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 47עמ' 

נבקש כי בכל מקרה 
חובת השיפוי תותנה 
בקבלת פסק דין 

 חלוט.

 הבקשה לא מתקבלת 

 –מסמך ז׳  .54
התחייבות 

לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

התחייבות  11
לשמירת 
סודיות 

ואבטחת 
 מידע

 47עמ' 

 נבקש למחוק סעיף זה
אין זה סביר לייצר  –

חזית ישירה בין עובדי 
 הספק לבין המזמין. 

 הבקשה לא מתקבלת 

 
 
  

 
 :להצעתם ולצרפו זה מסמך על לחתום המציעים על
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