מסונף לבית הספר לרפואה של
האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים

ועדת מכרזים

שירותי בריאות כללית ("המזמין")
באמצעות המרכז הרפואי קפלן ("בית החולים")

מכרז פומבי מס'  1005/17לביצוע עבודות אחזקת מיזוג אוויר (להלן" :המכרז") –
פרוטוקול כנס מציעים ,עדכונים ותשובות לשאלות הבהרה

.1

רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים שהתקיים במכרז שבנדון ביום  ,30.11.2017ותשובות לשאלות ההבהרה.

.2

על המציעים לוודא את צירופו של הפרוטוקול להצעתם ,כשהוא חתום על ידם.

.3

מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או
התחייבות שנמסרו בעל פה .אין בהוראות פרוטוקול זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי ההליך ככל
ולא צויין האמור במפורש בפרוטוקול .הוראות פרוטוקול זה יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.

.4

הודעות עדכון:
א .בנספח ז' סעיפים ( 3.2-3.3עמוד  )18הוכלל פירוט בדבר זמני ההגעה הנדרשים.
ב .בנספח יג' הוכלל נוסח ערבות הביצוע ,וכן סעיף  12להסכם (עמוד  )42עודכן בהתאם.

.5

תשומת לב המציעים מופנית לכך כי המועד להגשת ההצעות בהליך נקבע ליום  28.12.2017בשעה
 .12:00אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי ההליך.

בכבוד רב,
שירותי בריאות כללית
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ועדת מכרזים

שירותי בריאות כללית ("המזמין")
באמצעות המרכז הרפואי קפלן ("בית החולים")

מכרז פומבי מס'  1005/17לביצוע עבודות אחזקת מיזוג אוויר (להלן" :המכרז")
פרוטוקול כנס מציעים מיום  ,30.11.2017ותשובות לשאלות הבהרה

משתתפים מטעם מרכז רפואי קפלן :אמיר בן ארי ,אדריאן כץ ,שלמה בנו
בתאריך הנ"ל התקיים כנס מציעים.
מהנדס בית החולים ,אדריאן כץ ,מסר פירוט בדבר השתתפות במכרז ואופי הפעילות המתבקש .הודגשה
המשמעות הקריטית של תחום מיזוג האוויר לבית החולים ,והחשיבות הגבוהה של עמידה בזמני ההגעה במקרה
של תקלות.
הודגש נושא הגשת המסמכים כנדרש.
להלן ריכוז שאלות המציעים:
 .1שאלה :האם צריך להדפיס את כל המסמכים של המכרז ולחתום עליהם ,בפרט קובץ "תנאים כלליים
ינואר  "2017קובץ של  147עמודים?
תשובה :במסגרת הגשת מסמכי המכרז ,יש לצרף את רשימת המסמכים האמורה במסמכי המכרז בעמוד
 ,5נספחים א'-יז' .אין צורך להדפיס את נספח התנאים הכלליים ,ואין צורך לצרף אותו.
 .2שאלה :איזה נספח בטיחות יש להגיש? הכוונה לנספח בטיחות לקבלן ראשי שהוא מבצע את הבניה? מה
הכוונה?
תשובה :כן ,יש לצרף נספח זה ולסמנו כנספח י' (נספח בטיחות).
 .3שאלה :האם יש צורך לצרף נספח תנאים כלליים חתום (קובץ המצורף למכרז בן  147עמודים)?
תשובה :לא.
 .4שאלה :האם אתם שולחים ומעדכנים במייל שאלות הבהרה?
תשובה :תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של שירותי בריאות כללית ,בקישור הבא:
https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/mkomi_hospital.aspx
 .5שאלה :איך אתם מצפים מאיתנו לתמחר את הפעילויות לפי מחירון דקל?
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תשובה :יש לסמן בנספח ט' את אחוז ההנחה הכללי ממחירון דקל ,כמפורט בנספח ט'.
 .6שאלה :האם יש הגדרה לזמן הגעה?
תשובה :תשומת לב המציעים מופנית לנספח ז' סעיפים ( 3.2-3.3עמוד  .)18מצ"ב נוסח מתוקן ומעודכן.
 .7שאלה :האם מדובר על החזקה של כח אדם קבוע באתר?
תשובה :אנחנו לא מחייבים להחזיק כח אדם קבוע באתר ,הדבר לשיקול המציעים ובלבד שהמציע יעניק
לבית החולים את השירות המיטבי עפ"י צרכיו ותנאי המכרז.
 .8שאלה :היכן ניתן למצוא את כל מסמכי המכרז?
תשובה :באתר של שירותי בריאות כללית ,בקישור הבא:
https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/mkomi_hospital.aspx
 .9שאלה :האם צריך לשלם כדי להשתתף במכרז?
תשובה :המכרז אינו כולל דמי השתתפות.
 .10שאלה :מה מספר המזגנים הקיימים בבית החולים?
תשובה :כ 350-מזגנים וכ 650-פנקולים.
 .11שאלה :מהי כמות הציוד במכרז?
תשובה :עפ"י צרכי בית החולים.
 .12שאלה :האם העבודה היא לפי קריאה?
תשובה :התשלום לספק הוא לפי קריאה ,בהתאם לסוג העבודה שבוצע.
 .13שאלה :האם אפשר לשאול שאלות נוספות?
תשובה :ניתן היה לשלוח שאלות גם במייל ,עד לתאריך  05/12/2017בשעה .14:00
 .14שאלה :האם יש ערבות מכרז?
תשובה :אין ערבות מכרז ,יש ערבות ביצוע .הזוכה במכרז יידרש להגיש ערבות ביצוע ,לאחר קבלת
ההודעה על הזכיה .מצ"ב נוסח מתוקן ומעודכן.
 .15שאלה :למה הכוונה במונח "אחזקת מיזוג אוויר"? האם בית החולים לא מבצע את העבודה בעצמו?
תשובה :חלק מהעבודה מתבצעת ע"י עובדי בית החולים ,וחלק יבוצע ע"י הזוכה לפי דרישה.
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 .16שאלה :למה הכוונה במונח "עבודות רג'י"? מה בדבר זמני הגעה ונסיעה?
תשובה :כל עבודה שתוגדר מראש ע"י בית החולים כעבודה עפ"י שעות עבודה – תשולם לפי מחיר
עבודות רג'י .הדבר כולל בין השאר תיקונים ללא חלפים .במקרים אלו בלבד ,למשך העבודה בפועל בין
כתלי בית החולים יתווספו גם זמני הנסיעה וישולמו לפי מחיר שעת עבודה.
 .17שאלה :האם המחיר של החלפים כולל גם את זמן העבודה?
תשובה :אם במחירון דקל המחיר כולל את שניהם ,אז כן .אם במחירון דקל המחיר כולל רק את הרכיב,
אז לא.
 .18שאלה :האם במכרז יכול להיות רק זוכה אחד ,או שיכולים להיות מספר זוכים?
תשובה :תשומת לב המציעים מופנית לסעיף  13בעמוד  7למסמכי המכרז.
 .19שאלה :מה קורה במקרה של עבודה שלא מופיעה במחירון דקל?
תשובה :אם ניתן יהיה לבצע הערכה המבוססת על מחירון דקל ,העבודה תבוצע עפ"י הערכה זו בהסכמה
הדדית בין בית החולים לספק .אם לא ,הספק יגיש הצעת מחיר טרם ביצוע העבודה ובית החולים יחליט
אם לקבלה או לא.
 .20שאלה :תנאי התשלום המופיעים במכרז הם שוטף  .93 +איך הדבר מתיישב עם החוק החדש המסדיר
את תנאי התשלום של ארגונים ציבוריים?
תשובה :חוק זה אינו חל כרגע על קופות החולים ,והיות שהמרכז הרפואי קפלן הינו בית חולים מקבוצת
שירותי בריאות כללית אזי החוק אינו חל עליו .במידה ובעתיד ישתנה החוק ,המרכז הרפואי קפלן יפעל
עפ"י החוק.

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי קראתי את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה
זה ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם.

תאריך

חתימת המציע
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