מכרז מס'  21-07/16למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים המאושפזים
בביה"ח כרמל
מכתב הבהרה ועדכון
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי כרמל )להלן" :המזמין"
או "בית החולים"( ,בקשר עם ההליך שבנדון )להלן" :המכרז"( להלן מספר הבהרות ,עדכונים ,הערות
ותשובות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז:

א.

כללית
 .1בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז,
אלא אם נאמר במפורש אחרת.
 .2תשומת לב המציעים מופנית לכך שמתן אפשרות לפנות בשאלות ובירורים בקשר למכרז ,אין
משמעה פתיחת הדלת למציעים והזמנתם לערוך מקצה שיפורים/מו"מ בתנאי המכרז ובחיובים
המוטלים עליהם מכוחו ,דוגמת העברת הסתייגות ,השגות ,הערות כאילו היה מדובר במכרז של
מו"מ בין הצדדים על הסכם ההתקשרות.
 .3לפיכך ,כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מסמך זה –
יש לראותה כבקשה שנדחתה.
 .4מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא תוקף למצג ו/או מידע ו/או
התחייבות שנמסרו בע"פ.
 .5אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי ההליך ככל ולא צוין האמור
במפורש במסמך.
 .6תשומת לב המציעים מופנית לכך כי המועד האחרון להגשת הצעות בהליך נדחה ליום 29/08/16
בשעה  .12:00אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי ההליך.
 .7בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב ההבהרה יגבר הקבוע
במכתב הבהרה זה.
 .8יודגש ,כי מעבר לשינויים המפורטים להלן אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז.
 .9למען הסר ספק ,יובהר כי מכתב הבהרה זה הינו חלק ממסמכי המכרז ועל כן עליכם לצרפו
להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.

ב.

עדכון תנאי הסף
 .10הוחלט על עדכון מסוים בתנאי הסף כלהלן .בהתאם ,פורסמה מודעה מעודכנת בעיתונות ובאתר
ונדחה המועד האחרון להגשת הצעות.
 .11להלן הנוסח החדש והמחייב של תנאי הסף .נוסח זה מחליף ומבטל את הנוסח הקודם:

להלן פירוט תנאי הסף להשתתפותו של מציע במכרז:
 11.1המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור תקף כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו – .1976
 11.2המציע מעסיק עובדיו כחוק ,מקיים וממלא אחר כל חוקי העבודה לרבות ההסכמים
הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על הענף ,ובפרט תשלום שכר מינימום והפרשות
סוציאליות ,בקביעות בשלוש השנים האחרונות לפחות.
 11.3המציע ו/או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות בפניה בשל הפרת דיני העבודה.
 11.4המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,1985-בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות
בפניה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה ; "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב
לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
 11.5מובהר כי בהתאם לתקנות חובת מכרזים רשאית ועדת מכרזים להחליט מטעמים
מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה אף אם התקיים לגביה אחד התנאים האמורים
לעיל ,וזאת ,בין היתר ,בהתחשב בהתנהלותו של המציע ,בדרך כלל ,בכל הקשור לשמירת
זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת
דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.
 11.6בוטל.
 11.7המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במתן שירותי שמירה והשגחה על חולים
פסיכיאטריים במוסדות רפואיים כדוגמת בתי חולים ,מרפאות ומוסדות אחרים ,לרבות 5
מאושפזים בו זמנית ובכלל כך לגופים ממשלתיים ו/או למוסדות ציבור ו/או רשויות
מקומיות ו/או חברות ציבוריות ו/או חברות פרטיות בהיקפי פעילות דומים.
 11.8בעל המלצות חיוביות מלפחות שלושה גופים כאמור שהיו לקוחותיו במהלך  3השנים
האחרונות.
 11.9על המציע לשלם דמי השתתפות בהליך בסך של  ,₪ 800בקופת המזמין ולצרף את הקבלה
למסמכי ההליך .מובהר כי תשלום דמי השתתפות הינו תנאי להשתתפות בהליך וכי
הסכום כאמור לא יוחזר בשום מקרה.
ג.

מסמכי המכרז והסכם
 .12נוסח מתוקן ומעודכן של מסמכי המכרז ,לרבות ההסכם ,מפורסם באתר .נוסח זה מחליף ומבטל
את הנוסח הקודם ועל כל אחד מהמציעים לצרפו למסמכי ההצעה כשהוא חתום כדבעי.

ד.

מועד נוסף להגשת שאלות
 .13ניתנת הזדמנות נוספת להגשת שאלות ובירורים לגבי המכרז .את השאלות ניתן להעביר עד
ליום  07/08/16בשעה  ,12:00באופן המפורט בסעיף  26לכתב ההזמנה.

ה.

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 .14המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום  29/08/16בשעה .12:00

ו.

מענה לשאלות:
נושא

.1

פרק א+
הסכם

מספר
סעיף
+ 12.5
2.5

.2

+ 2.5
+12.5
13.1.4

.3

13.1.2

.4

4.3

.5

6.1.2

.6

6.1.5

שאלה/הערה
להבהרתכם מדוע נדרש רשיון קבלן שירות ?
רשיון זה הינו לקבלנים בתחומי השמירה
האבטחה והניקיון ואינו רלוונטי לסוג
השירותים נשוא המכרז – נבקש לבטל
דרישה זו.
ככל הידוע לח"מ לצורך מתן השירות לא
נדרש רשיון כלשהו.
בסעיף ) 12.5עמ'  (2נכתב" :המציע מחזיק
ברישיון תקף מטעם משרד התמ"ת הכלכלה
לעסוק כקבלן שרות.

תנאי הסף בוטל -ר' הנוסח המתוקן של תנאי הסף

ר' תשובה בסעיף  1לעיל
סעיף  2.5להסכם – הבקש התקבלה .ר' נוסח מתוקן
של הסעיף

נבקשכם לבטל את הדרישה בסעיף לצרף
רישיון תקף מטעם משרד הכלכלה לעסוק
כקבלן שירות .רישיון לעסוק כקבלן שירות
ניתן לעוסקים בתחומים של ניקיון ,שמירה
ואבטחה בלבד .תחום המכרז הנו שירותי
השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים
בבתי חולים ועל כן אין מחלוקת שרישיון
כזה לא נדרש לאור מהות השירותים .לפיכך,
נבקשכם לבטל דרישה זו .בנוסף על האמור
לעיל ,השארת תנאי זה מהווה פגיעה בעקרון
השוויון ומונעת ממציעים פוטנציאליים ללא
קבלת הרישיון להגיש הצעות מטעמה

29

.7

תנאים
כלליים

.8

צרופה 1

.9

צרופה 3

13.1.5

.10

צרופה '6

13.2.3

בהתאם לאמור לעיל ,נבקש למחוק את סעיף
 .13.1.4וכן את המילים" :ולרבות רישיון
תקף מטעם משרד התמ"ת לעסוק כקבלן
שירות" מסעיף  2.5בהסכם )עמ'  2בהסכם(.
נבקשכם לבטל את הדרישה לצרף העתקים
נאמנים למקור מאושר על ידי עורך דין או
רואה חשבון של אישור על ניהול ספרים
וניכוי מס במקור .המדובר באישורים
המונפקים דרך האינטרנט ועל כן לא ניתן
לאמתם כהעתק נאמן למקור.
נבקש לשנות את משך הזמן הנקוב בסעיף מ-
 30יום ל 45-יום.
המציעה מתקשרת עם כוח אדם לקיום
הפעילות נשוא המכרז .ועליה לעמוד בחוקי
שכר הקובעים בין השאר מתן הודעה
מוקדמת מראש על סיום העסקה.
נבקש שהאישור המוזכר בסעיף יוכל להינתן
במקביל גם ע"י רופא משפחתי שבקיא ובעל
כל המידע הרלוונטי על העובד מתוקף היותו
חשוף לכלל המידע הרפואי עבורו.
נבקש לתקן את האישור של העובדים
לאישור בהתאם לחוק למניעת העסקת
עברייני מין במוסדות מסויימים במקום
לקטינים .אין המדובר במקום של קטינים.
נבקש למחוק את המילים "באיכות וטיב
מעולים" .המדובר בפרשנות סובייקטיבית
ולא ניתן להצהיר על דבר שכזה.
תצהיר זה מתייחס לתאגידים מסוג חברה
בלבד ולא לעמותה .לפיכך ,נבקש להוסיף
לאחר המילים "וכבעלי השליטה" את
המילים "או מנהלי המציע".
נבקש להגיש את צרופה  '3בצורה מודפסת.
היות ואין די מקום למילוי כל הפרטים
והמידע המבוקשים.
נבקש להגיש את צרופה  '6בצורה מודפסת.

הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של תנאי הסף

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

הבקשה נדחית
הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

היות ואין די מקום למילוי כל הפרטים
והמידע המבוקשים.

.11

כמו כן ,נבקש להבהיר כי הפרטים
המבוקשים בצרופה מתייחסים אך ורק
לחברה בע"מ .ולכן ,נבקש כי בעת מילוי
הפרטים ניתן יהיה למלא את הפרטים
המבוקשים אף למלכ"ר )כדוגמת עמותה(.
בפרופיל זה נדרש המציע לפרט את בעלי
השליטה ופירוט אחזקותיהם .נבקש כי
במקרה של עמותה ,יצורף במקום זאת
אישור עורך דין על היעדר בעלי שליטה.

צרופה 6

הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הצרופה
כמפורט בצרופה ,ההתייחסות הנה לכל "מציע"
בהתאם לסוג האישיות המשפטית של המציע ,לרבות
עמותה.

הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הצרופה

צרופה זו מנוסחת לחברה ולא מתייחסת
לתאגידים כגון עמותה .נבקש להתאים
צרופה זו גם לעמותה שבה אין בעלי שליטה
– כנדרש לפרט בסעיף ב'.
לחילופין ,נבקשכם לאשר כי המציע רשאי
לצרף אישור של עורך דין ועל פיו אין אצל
המציע בעלי שליטה.
.12

6.5

.13

6.5

.14

6.6.1

.15

6.6.5
6.7

 .1שורה  1במקום המילים " בעצמו" מבוקש
לכתוב על פי דין.
 .2שורה  3לאחר המילים "בקשר לו" מבוקש
להוסיף " ובשל מעשי ו/או מחדלי הקבלן
ו/או מי מטעמו"
 .3שורה  4לאחר המילה " לכך" מבוקש
להוסיף " בכתב"
 .4שורה  6לאחר המילים " לאמור לעיל"
מבוקש להוסיף " שתוצאתה פסק דין
שביצועו לא עוכב"
 .5בסיפא מבוקש להוסיף " שיפוי כאמור
לעיל יעשה בתנאי שהמזמין הודיע לקבלן
אודות כל נזק ו/או תביעה ו/או הליך תוך
ולא יאוחר מ 3-ימים מקבלתם ונתן לקבלן
הזדמנות להתגונן ,לרבות בדרך של צירוף
הקבלן כצד שלישי להליך .המזמין לא
יתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל
את הסכמת הקבלן לפשרה מראש ובכתב,
וזאת כתנאי לשיפוי".
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט
"ובלבד שהודיע לקבלן על תביעה כאמור
ונתן לו הזדמנות ראויה להתגונן כנגד
התביעה".
נבקש להוסיף בסיפא " :מובהר בזאת כי
המזמין לא רשאי להודיע לעובד כלשהו של
הקבלן על הפסקת עבודתו מכל סיבה שהיא.
מובהר כי הקבלן לא יחוב בכל אחריות
במקרים בהם עבר המזמין ו/או עובדיו על
הוראות דיני העבודה ,לרבות אך לא רק
החוק למניעת הטרדה מינית ,חוק שוויון
הזדמנויות בעבודה ,חוק עבודת נשים
וכיוב'".
נבקש למחוק את המילים" :לרבות תלושי
השכר של העובדים המועסקים על ידו
לביצוע השירותים נשוא הסכם זה ,מיד עם
דרישה".
בהתאם לאמור לעיל בסעיף  7.1בהסכם
)"היחסים בין הצדדים הינם יחסים שבין
מזמין לנותן שירותים ובשום שלב של
התקשרות לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין
הקבלן ו/או מי מטעמו לבין בית החולים
ולהיפך"( ,הרי שלא ניתן להעביר לצד שלישי
נתונים רגישים כדוגמת תלושי שכר בלי
להיות חשופים לתביעה מצד עובדי המציעה
בדבר הפרת חיסיון.
בהתאם לאמור לעיל ,נבקש למחוק את סעיף

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

ר' נוסח מתוקן של הסעיף.

.16

הסכם

6.7

.17

7.6

.18

10.1

.19

10.2

.20

10.8

.21

הסכם

11.1

.22

הסכם

11.1.1

.6.7
מהי עלות הבדיקות התקופתיות שיזמין בית
החולים מבודק שכר מומחה ו/או רואה
החשבון מוסמך?
האם במידה והמציע מעסיק בעלי תפקיד
אלו ,מקובל על הלקוח שהמציע יבצע את
הבדיקה בעצמו?
 .1שורה  2לאחר המילים" ידרש לשלם"
מבוקש להוסיף " בפסק דין שביצועו לא
עוכב"
 .2שורה  4לאחר המילים יגרמו בגין" מבוקש
להוסיף " בשל מעשי ו/או מחדלי הקבלן
ו/או עובדיו" )להזכירכם כי המטופלים
מאושפזים בבית החולים ותחת טיפולו
והשגחתו בלבד – על הקבלן לא תושת כל
אחריות שאינה נובעת במישרין
מהשירותים(
 .3פסקה  2מבוקש לשנות ל 5ימים במקום
.14
 .4בסיפא מבוקש להוסיף " המזמין לא
יתפשר בכל הליך כאמור לעיל מבלי לקבל
את הסכמת הקבלן לפשרה מראש ובכתב,
וזאת כתנאי לשיפוי".
שורה  1מבוקש למחוק את המילה " לבדו"
שורה  1מבוקש למחוק את המילה "לכל"
לפני המילה " נזק".
שורה  4מבוקש למחוק "ו/או עקיפה"
מבוקש להוסיף בסיפא " שיפוי כאמור לעיל
יעשה על פי פסק דין שביצועו לא עוכב
ובתנאי שהמזמין הודיע לקבלן אודות כל נזק
ו/או תביעה ו/או הליך תוך ולא יאוחר מ3-
ימים מקבלתם ונתן לקבלן הזדמנות
להתגונן ,לרבות בדרך של צירוף הקבלן כצד
שלישי להליך .המזמין לא יתפשר בכל הליך
כאמור לעיל מבלי לקבל את הסכמת הקבלן
לפשרה מראש ובכתב ,וזאת כתנאי לשיפוי".
מבוקש להוסיף בסיפא " אך למעט בלאי
סביר ו/או בגין נזק שנגרם כתוצאה מהדרכה
לקויה של המזמין ו/או עובדיו".
א .שורה  -1נבקש להחליף את המילים" :יהיו
ברשותו" במילים" :לערוך באמצעותו ו/או
באמצעות מי מטעמו".
ב .שורה -2-3נבקש למחוק את המילים" :כל
הביטוחים ...הסכם זה".
ג .שורה -3נבקש להוסיף לאחר המילים:
"ולטובת המזמין" את המילים" :בכפוף
להרחבות השיפוי להלן".
ד .שורה -4נבקש למחוק את המילים" :יחד
ולחוד ,ולרבות גם".
א .שורה -1נבקש להוסיף לאחר המילים:
"הפוליסה תכסה" את המילים" :חבות
הקבלן בגין".
ב .שורה -1נבקש למחוק את המילה" :כל"
לפני המילה" :נזק".
ג .שורה -2נבקש למחוק את המילים:
"לרבות נזקי" ולהחליף את המילים" :גוף
ורכוש" במילים" :לגוף ורכוש" )פוליסת
צד ג' מכסה רק נזק לגוף או לרכוש ולא
לרבות נזק גוף ורכוש(.
ד .שורה -3-4נבקש למחוק את המילים:
"עובדי הקבלן" ואת המילים" :הנמצא
בשירותו של הקבלן או" )פוליסת חבות
מעבידים מכסה נזק לעובדי קבלן ,פוליסת
צד ג' נועדה לכסות נזק לצדדים שלישיים(.
ה .שורה -5נבקש למחוק את המילים" :לא
פחות מ."-

הסעיף בוטל  .ר' נוסח מעודכן

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

סעיפים א-ו – הבקשה נדחית.
סעיף ז – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף
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הסכם

11.1.2

.24

הסכם

11.2

.25

הסכם

11.3

.26

הסכם

11.4

.27

הסכם

11.5

ו .שורה -5-6נבקש כי גבול האחריות יהיה
בש"ח ) ₪ 8,000,000למקרה ו20,000,000-
 ₪לתקופת הביטוח(.
ז .שורה -6נבקש להחליף את המילים:
"לתקופת ההסכם" במילים" :לתקופת
הביטוח".
א .נבקש להוסיף לאחר המילים" :הפוליסה
תכסה" את המילים" :חבות הקבלן על פי
פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק
האחריות למוצרים פגומים התש"ם 1980-
כלפי עובדיו בגין".
ב .שורה -1נבקש למחוק את המילה" :כל"
לפני המילה" :נזק".
ג .שורה -2נבקש להוסיף לאחר המילים:
"וליתר המועסקים מטעמו" את המילים:
"היה והקבלן ייחשב למעבידם".
ד .שורה -3נבקש להוסיף לפני המילים:
"קבלנים וקבלני משנה" את המילים:
"חבות הקבלן כלפי".
ה .שורה  -3נבקש להוסיף לאחר המילים:
"קבלנים וקבלני משנה" את המילים:
"היה וייחשב הקבלן למעבידם".
ו .שורה -3נבקש להוסיף לאחר המילים:
":העסקת נוער" את המילה" :כחוק".
ז .שורה -4נבקש להוסיף לאחר המילים:
"הפוליסה האמורה" את המילים:
"לשפות את המזמין".
ח .שורה -5נבקש למחוק את המילים" :לא
פחות מ."-
ט .שורה -6נבקש כי גבול האחריות יהיה
בש"ח ₪ 20,000,000-למקרה ולתקופת
הביטוח.
י .שורה  -6נבקש להחליף את המילים:
"לתקופת ההסכם" במילים" :לתקופת
הביטוח".
א .שורה -2נבקש להחליף את המילה:
"לצמצום" במילים" :לשינוי לרעה".
ב .שורה -2נבקש להוסיף לאחר המילים:
"מוקדמת בכתב" את המילים" :בדואר
רשום".
ג .שורה אחרונה-נבקש להוסיף לאחר
המילים" :ביטוחי המזמין" את המילים:
"בקשר לנשוא הסכם זה".
א .שורה -1נבקש להוסיף לאחר המילים:
"נוסף בפוליסות" את המילים" :בכפוף
להרחבות השיפוי לעיל".
ב .שורה -3נבקש להוסיף לאחר המילים:
"כצד ג'" את המילים" :למעט החלק
ברכוש עליו פועלים במישרין".
ג .שורה -3-4נבקש להחליף את המילים:
"פוליסות החבויות תכלולנה" במילים:
"פוליסת צד ג' תכלול" )אין אחריות
צולבת בביטוח חבות מעבידים(.
שורה -2-3נבקש למחוק את המילים:
"להשיב את גבולות ...על כנן ו".
א .נבקש למחוק סעיף זה )שכן מדובר
בפוליסות חבות ולא רכוש(.
לחלופין ,ככל והבקשה לעיל תידחה ,נבקש:
 .1למחוק את המילים" :ו/או מי מהפועלים
מטעמו" כפי שנדרש באישור ביטוח או
להחליף את המילים" :ו/או מי מהפועלים
מטעמו" במילים" :עובדיו ומנהליו".
 .2נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:
"הויתור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק

סעיפים א-ט– הבקשה נדחית.
סעיף י – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

סעיפים א ,ג – הבקשה נדחית.
סעיף ב – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

סעיפים א-ב– הבקשה נדחית.
סעיף ג – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

הבקשה נדחית
סעיפים א ,ג – הבקשה נדחית.
סעיף ב – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף
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בזדון".
 .3נבקש למחוק את המילים" :בטענה
כלשהי...לניזוק".
שורה -3נבקש למחוק את המילים" :לדאוג
להשלמת ...לעיל ו".
נבקש למחוק סעיף זה ולהסתפק בהמצאת
אישור עריכת ביטוח כאמור בסעיף .11.10
נבקש למחוק את המילים" :ולמשך  30יום...
ההסכם" )מדובר על פוליסות שהינן על בסיס
ארוע(.
בשורה -3נבקש למחוק את המילה" :כל"
לפני המילה" :דין".
א .שורה -4נבקש למחוק את המילה:
"יסודית".
ב .שורה -5נבקש להוסיף לאחר המילים:
"יהיה רשאי" את המילים" :לאחר שנתן
לקבלן הודעה בכתב והקבלן לא ביצע את
הביטוחים הנדרשים תוך  15ימי עבודה
ממועד קבלת הודעת בית החולים".
ג .שורה -5נבקש להוסיף לאחר המילים:
"הסכם זה" את המילים" :למרות האמור,
אי המצאת אישור עריכת ביטוח במועד לא
תהווה הפרה של ההסכם ,אלא אם בית
החולים הודיע בכתב לקבלן על אי
ההמצאה והקבלן לא המציא אישור תוך
 10ימי עבודה ממועד קבלת הודעת בית
החולים".
ד .שורה  7ושורה -9נבקש להחליף את
המילה" :בחוזה" ואת המילה" :חוזה"
במילה" :סעיף  11לחוזה".
ה .שורה -9נבקש להחליף את המספר 3
במספר .10
ו .שורה אחרונה-נבקש למחוק את המילה:
"כל" לפני המילה" :דין".
נבקש להחליף את המילה" :שנה" במילים:
"תקופת ביטוח".
א .שורה -2נבקש למחוק את המילה:
"יסודית".
ב .נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים:
"למרות האמור ,אי המצאת אישור עריכת
ביטוח במועד לא תהווה הפרה של
ההסכם ,אלא אם בית החולים הודיע
בכתב לקבלן על אי ההמצאה והקבלן לא
המציא אישור תוך  10ימי עבודה ממועד
קבלת הודעת בית החולים".
נבקש לשנות את האמור לעיל בסעיף ,כך
שבעת תרחיש של קיזוז ,ניכוי או חילוט
תינתן לנותן השירותים הודעה מראש
ומנומקת בגין הקיזוז ו/או ניכוי ו/או חילוט
ופרק זמן סביר להחזיר תשובה לפני ביצוע
הקיזוז/ניכוי/חילוט.
נבקש למחוק את סעיף  15.4.9ועל פיו שינוי
בהנהלת המציע עלול לגרום להפסקת מתן
השירותים .המדובר בשינוי פנימי שאינו
משפיע על ביצוע העבודות ,ושינוי שכזה אינו
המהווה עילה להפסקת מתן השירותים מצד
בית החולים.
מבוקש להוסיף בסיפא " :מימוש הערבות
יעשה במתן הודעה בכתב לקבלן והזדמנות
לתקן את ההפרה שבגינה נדרש המימוש,
תוך  14יום לפחות".
נבקש שפרק הזמן המינימאלי להגעת
המשגיחים יהא  3שעות.
לחילופין ,נבקש שתתווסף עלות תמחור בגין

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית
הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף
הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

ר' נוסח סעיף מתוקן.

הבקשה נדחית

הבקשה התקבלה חלקית .פרק הזמן המינימאלי שונה
לשעתיים – ר' נוסח מתוקן של הסעיף
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פסקה
ראשונה
)לפני
סעיף (1
1

שעת כוננות של משגיח שלא ייקרא ע"י בית
החולים – על פי חוק שעות כוננות בהן עומד
העובד לרשות המזמין הינם שעות עבודה
לכל דבר ועניין.
נבקש שההשוואה בין הצעות המחיר תעשה
ללא מרכיב המע"מ.
אנו מבקשים לא לפגוע בסיכויי זכייה של
מציע בגלל תשלום מיסי מדינה על פי חוק.
נבקש להוסיף שכל שינוי רגולאטורי בתנאים
הסוציאליים במשק כגון ימי חופשה,
הפרשות לפנסיה וכיו"ב יעודכן בהתאם גם
במחיר ההצעה.
א .נבקשכם להגדיר מהו משך הזמן של
"התראה קצרה" המוזכרת בסעיף . 1
ב .נבקשכם להגדיר את טווח רדיוס
המגורים של "קרבת בית החולים"
המוזכרת בסעיף .2
הסעיף עוסק בהסדרת אופן משלוח ההזמנות
והחשבוניות מעת תקופת חתימה על
ההסכם.
הסעיף מפנה להנחיות בצרופה ג' .וכן לקבלת
מידע מהספק "ניפרדו".
משיחה שקיימנו עם ספק המערכת עולה כי
המערכת כיום תומכת בהזמנות וחשבוניות
לספקי מוצרים .ולא לספקי שירותים.
נבקש את הבהרתכם בגין המערכת ,ושיטת
העבודה איתה.
נבקש להוסיף כתובת הכללית למשלוח
דואר.
שורה -3נבקש למחוק את המילה" :וכללית".
לחלופין ,ככל והבקשה לעיל תידחה ,נבקש
להוסיף לאחר המילה" :כללית" את
המילים" :בכפוף להרחבות השיפוי שלהלן".
א .ס"ק -1.1נבקש להוסיף לאחר המילים:
"חבות הקבלן" את המילים" :על פי דין".
ב .ס"ק -1.2נבקש כי גבול האחריות יהיה
בש"ח.
ג .ס"ק  ,1.4שורה -1נבקש להחליף את
המילה" :הגבלה" במילה" :חריג".
ד .ס"ק  ,1.4שורה -3נבקש להוסיף לפני
המילים" :קבלני מישנה" את המילים:
"חבות הקבלן בגין וכלפי".
א .ס"ק -2.1נבקש לתקן טעות סופר ולהחליף
את המילה" :פרודת" במילה" :פקודת".
ב .ס"ק -2.1נבקש להוסיף לפני המילים:
"המועסקים על ידו" את המילה:
"עובדיו".
לחלופין ,ככל והבקשה לעיל תידחה ,נבקש
להוסיף בסוף הסעיף את המילים" :היה
והקבלן ייחשב למעבידם".
ג .ס"ק  -2.2נבקש להחליף את המילה:
"הגבלה" במילה" :חריג".
ד .ס"ק -2.2נבקש להוסיף לפני המילה:
"קבלנים" את המילים" :חבות הקבלן
כלפי".
ה .ס"ק -2.2נבקש להוסיף לאחר המילים:
"משנה ועובדיהם" את המילים" :היה
והקבלן ייחשב למעבידם".
ו .ס"ק -2.2נבקש להוסיף לאחר המילים:
"העסקת נוער" את המילה" :כחוק".
ז .ס"ק -2.3נבקש כי גבול האחריות יהיה
בש"ח.
א .שורה -1נבקש להחליף את המילים" :וכל

הבקשה נדחית

א .ר' ס'  4לנספח זה.
ב .רדיוס המאפשר הגעה בזמן שנקבע.

בכוונת הכללית לעבוד עם מערכת זו גם ביחס לספקי
שירותים.
ר' נוסח מתוקן של הסעיף.

הבקשה התקבלה .ר' אישור מתוקן

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

ס' א – ה' ,ז' – הבקשה נדחית
ס' ו – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הס'

הבקשה נדחית
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סוף
האישור

הפועלים מטעמה" במילה" :מנהליה".
ב .שורה -2נבקש להחליף את המילים" :בגין
אחריותה/ם ...זה" במילים" :בכפוף
להרחבות השיפוי שלעיל".
לחלופין ,ככל והבקשה לעיל תידחה ,נבקש
למחוק את המילים" :ו/או לביצוע
הוראות הסכם זה".
ככל וגם בקשה זו תידחה נבקש להחליף את
המילים" :הוראות הסכם זה" במילים:
"הוראות בקשר להסכם זה".
א .נבקש למחוק סעיף זה שכן מדובר
בביטוחי חבויות ולא רכוש.
א .נבקש להחליף את המילה" :תצומצמנה"
במילים" :תשוננה לרעה".
ב .נבקש להוסיף לאחר המילה" :תבוטלנה"
את המילים" :במשך תקופת הביטוח".
ג .נבקש להוסיף לאחר המילה" :כתובה" את
המילים" :בדואר רשום".
נבקש להוסיף לאחר המילים" :תנאי
הפוליסות" את המילים" :בתום לב".
נבקש להוסיף בסוף האישור את המילים:
"האישור כפוף לתנאי וחריגיי הפוליסות
המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי
האמור לעיל".
הנספח הנ"ל וסעיפי הביטוח הועברו לעיונו
של יועץ הביטוח של המציעה.
הערותיו מצורפות כנספח א' למסמך שאלות
ההבהרה.
פסקה  5מבוקש להוסיף בסיפא " למעט אם
גילוי המידע נדרש על ידי רשות מוסמכת על
פי דין .במקרה כזה יודיע הספק על הדרישה
לגילוי המידע לנציג כללית ".
נבקש להבהיר האם נספח ז' מהווה הנוסח
לערבות למכרז וערבות לביצוע במקביל?

הבקשה נדחית

סעיפים א ,ב – הבקשה נדחית.
סעיף ג – הבקשה התקבלה .ר' נוסח מתוקן של הסעיף

הבקשה נדחית

הבקשה נדחית

ר' נוסח אישור הביטוח המתוקן.

הבקשה נדחית

לא נדרשה ערבות מכרז .ר' תנאי הסף.

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
.1
.2

קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
קראתי בעיון את מסמכי הפניה המתוקנים על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות הסכם ההתקשרות
המתוקן ונספחיו ומכתב הבהרה זה ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי
כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

_________
תאריך

____________
חתימת המציע

