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ג.א.נ,.
מכרז פומבי - 14/14-41 -טיפול תוך ורידי בבית המבוטח
מכתב הבהרה

במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון
(להלן" :המכרז") ,להלן מספר הבהרות ,הערות ותשובות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז.
(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת).

מבוא
 .4תשומת לב המציעים מופנית לכך שמתן האפשרות לפנות בשאלות ובירורים בקשר למכרז ,אין
משמעה פתיחת הדלת למציעים והזמנתם לערוך מקצה שיפורים בתנאי המכרז ובחיובים המוטלים
עליהם מכוחו ,דוגמת העברת הסתייגויות ,השגות או הערות כאילו היה מדובר בהליך של משא
ומתן בין הצדדים על הסכם ההתקשרות.
 .2משכך ,כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה
זה  -יש לראותה כבקשה שנדחתה.
 .3נוכח כל השינויים וההבהרות אשר בוצעו במסמכי ההליך ,כמפורט להלן במסגרת מכתב הבהרה
זה ,הרי שבמצורף למכתב הבהרה זה ,ולנוחיותכם ,נוסח מתוקן ומעודכן של מסמכי המכרז (מסומן
 --נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתב הבהרה  .)---נוסח מתוקן ומעודכן זה שבמצורף מבטלומחליף את נוסח מסמכי המכרז אשר נמצא ברשותכם .למען הסר ספק ,את הצעתכם במענה
למכרז יש להגיש על גבי מסמכי ההזמנה המתוקנים והמעודכנים שבמצורף ,כשהם חתומים כדבעי
על ידיכם ,והכל בהתאם למפורט בהרחבה כתב ההזמנה.

דחיית המועד האחרון להגשת הצעות
 .1על מנת ליתן ידי המציעים בכוח שהות מספקת לצורך הגשת ההצעות למכרז ,המועד האחרון
להגשת הצעות במכרז נדחה ליום  4.1..941בשעה  ,4.:99והכל בהתאם לנוהל כמפורט במסמכי
המכרז.
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נספח א' (מודעה בעיתונות ובאתר האינטרנט)
.4

סעיף  3לכתב ההזמנה :הכוונה בסעיף זה הינה לשירותים נוספים כדוגמת ימי טיפול חדשים מעבר
לאלו המנויים בנספח ג' (אפיון ומפרט של השירותים) או שירותים נוספים עבור מבוטחים השוהים
בביתם במסגרת טיפול ביתי ,כדוגמת הדרכת אחות ,והכל בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה המשתנים
של כללית.

נספח ב' (כתב הזמנה)
.2

סעיף  2לכתב ההזמנה :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"הזוכים במכרז ,שייבחרו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,יספקו את השירותים
למבוטחי כללית במחוזות כללית נשוא זכייתם .מובהר ומודגש ,כי אספקת התרופות הנדרשות לצורך
הטיפול התוך ורידי תיעשה על ידי כללית (באמצעות מינהל הספקה שינפק את התרופות וישנען
למפעלו של כל זוכה במכרז) ואילו הזוכים במכרז ידרשו בין היתר במסגרת מתן השירותים לבצע את
פעילות ההכנה הרוקחית במפעל בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,להוראות כל דין ותקן ישים
ולהנחיות משרד הבריאות (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נוהל  – 23בית מרקחת
ייעודי להכנת  (CIVASואגף רפואה של כללית ,לשנע את התרופות לאחר רקיחתן בתנאים נאותים
לבית המבוטח בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,להוראות כל דין ותקן ישים ולהנחיות משרד הבריאות
(לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נוהל  – 421תנאי אחסון והובלה של תכשירים) ואגף
רפואה של כללית ובמועדים ובזמינות כמפורט בהסכם ההתקשרות ולהעניק למבוטח את ההדרכה
באמצעות אחות מוסמכת לטיפול עצמי ועל פי כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז".

.3

סעיף  43לכתב ההזמנה :מובהר ומודגש ,כי ככל שבמסגרת המשא ומתן ,ישונה הרכב האשכולות,
הודעה בדבר השינוי תימסר לכלל המציעים הכשירים ושתינתן לכלל המציעים הכשירים אפשרות
להגיש הצעת מחיר (אחת לפחות) ביחס להרכב האשכולות החדש.

נספח ג' (אפיון ומפרט של השירותים)
.1

הערה כללית :עבור כל אחד מימי הטיפול יש לספק את הפריטים הבאים במידה והדבר מתבקש על
ידי כל מחוז ומחוז ,והכל ללא תוספת תמורה :גריפרים ,פקקים ,מזרקי הפרין ,מזרקי סליין,
בקבוקי אלכוקסידין ,פרפריות נעץ ,מאריך לצנתר מרכזי וטאגדרומים.

.5

הערה כללית :תרופות שאינן יציבות באינפיוזר או שלא ניתן לתת באינפיוזר יינתנו במשאבה או
בגרביטציה.

.1

סעיף  - 4יום טיפול בכאב ע"י משאבה אלקטרונית +PCA /או באינפיוזר :s.c--תשומת הלב כי הדרישה
במסגרת סעיף זה הינה לפרפרית נעץ ולא לפרפרית רגילה.

.7

סעיף  - 1ערכה טיפול יומית בדספרל בחולי טלסמיה באמצעות  INFUSERאו משאבה מתן :SC
תשומת הלב כי הדרישה במסגרת סעיף זה הינה לפרפרית נעץ ולא לפרפרית רגילה.
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סעיף  - 5טיפול בהידרציה one bag -עד  :SIX bagבמידה ויש צנתר מרכזי – יש לספק את הציוד
הנדרש להחלפת חבישה.

.9

סעיף  - 0יום טיפול אנטיביוטיקה במשאבת עד  2שקיות :הכוונה במסגרת סעיף זה הינה למשאבת
אינטרמט .יוער ,כי ככל שניתן לתת באינפיוזר – קיימת עדיפות לתצורה כאמור (ככל שלא ניתן ,יינתן
בגרביטציה).

נספח ד' (הצעת המחיר)
.48

הערה כללית 2 :סוגי אנטיביוטיקה הניתנים למטופל אחד ביום מסוים דינם כמו  2שקיות ביום של
אנטיביוטיקה מאותו הסוג.

.44

הערה כללית :במקרים שבהם המטופל (או המטפל העיקרי במטופל) יחליט לאחר שההדרכה עברה
בהצלחה ולאחר שהתקבלה לגביו החלטת שחרור סופית כי הוא אינו מעוניין בטיפול ביתי ,הרי שככל
שההכנה הרוקחית כבר בוצעה על ידי ספק בהתאם להתחייבות בת תוקף ,כללית תשלם את תמורתה
בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.

.42

סעיף  4.44להצעת המחיר :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
הספק לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה שהיא בגין שירותים הניתנים בימי שישי ,בשבתות ,בחגי
ישראל ובשעות הלילה (לרבות במקרים של שירות מיוחד המחייב הזמנת מוניות וכו') ,ובלבד שהללו
ניתנים בהתאם ללוחות הזמנים כמפורט בסעיף  1.2להסכם ההתקשרות.

נספח ה' (הצהרת המציע)
.43

סעיפים  4ו 2-לכתב ההזמנה :במקום המונח 'הסכם השכירות' יבוא המונח 'הסכם ההתקשרות'.

נספח ו' (הסכם ההתקשרות)
.41

כללי :חובת השיפוי על פי ההסכם תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים :ניתן פסק דין חלוט נגד
כללית; כללית העבירה לספק העתק מכל תביעה ,טענה ו/או דרישה בעניין הנדרש בגינו שיפוי וכן
העתק מכל כתב תביעה שהוגש נגדה ביחס לעניין המצוי באחריותו של הספק; כללית תשתף פעולה
באופן סביר עם הספק ולא תתפשר ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; כללית תאפשר לספק לנהל את
ההגנה על חשבונו".
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סעיף  1.4להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"הספק יעניק לכללית את מכלול השירותים כמפורט במסמכי המכרז לצורך מתן טיפול תוך ורידי
בבתי המבוטחים בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת ,ובכפוף לאישור פרטני שיינתן מראש בכל
הזמנה ע"י הגורם המאשר הרלוונטי בכל מחוז ,והכל בהיקף חודשי בהתאם לצרכי כללית
ולהוראותיה וכפי שיאושר על ידה מראש ובכתב ,בתמורה ובתנאים כמפורט בהסכם זה (להלן
במקובץ" :השירותים")".

.41

סעיף  1.2להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף לקבלת התחייבות בת תוקף כהגדרתה להלן ,הספק יקבל למפעלו
את התרופות נשוא המרשם ממינהל הספקה של כללית (בתדירות ,במתכונת ובמועדים כפי שיתואמו
ויסוכמו מראש בין הספק לבין מינהל הספקה של כללית ,באופן אשר יאפשר את שחרור המבוטח
מאשפוז במועד המתוכנן וימנע שהות של לילה נוסף באשפוז ,והכל ללא תוספת תשלום) ,יבצע הכנה
רוקחית (כולל אספקת מערכת סגורה והציוד הנדרש לכך) במפעלו בהתאם לסטנדרטים מקובלים,
להוראות כל דין ותקן ישים ולהנחיות משרד הבריאות (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
נוהל  – 23בית מרקחת ייעודי להכנת  (CIVASואגף רפואה של כללית ,ישנע את התרופות לאחר
רקיחתן בתנאים נאותים לבית המבוטח בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,להוראות כל דין ותקן ישים
ולהנחיות משרד הבריאות (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נוהל  – 421תנאי אחסון
והובלה של תכשירים) ואגף רפואה של כללית (והכל בשעות סבירות להנחת דעתה של כללית ובכפוף
לתיאום מראש עם המטופל ,או ,במקרה הצורך ,עם משפחת המטופל) ,יגבה מאת המטופל במעמד
ההדרכה הסכמה מדעת לביצוע הטיפול הביתי (ככל שהמטופל יסכים לכך) ,יוודא שהמטופל (או,
למצער ,המטפל העיקרי במטופל) הבין את כל הכרוך והקשור לביצוע הטיפול הביתי על כל המשתמע
מכך ,מסוגל ומוכן לביצוע הטיפול העצמי ,יערוך הדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור
מהאשפוז) בכל הנוגע למתן השירותים ולטיפול העצמי (ובמידת הצורך ,ובמקרים חריגים ומיוחדים
בלבד ,יערוך הדרכה נוספת בבית המבוטח בליווי אחות מטעם כללית) ,יספק את התרופות בהתאם
למרשם ולסוג הטיפול הרלבנטי (בהתאם להרכב סוג השירות כמפורט בנספח ג') תוך שמירה והקפדה
על כללי בטיחות ,היגיינה וסטנדרטים מקובלים ויבצע כל מטלה נלוות או קשורה למתן השירותים,
והכל על מנת שהשירותים יינתנו לשביעות רצונם המלאה של המטופלים.
למען הסר ספק ,לגבי התחייבות בת תוקף אשר תשלח אל הספק בימי חול עד השעה  / 44:99בימי
שישי ובערבי חג עד השעה  / 49:99בימי חול המועד פסח וסוכות עד השעה  :4.:99ההדרכה
למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור מהאשפוז) תחל לא יאוחר מן השעה  45:88באותו היום
ושינוע התרופות לאחר רקיחתן לבית המבוטח יעשה עוד באותו היום (אלא אם אחות היחידה תבקש
כי השינוע יעשה רק למחרת היום) ,עד ולא יאוחר מן השעה  49:88ובכפוף לתיאום מוקדם מול
המבוטח (למעט במקרים מיוחדים וחריגים שבהן אחות היחידה תחליט כי ההדרכה לא עלתה יפה או
כאשר אחות היחידה תאשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט [למשל ,לגבי מבוטח המתגורר בישוב
מרוחק מאוד] כי שינוע התרופות לבית המבוטח יעשה למחרת היום ,עד השעה ;)48:88
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במקרה שמתעורר צורך בהדרכה חוזרת ,ההדרכה כאמור תבוצע על ידי הספק למחרת היום בבית
המבוטח בליווי אחות מטעם כללית ,עד ולא יאוחר מן השעה  48:88ובסמוך לאחר שינוע התרופות
לבית המבוטח ,והכל בכפוף לתיאום מוקדם מול המבוטח);
לגבי התחייבות בת תוקף אשר תשלח אל הספק בימי חול לאחר השעה  / 44:99בימי שישי ובערבי
חג לאחר השעה  / 49:99בימי חול המועד פסח וסוכות לאחר השעה  / 4.:99בשבתות ובמועדי
ישראל :ההדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור מהאשפוז) תתבצע בתיאום עם אחות
היחידה במהלך אותו היום או למחרת היום עד ולא יאוחר מן השעה  48:88ושינוע התרופות לאחר
רקיחתן לבית המבוטח יעשה למחרת היום ,עד ולא יאוחר מן השעה  42:88ובכפוף לתיאום מוקדם
מול המבוטח);
.47

סעיף  1.5להסכם ההתקשרות :החובה של הספק לשפות את כללית בסיטואציה הנידונה בסעיף זה,
לא תחול במקרה של ממעשה מכוון בזדון או רשלנות רבתי מצד כללית ,לרבות במקרה של ניפוק
מרשם שאינו תקין .חובת השיפוי על פי סעיף זה הינה כפופה למנגנון הפרוצדוראלי המפורט בסעיף
 24.1להסכם ההתקשרות.

.40

סעיף  1.0להסכם ההתקשרות :הקביעה כי ההדרכה הצליחה וכי קיימות מסוגלות של המטופל
לטיפול עצמי תתבסס על פרוטוקולים שייקבעו מראש בין הצדדים .ביחס לכל מטופל ,תימסר לספק
כתובת ברורה וקבועה מהמחוז הרלבנטי לצורך בירורים ,התייעצויות ונושאים אחרים.
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סעיף  1.9להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"לכל מטופל תינתן הדרכה מספיקה ומתאימה במרכז הרפואי קודם לשחרורו מן האשפוז (ההדרכה
תינתן במועדים כמפורט בסעיף  1.2לעיל) .הספק יעדכן את אחות היחידה בדבר תוצאות ההדרכה.
בנוסף ,ובמידת הצורך ,במקרים חריגים ומיוחדים בלבד ,תיערך הדרכה נוספת בבית המבוטח בליווי
אחות מטעם כללית".

.28

סעיף  1.48להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
" ההדרכה שתינתן על ידי הספק תועבר על ידי אח או אחות מוסמכים לטיפול עצמי שהינם בעלי ידע
וניסיון מתאים בתחום מתן השירותים ושזהותם אושרה מראש ובכתב על ידי כללית".
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סעיף  1.42להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
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סעיף  1.43להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"בכפוף לאמור להלן לגבי מטופלים מורכבים ,שינוע התרופות לבית המבוטח יבוצע בתדירות של פעם
בשבוע; מטופלים מורכבים :עבור מטופלים שיוגדרו על ידי האחות המרכזת ביחידה להמשך טיפול,
במקרים חריגים ומיוחדים בלבד ,כ'מטופלים מורכבים' – שינוע התרופות לבית המבוטח יבוצע
בתדירות של פעמיים בשבוע ,והכל ללא כל תוספת תמורה מכל מין וסוג שהוא .למען הסר ספק ,שיעור
המטופלים המורכבים מכלל המטופלים בכל מחוז להם מספק הספק את השירותים ,לא יעלה על "3%
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סעיף  1.49להסכם ההתקשרות :הוראת סעיף זה לא תחול במקרה שבו הוכח להנחת דעתה המלאה
של כללית כי הליקוי נובע במישרין ממעשה מכוון בזדון או רשלנות רבתי מצד כללית או המבוטח.

ההנהלה הראשית
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות
.21

סעיף  5.45להסכם ההתקשרות :הוראת סעיף זה לא תחול לגבי עבודה ו/או פעולה שלא פורטו
במפורש במסמכי המכרז ,ככל שלא סביר כי עבודה ו/או פעולה כאמור יכללו במסגרת מתן
השירותים.
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סעיף  5.45להסכם ההתקשרות :הוראת סעיף זה לא תחול לגבי תיעוד ,מסמך ,נתון או מידע הכוללים
סודות מסחריים או עסקיים גרידא של הספק ו/או תיעוד ,מסמך ,נתון או מידע שלא ניתנים להעברה
מכח הסכמים של הספק עם צדדים שלישיים הקיימים נכון למועד האחרון להגשת ההצעות.
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סעיף  1.41להסכם ההתקשרות :התנגדות כללית על פי סעיף זה תיעשה רק בכפוף לטעמים סבירים
שינומקו.
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סעיף  1.40להסכם ההתקשרות :האמור בסעיף זה יחול רק במקרה שבו תתקבלנה בידי כללית תלונות
לגבי מתן השירותים על ידי הספק.
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סעיף  1.28להסכם ההתקשרות :הפעלת זכותה של כללית על פי סעיף זה תיעשה רק בכפוף לטעמים
סבירים שינומקו ולאחר מתן זכות טיעון לספק.
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סעיף  1.22להסכם ההתקשרות :היקף ההדרכות בשעת חרום יתואם בין הצדדים ,בין היתר בשים לב
לצרכי כללית ,להנחיות הרשויות המוסמכות ולמצב בפועל.
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סעיף  1.23להסכם ההתקשרות :מובהר ,כי הקנס ביחס לכל סוג של הפרה כמפורט בטבלה יימדד
ויחושב בכל מחוז בנפרד וישולם רק החל מן ההפרה החמישית בכל מחוז (זאת ,ללא קשר לביצועי
בספק במחוזות האחרים) .כללית תהא רשאית להחליט שלא לגבות מאת הספק את הקנס ,כולו או
חלקו ,והכל בשים לב לנסיבות העניין ולשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

.34

סעיף  1.21להסכם ההתקשרות :הפעלת זכותה של כללית על פי סעיף זה תיעשה רק בכפוף למתן זכות
טיעון הולמת לספק.
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סעיף  1.27להסכם ההתקשרות :השינוי שיתבקש הספק לבצע על פי הוראות סעיף זה יהיה כפוף
לאמות המידה של היצרן ולתהליך הייצור .הספק יהא זכאי לקבל תוספת תשלום רק בכפוף לסיכום
מראש בין הצדדים .תוספת התשלום תידון בין הצדדים טרם ביצוע השינוי על ידי הספק וכתנאי
לביצועה.
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סעיף  0.1להסכם ההתקשרות :כללית תבצע את הבקרה אחר הוראות ההסכם בכל עת סבירה וככל
האפשר בצורה שאינה מפריעה לניהול העבודה התקינה של הספק.
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סעיף  0.7להסכם ההתקשרות :הסיפא של הסעיף תחול ובלבד ככל שניתנה לספק אפשרות למלא אחר
התחייבויותיו על פי ההסכם ללא כל הפרעה שאינה סבירה.
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סעיף  48.3להסכם ההתקשרות :משך ההודעה לספק על פי הסכם זה יהא ( 98תשעים) ימים מראש
ובכתב.
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סעיף  44.0להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.

ההנהלה הראשית
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות
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סעיף  44.43להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
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סעיף  44.41להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
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סעיף  43.3להסכם ההתקשרות :מובהר ,פעילות המפקח על פי סעיף זה תעשה בצורה סבירה.
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סעיף  41.7להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"מבלי לגרוע מאחריות הספק עפ"י דיני מדינת ישראל ועפ"י האמור בהסכם זה ,יבטח הספק ,על
חשבונו ,את פעילותו בפני כל הסיכונים שהוא אחראי להם לפי האמור בהסכם זה .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,ידאג הספק במשך כל תקופת ההסכם ובמשך לפחות חמש שנים אחרי סיומו
לקיומם ולהיותם בתוקף גם של הביטוחים המפורטים בהסכם זה אצל חברת ביטוח מורשית כדין
לעסוק בביטוח בישראל כאשר כללית תצורף ל"שם המבוטח" בביטוחים הרלוונטיים הנוגעים
לפעילות אשר נעשית עבור כללית".
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סעיף  41.7.4להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין כל פגיעה או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף
שהוא ,בגבול אחריות של שני מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופה .מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,לפוליסת הביטוח הנ"ל תיווסף כללית כמבוטח נוסף ב"שם המבוטח" וייכלל סעיף אחריות
צולבת בין המבוטחים וכן ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח של הספק על זכות החזרה ו/או השיפוי
ו/או התחלוף ו/או השיבוב (סוברוגציה) שלו כנגד כללית .כן יכלול הביטוח הנ"ל תנאי מפורש לפיו
הינו קודם לכל ביטוח שנערך ע"י כללית וכי המבטח הנ"ל מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר
שיתוף כללית .עובדיה של כללית יחשבו כצד ג' לעניין ביטוח זה .הספק מתחייב להשיב לקדמותם
בהתאם לגבולות הנדרשים בסעיף זה את גבולות האחריות בקרות מקרה ביטוח שבגינו שולמו תגמולי
ביטוח עפ"י פוליסה זו".
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סעיף  41.7.2להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הספק כלפי כל המועסקים על ידו בגבול אחריות של מיליון וחצי
דולר ארה"ב למקרה וחמישה מיליון לתקופה .ביטוח זה לא יכלול הגבלה בדבר עבודות בגובה
ובעומק ,שעות עבודה ,פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק .הביטוח יורחב לכסות את
חבותה של כללית היה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי כללית נושאת בחובות מעביד
כלשהן כלפי מי מעובדי הספק".
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סעיף  41.7.3להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"ביטוח אחריות מוצר (ללא החרגת אחריות מקצועית) בגבולות אחריות של שלושה מיליון דולר
ארה"ב למקרה ושלושה מיליון דולר ארה"ב לתקופה לכיסוי אחריותם של הספק וכל אחד
מהרופאים ,האחיות ,בעלי המקצועות הפרארפואיים ונותני השירותים האחרים מטעמו של הספק,
כאשר הפוליסה כוללת תנאי לפיו הספק מתחייב לרכוש "הארכת תקופת דיווח" לתקופה של חמש
שנים לפחות.

ההנהלה הראשית
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לפוליסת הביטוח הנ"ל תיווסף כללית כמובטח נוסף בשם "שם
המבוטח" שבפוליסה זו ובגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק וייכלל סעיף אחריות צולבת בין
המבוטחים לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כ"א מיחיד המבוטח וכן ייכלל סעיף לפיו מוותר המבטח
של הספק על זכות החזרה ו/או השיפוי ו/או תחלוף ו/או השיבוב (סוברוגציה) שלו כנגד כללית וכן על
כל זכות אחרת כלשהי של המבטח הנ"ל לחזור אל כללית בכל דרך ו/או צורה אחרת .כן יכלול הביטוח
הנ"ל תנאי מפורש לפיו הינו קודם לכל ביטוח שנערך ע"י כללית וכי המבטח הנ"ל מוותר על כל טענה
ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוח כללית".
סעיף  41.48להסכם ההתקשרות :עד ולא יאוחר מ 24-יום לאחר חתימת ההסכם ,יציג הספק בפני
כללית את אישור עריכת ביטוחי הספק בהתאם לדרישות פרק הביטוח בהסכם ההתקשרות ,כשהוא
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חתום בידי מבטחי הספק .למצער ,ניתן יהא להמציא לכללית בתוך פרק הזמן כמפורט לעיל אישור
קיום ביטוחים מקורי החתום על ידי המבטח בכל נוסח אחר ככל שיאושר מראש ובכתב על ידי יועץ
הביטוח של כללית .למען הסר ספק ,יועץ הביטוח של כללית יפעל בעניין זה בהתאם לשיקול דעתו
המקצועי ויהא רשאי שלא להתיר עריכת שינויים בדרישות הביטוחיות נשוא המכרז ,והכל ללא חובת
הנמקה.
.15

סעיף  41.43להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
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סעיף  40.4להסכם ההתקשרות :כללית לא תתנגד להעברת זכויות מטעמים בלתי סבירים .כמו כן,
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
" הספק אינו רשאי להעביר או להמחות או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ,לרבות
את זכותו לקבלת כספים ,כולם או מקצתם ,לכל גורם שהוא בכל דרך שהיא לרבות התקשרות עם
קבלני משנה ,מבלי לקבל את הסכמת כללית לכך מראש ובכתב".
סעיף  28.4להסכם ההתקשרות :קיזוז יתבצע רק בכפוף למתן הודעה בכתב לספק ,זמן סביר מראש
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בשים לב לנסיבות העניין.
סעיף  24.4להסכם ההתקשרות :הספק לא יהא אחראי לנזק הנגרם ממעשה מכוון בזדון או רשלנות
רבתי מצד כללית או המבוטח.
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סיכום
 .5מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .1כאמור לעיל ,כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב
הבהרה זה  -יש לראותה כבקשה שנדחתה.
 .7כאמור לעיל ,תשומת הלב כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ולא יאוחר מיום ,4.1..941
בשעה  ,4.:99הכל בהתאם לנוהל כמפורט לעיל במכתב הבהרה זה .ארכה נוספת לא תינתן.

ההנהלה הראשית
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות
 .0את ההצעות במענה למכרז יש להגיש על גבי מסמכי ההזמנה המתוקנים והמעודכנים שבמצורף
(מסומן  ---נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתב הבהרה  ,)---כשהם חתומים כדבעי על ידיכם,
והכל בהתאם למפורט בהרחבה כתב ההזמנה.
 .9בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז המצורפים למכתב הבהרה זה (מסומן  ---נוסח
מתוקן ומעודכן בעקבות מכתב הבהרה  )---לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב
הבהרה זה.
 .48מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה
מחייבת במקום המיועד לכך.

בברכה,
ועדת המכרזים הארצית
לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות

ההנהלה הראשית
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות

הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

 .4קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי
כוללת התחשבות בכל ממסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

תאריך

חתימת המציע

