
 

 

 
          

 לכבוד  
-------------- 

---------------- 
 -באמצעות דוא"ל

 
 שלום רב,

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

 מענה על שאלות הבהרה. -חדרה
  

 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור מסמך זה 

 במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.
 

 תשובה שאלה כותרת ועמ' סעיף מסמך 
האם יש צורך בהוצאת ערבות על     . 1

 מנת לגשת למכרז?
 

 לא

מבקשים לדחות  -מועד הגשת המכרז 2עמ'    .2
 מועד הגשת המכרז בשבועיים את

 הבקשה אינה מתקבלת.

תנאי סף  2.2 א' .3
 להשתתפות במכרז 

 4עמ' 

למה הכוונה בביצוע התאמה/ שדרוג? 
האם הכוונה בהתאמה היא להסבת 

)היצרן  Xמערכת קיימת של יצרן 
)היצרן  Yהקיים( למערכת של יצרן 

של הספק הזוכה(? מה לגבי שדרוג? 
שום במסגרת המכרז לא נידרש לבצע 

שדרוג של המערכת הקיימת ולכן לא 
ברורה הדרישה לניסיון ואם אכן 

 נדרש על איזה ניסיון מדובר?

הכוונה היא לבצע התאמה למערכת 
 הקיימת. 

בהקשר לסוגיית השדרוג הכוונה היא 
למרכיבים שאינם תקינים ונדרש 
להחליף אותם באחרים ובמידה וקיימים 
מרכיבים שבאמצעותם ניתן לייעל 

 ר את ביצועי המערכת, אזי שדרוג. ולשפ
 מדובר על ניסיון בשדרוג מערכות.

תנאי סף  2.2 א' .4
 להשתתפות במכרז 

 4עמ' 

מהו פרק הזמן אחורה שניתן להציג 
ן המצויין בסע' וע"מ לעמוד בקריטרי

 שנים? יותר? 10שנים אחורה?  5זה? 

 אין הגבלה של זמן.

 ב' .5
 
 
 
 
 
 
 
 ג'

1.2.9 
1.3 
 
 
 
 
 
 
11 

הקדמה למפרט 
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 16עמ' 
 
 
 

הצהרת המשתתף 
 והצעת המחיר 

 23עמ' 

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 

 .פת המעבר?במהלך תקו
 

כלל הסיסמאות והגיבויים כולל תוכנות 
של המערכת  נמצאים ברשות הספק 
הקיים. אותו כנ"ל לגבי מלאי חלקי 
חילוף הממוקם בחלון קדמי של בית 
החולים וניהול המלאי מתבצע באופן 

 מלא ע"י הספק.

 2020מרץ,  22  תאריך : לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי
 "ו אדר, תש"פכ   
 2000-2003-2020-0012679 סימוכין : 



 

 

השירותים במפרט  1.3.3 ב' .6
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 16עמ' 

האם ניקוי טילים וחיטוי  .א
קווים הינה דרישה מחייבת 
לביצוע ע"י הספק הזוכה? או 
במילים אחרות האם 
במסגרת תכולת העבודה של 
הספק קיימת דרישה לחיטוי 
קווים ושילוחיות פעמיים 

 בשנה? 

 כמה שילוחיות יש במערכת?  .ב

מהו אורך הקווים הכללי  .ג
 בבית החולים? 

 איך זה מתבצע כיום? .ד

להגדרות המכרז, הספק בהתאם  .א
הזוכה מחויב בביצוע חיטוי קו 

 עודיים לכך.יעל בסיס טילים י
תדירות החיטוי תתבצע פעם 
בחציון למטרת חיטוי הקווים 

 ואף ניקוי הטילים.
 

כמות השילוחיות הקיימת היום  .ב
 .300הינה מעל 

 לא ידוע. -אורך הקווים .ג

 עד היום לא בוצע. -איך מתבצע .ד
 

השירותים במפרט  1.3.3 ב' .7
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 16עמ' 

אנחנו מבקשים  -חיטוי קווים
להבהיר כי נכון להיום אין טכנולוגיה 

 .ישימה לחיטוי קווים
 

קיים טיל יעודי לחיטוי קווים בהתאם 
 להנחיות היצרן.

השירותים במפרט  1.3.3 ב' .8
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 16עמ' 

מבקשים לתקן כי  -שטיפת טילים
שטיפת הטילים תתבצע על ידי עובדי 

 בית החולים

שטיפת הטילים תתבצע באופן משולב 
ע"י היצרן בכל הקשור להגנה על 
הצ'יפים ובהלימה לבחינה ולכשירות 
הטיל ולאחר מכן שטיפה באוטוקלב של 

 האספקה הסטרילית בבית החולים.
השירותים במפרט  1.3.3 ב' .9

השירותים 
ות והדריש

 לאספקתם
 16עמ' 

מבקשים  -תיקוני טילים
הפסקה   להלן בסוף  המשפט  להוסיף

 הראשונה:
 

למען הסר ספק, האמור לעיל אינו 
כולל נזק שנגרם לטילים כתוצאה 
משימוש לא נכון כגון אי סגירת 

 מכסים וכד'

 הבקשה מתקבלת.

שירותי אחריות  1.7.2 ב' .10
ותחזוקה, מפרט 

השירותים 
והדרישות 

 20לאספקתם עמ' 

האם ניתן לקבל את רשימת 
המכלולים במערכת המותקנת כיום 
הנימצאים תחת אחריות ועד מתי 

 האחריות הזו בתוקף?

האחריות של הספק תינתן אך ורק 
לעמדות החדשות שהורכבו בשנת 

במרחבי בית החולים,  2019העבודה 
 הכולל את העמדות במחלקות הר"מ:

לי, מלר"ד, נוירולוגיה, טיפול נמרץ כל
 פגייה ממוגנת.

שירותי אחריות  1.7.4 ב' .11
ותחזוקה, מפרט 

השירותים 
והדרישות 

 21לאספקתם עמ' 

מהם תנאי הצמדת המחירים 
במיקרה של הארכת תקופת 

 ההתקשרות )מימוש אופציה(

להסכם מפרט את מנגנון  12סעיף 
 ההצמדה , בהתאם להוראות התכ"ם.

הצהרת המשתתף  2 ג' .12
 והצעת המחיר 

 24עמ' 

מה כלול במסגרת המחיר לסעיף זה? 
תכנון , התקנה ואחריות? ללא 
התחנה עצמה המופיעה בהמשך 

 בטבלה השניה?

נכון. המחיר בסעיף זה אינו כולל את 
התחנה עצמה ואת הרכיבים המופיעים 

 .16.5.5בסעיף 

הצהרת המשתתף  4 ג' .13
 והצעת המחיר 

 24עמ' 

 2האם המחיר של הטיל כולל את 
הצ'יפים? צ'יפ אחד או ללא צ'יפ? 

 האם זה כולל קידוד הצ'יפים? 

מחיר הטיל יכלול צ'יפ, גומיות, 
סקוטשים וכל המרכיבים בראיית השלם 

 שיאפשרו תפעולו של הטיל ביעילות.
 



 

 

הצהרת המשתתף  1-2 ג' .14
 והצעת המחיר 

 2טבלה 
 24עמ' 

שורה אחת  לא ברור מהו ההבדל בין
לשורה שתיים. ניראה ששורה אחת 
כוללת צנרת ועוד כמה דברים אבל 
בשורה שתיים מצויין גם צנרת, מה 

 ההבדל?
נא לפרט למה הכוונה ב"אביזרים 

 לתחנת עבודה חדשה".

כולל צנרת שינוע. יש  1בשל טעות, סעיף 
בלבד  2לתמחר את צנרת השינוע בסעיף 

 לטבלה זו. 
 

 דה חדשה כוללים:האביזרים לתחנת עבו
צנרת מכופפת קו פיקוד: שרשור+כבל 
פיקוד )מטר רץ(, אביזרי חיבור לתקרות 
וקירות, בהלימה לתכנון, סלסלה, מעמד 

וכל ציוד אחר הנדרש להפעלת  לטילים
התחנה ואינו מפורט כאמור ובהצעת 

 המחיר.
לשאר האביזרים הנדרשים לתחנת 

, תחנת PVCעבודה חדשה: צנרת שינוע 
, מפצל ו"צומת מאחסנת" יש לתת עבודה

מחיר בהתאם לקבוע בטבלה בסעיף 
 בטופס הצעת המחיר. 16.5.5

הצהרת המשתתף  16.5.8 ג' .15
 והצעת המחיר 

 24עמ' 

במסגרת התאמת המערכת הקיימת 
ייתכן ונידרש להחליף מכלולים 
קיימים באחרים. מתן אחריות 
למכלולים הללו לשנתיים מפלה 

הספק הקיים )שלא באופן קיצון בין 
נידרש להחליף מכלולים ויגבה 
כספים רבים עבור חלקי חילוף 
למערכת מיושנת (לבין ספק אחר 
אשר נידרש להחליף את המכלולים 
בחדשים ובנוסף על כך גם לתת 
אחריות עליהם לשנתיים. אבקשכם 

 לתקן סעיף מפלה זה.

 הבקשה אינה מתקבלת.

 -תשקיף משתתף 7 ד' .16
 ניסיון

 27עמ' 

מהו פרק הזמן אחורה שניתן להציג 
ן המצויין בסע' וע"מ לעמוד בקריטרי

 שנים? יותר? 10שנים אחורה?  5זה? 

 אין הגבלה של זמן.
 

 -דוגמת הסכם 8 ה' .17
 ביטוחים

 30-31עמ' 

 אחריות מקצועית וחבות מוצר
 

אין כל צורך   החזוי  בהיקף הפרויקט
 .בסכומי הכיסויים המפורט במסמך

   מבקשים כדלקמן:
להסתפק בביטוח משולב אחריות 
מקצועית וחבות מוצר בסך 

 ₪ 2,000,000  של

אין שינוי בנוסח הסעיף, אולם מובהר כי 
ניתן לערוך את הביטוח במסגרת ביטוח 
משולב אחריות מקצועית וחבות המוצר 

 והדבר ולא יהווה הפרה של הסכם זה. 

 -דוגמת הסכם 8 ה' .18
 ביטוחים

 30-31עמ' 

 אחריות צד ג'
 -גבול אחריות שלא יפחת מ

2,000,000 ₪ 

 הבקשה נדחית. 

 
  

 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.

  מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.יש לצרף 



 

 

 
         
             
 בברכה,         
 

 אפרת קולטון זלמה,               
 מרכזת ועדת מכרזים              

 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות         
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים, כאן

 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 ראשי, כאן אינג' רונן אדרי, מהנדס

 תיק
 ת.ת

 
 
 
 
 
 

 


