
     

 
           

 
הנדון : מכרז פומבי מספר 05/2020 לשירותי תחזוקה למערכת שילוח פנאומטית במרכז הרפואי הלל יפה 

חדרה- מענה על שאלות הבהרה מס' 2. 
  

בהמשך למענה על שאלות הבהרה הועלו שאלות נוספות. 
להלן מענה על שאלות הבהרה מס' 2 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. 

תשובה  שאלה  כותרת ועמ'  סעיף  מסמך   
לגבי סיסמאות וגיבויים ולאחר בדיקה 
עם הספק הקיים, קיימת נגישות 
לנתונים הקיימים במערכת שבבית 
החולים. לגבי חלקי חילוף, הספק הזוכה 
יידרש למצוא פתרון לתקופת הביניים, 
לרבות, בדרך של שימוש בחלפים 
מתחנות שהוחלפו וכן רכישת חלפים 

מהספק הקיים עד להפעלת המערכת. 

בהמשך לשאלה 5 למענה על שאלות 
ההבהרה מיום 22.3.2020: 

האם קיימים ברשות בית החולים כל 
סיסמאות והגיבויים העדכניים של 
תוכנת המערכת? האם קיימת 
מחויבות של הספק הקיים (או 
במלאי בית החלים) חלקי חילוף 
לתמיכה במערכת במיקרה הצורך 

במהלך תקופת המעבר?. 
 

הקדמה למפרט 
השירותים 
והדרישות 

לאספקתם 
עמ' 16 

 
 
 

הצהרת המשתתף 
והצעת המחיר  

עמ' 23 
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אורך הצנרת המוערך היום בבית 
החולים כ- 2,500 מטר קווים 

ראשיים+ענפים. 
 

בהמשך לשאלה 6 למענה על שאלות 
ההבהרה מיום 22.3.2020: 

על מנת לתמחר את הפעילות הנ"ל 
נדרש לקבל מספר מדויק של אורך 

הצנרת. 

השירותים במפרט 
השירותים 
והדרישות 

לאספקתם 
עמ' 16 

 1.3.3 ב'   .2

בהמשך לשאלה 10 למענה על שאלות  לא. 
ההבהרה מיום 22.3.2020: 

התשובה אינה ברורה. במידה והספק 
הזוכה הינו ספק שונה מהקיים למה 
בדיוק הוא מחוייב מבחינת אחריות, 
האם הספק הקיים (במידה ולא יזכה) 
עדיין יהיה מחוייב כלפי בית החולים 
למתן אחריות למערכות שצוינו 

במענה? 

שירותי אחריות 
ותחזוקה, מפרט 

השירותים 
והדרישות 

לאספקתם עמ' 20 

 1.7.2 ב'   .3

כן, בהתאם לקבוע בסעיף 1.7.2 למסמך 
ב' למסמכי המכרז. 

בהמשך לשאלה 15 למענה על שאלות 
ההבהרה מיום 22.3.2020:  

בתור ספק השונה מהספק הקיים 
יתכן ונצטרך להחליף מכלולים 
שלמים במערכת במקום מכלול 
קיים, דהיינו מכלול חדש במקום 
מכלול ישן. האם במקרה ספציפי שכז 
אנו נידרש לתת למכלול הזה 

אחריות? 

הצהרת המשתתף 
והצעת המחיר  

עמ' 24 

 16.5.8 ג'   .4

23 במרץ 2020  תאריך :  לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי 
כ"ז באדר תש"פ    

 2000-2003-2020-0012712 סימוכין :   



 
  

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 
אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן 

תיק 
ת.ת 

 
 
 
 
 


