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לכל מאן דבעי,
.1

רצ"ב פרוטוקול כנסי המציעים שהתקיימו במסגרת המכרז שבנדון ביום  25.6.2017וביום 2.7.2017
וכן תשובות לשאלות ,שהתקבלו בקשר להליך שבנדון ואשר נמצאו כמצריכות התייחסות.

.2

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

.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  /מכתב הבהרה זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם
ומסמכי המכרז ככל ולא צוין האמור במפורש במכתב זה .הוראות פרוטוקול  /מכתב הבהרה זה
יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.

.4

מבלי לגרוע מהאמור להלן ,ניתנות בזאת הבהרות והודעות הנוגעות למכרז שבנדון כדלקמן:
.4.1

תנאי הסף שפורט בסעיף  6.1לנספח ב' ,יעודכן ולהלן הנוסח החדש:

( 6.1א) .על המציע להיות בעל ניסיון קודם במתן שירותי שינוע והובלת תכשירים
כדוגמת השירותים האמורים במכרז זה במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות
 2016 ,2015ו.2017-
וכן,
(ב) .על המציע להיות במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות  2015ו ,2016-בעל
מחזור שנתי ,לכל שנה ,של לא פחות מ:
6.1.1

( 10,000,000עשרה מיליון) ( ₪לא כולל מע"מ) – ככל והצעת המציע
מתייחסת לאספקת שירותים למרלו"ג שהם;

6.1.2

( 4,000,000ארבעה מיליון) ( ₪לא כולל מע"מ) – ככל והצעת המציע
מתייחסת לאספקת שירותים למרלו"ג צפון (בלבד);

כאשר לפחות  50%מהמחזור האמור הינו ממתן שירותי שינוע והובלת תכשירים
כדוגמת אלו האמורים במכרז זה.
.4.2

יתקיים כנס מציעים נוסף ביום ראשון  23.7.2017בשעה  12:30במרלו"ג שוהם רח' רקפת
 ,3אזור תעשיה שהם איש קשר אילנה בלחסן  .03-7475200מובהר כי מציע שהשתתף
באיזה מבין הכנסים הקודמים איננו נדרש להשתתף בכנס הנוסף כאמור לצורך הגשת
הצעתו .לא תתאפשר הגשת הצעות על ידי מציע שלא השתתף באיזה מבין הכנסים.

.4.3

המועד להגשת שאלות הבהרה נדחה בזאת .המועד החדש הינו עד ליום רביעי  26.7.2017עד
השעה  .12:00אופן הגשת השאלות הינו כמפורט במסמכי המכרז.

שם המציע__________________ :

חתימה וחותמת המציע___________________ :
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.4.4
.5

המועד להגשת ההצעות נדחה בזאת .המועד החדש הינו עד ליום שני  14.08.2017עד השעה
 .12:00אופן ההגשה הינו כמפורט במסמכי המכרז.

על המגישים להקפיד להגיש את הצעתם על גבי נוסח מסמכי המכרז העדכניים ,כפי שיופיעו באתר
הכללית קודם למועד הקבוע להגשת ההצעות.

בכבוד רב,
שירותי בריאות כללית

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

תאריך
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משתתפים מטעם המזמין – כנס מציעים מיום – 25.6.17מרלו"ג צפון
שוקי גנזלר ,מנהל אדמ' מנהל אספקה
סילביה דזיאלושינסקי ,מנהלת מח' רכש כללי
נציגי מרלוג צפון :אנה ,אלכס ,חני ,בוגדן ,שגיא
אופיר שליטנר -יועץ משפטי
משתתפים מטעם המזמין – כנס מציעים מיום – 2.7.17מרלו"ג שהם
שוקי גנזלר ,מנהל אדמ' מנהל אספקה
סילביה דזיאלושינסקי ,מנהלת מח' רכש כללי
נציגי מרלוג צפון :אנה ,אלכס ,חני ,בוגדן ,שגיא
אופיר שליטנר -יועץ משפטי
משתתפים מטעם המציעים:
הועברה רשימת נוכחות.
פרוטוקול
שוקי גנזלר :סקירה של המכרז והפעילות הנדרשת בהתאם לו.
שירותי בריאות כללית הינו ארגון הבריאות השני בגודלו בעולם וייחודו בכך שהוא הבעלים והמפעיל של בתי
חולים .מנהל ההספקה משרת  14בתי חולים ,מעל ל 1400-מרפאות  +ועוד כ 1600-חדרי אחיות וכן כ700-
בתי מרקחת .חלק מנקודות האספקה נמצאות גם בתוך קניונים ומרכזי ערים ,על מגבלות הגישה הקשורות
בכך.
מנהל האספקה אחראי על העברת התרופות והציוד הרפואי הקטן ליחידות הקצה באמצעות המרכזים
הלוגיסטיים המופעלים על ידו ,מרלו"ג צפון ומרלו"ג שהם (מרלו"ג באר יעקב הפעיל כיום אמור להיסגר
בחודש הקרוב).
על פי רוב תדירות האספקה הקבועה הינה לבתי חולים ומרקחת כפעם בשבועיים .בתי מרקחת גדולים
בתדירות של פעם בשבוע ,כאשר לכל אלו מתווספת אספקה על בסיס יומי של מקרים דחופים בהתאם
לצורך.
השירותים מחולקים מצפון לחדרה ועד לרמת הגולן באמצעות מרלו"ג צפון .יתר הארץ מחדרה ועד אילת
מכוסה על ידי מרלו"ג שהם .המרלו"גים משמשים כגיבוי זה לזה ובמקרים חריגים/חירום יתכן ויעשה
שימוש באתרים לוגיסטיים נוספים.
בכל הנוגע למרלו"ג שהם ההתקשרות כוללת אף שיחרור מהמכס והובלה למרלו"ג.
עיקר ההספקה הוא של תרופות המחייבות שינוע בטמפ' של  15-25מעלות (תרופות צינון) .כמו כן ,קיימת
הובלה של תרופות בקירור בטמפ' של  2-8מעלות.
תרופות קירור ( 2-8מעלות) מועברות לרוב בקלקרים עם קרחומים ,השומרים על טמפ' קבועה למשך של כ-
 12-16שעות .תרופות צינון ( 15-25מעלות) משונעות על פי רוב ברכבים מקוררים ולא בקלקרים.
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עלות מטען התרופות בכל הובלה יכולות להגיע למאות אלפי שח ואף ללמעלה ממיליון ש"ח .לכן ומטעמי
איכות ובריאות ,חלה חובה לבצע הקפדה יתרה על טמפרטורת התרופות למניעת אובדן או פגיעה של המלאי.
ההובלה הינה בהתאם לנהלי משרד הבריאות (בעיקר נוהל  128ונוהל  )130והוראות החוק היישימות .על
השינוע יהיה להתבצע בהתאם לתנאי ההפצה הנאותים הקבועים בדין ,כפי שיעודכנו מעת לעת.
דגשים לביצוע השירותים:
-

לאור האמור ,יושם דגש על רמת רכבים גבוהה לצורך קיום דרישות משרד הבריאות .בקרות וניטור
טמפ'  +מתן התראות וכיוצ"ב .בדיקה של הרכבים תתבצע על בסיס יומי.

-

תנאי הובלה בניטור צריכים להישמר ולהתקיים בכל עת ,מטרום תחילת העמסה ועד גמר פריקה.
תתקיים בדיקה וניטור של תנודתיות טמפ' ברכב לרבות בעת פתיחה וסגירה של דלתות ותייושם
הקפדה יתרה בכל מקרה של חריגות לצורך ניטרול ומניעת מפגעים.

-

שירות לקוחות – בתי המרקחת ובתי החולים הם קהל היעד העיקרי .חלה חובה לספק שירות נאות.
נכון להיום השביעות רצון היא מאוד גבוהה והמובילים יודעים איך לפרוק ואיך לעזור למקבלי
המשלוח בפריקה .אנחנו מצפים לשמירת הרמה ואף לשיפור בתחום זה.

אופיר שליטנר  :מדובר במכרז פומבי ועל המציעים להקפיד הקפדה יתרה על הגשת המכרז במועד ובאופן
הקבוע במסמכי המכרז .אין לבצע הוספות בכתב יד או התניות על תנאי המכרז באמצעות מכתב נלווה
וכיוצ"ב .בכל שאלה או הערה ,יש לפנות בכתב לשירותי בריאות כללית במסגרת ובאופן המפורט במסמכי
המכרז.
להלן שאלות שנשאלו במהלך כנסי המציעים ונמצאו כמצריכות תשובה
מס"ד
.1

ההערה /שאלה
האם נדרש רישיון להובלת מזון?
האם על המציע להחזיק ברישיון  GDPבמועד
הגשת ההצעה?

.2

האם ניתן להשאיר רכבים בחניון המרלו"ג בחניית
לילה.

שם המציע__________________ :

תשובות
לעניין רישיון הובלה במזון  -ראה תיקון בתנאי הסף.
כתנאי למימוש ההתקשרות על הזוכה יהא להציג למזמין,
בתוך  30ימים ממועד מתן הודעת הזכיה (או מועד אחר
נדחה שיתואם עם המזמין ועל פי שיקול דעתו) ,כי בידיו
מלוא האישורים הנדרשים על פי דין לצורך אספקת שירותי
השינוע האמורים במכרז ובכלל זה אישור/תעודת GDP
שניתנה מאת משרד הבריאות המאשרת לבצע הפצה של
התכשירים נשוא ההסכם ,בהתאם להוראות הדין ובכלל זה
(מבלי לגרוע) פקודת הרוקחות ,נוהל  126ו( 130-וכן ,ככל
ויידרש לכך ,גם בהתאם לנוהל  .)05-007 ,05-001אי
הצגת האישורים יהווה הפרה של הוראות ההסכם באופן
המזכה את המזמין בפיצוי המוסכם הקבוע בו.
לא תותר חנית לילה בחניון הכללית .האחריות על הרכב
במועד חנייתו חלה על הקבלן.
מובהר כי מלאי תכשירים שלא סופקו/נאספו חייב להיות
מוחזר באותו היום למרלו"ג ,אשר פתוח – נכון להיום ,עד
.20:00

חתימה וחותמת המציע___________________ :
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מס"ד
.3
.4

ההערה /שאלה
כיצד בוחנים אם לא קיים חסר במשלוח?
האם אפשר לנקוב בשם תוכנת הנסועה שעל פיה
תבוצע הבחינה.
האם יש השבתת פעילות בשל ספירת מלאי?
האם ניתן לסטות מגודל נפח הרכבים ומידותיהם.

.7

מה גובה התשלום לספקי השינוע כיום?

.5
.6

תשובות
בנקודת המסירה יבדק כי הקרטון  /משטח שנמסר סגור.
נכון למועד זה הנוסח במסמכי המכרז הוא המחייב.
לא.
ניתן לספק רכבים בנפח גדול מהמפורט (דרישת מינימום)
ובלבד שתשמר הכשירות והייעוד התפעולי של כלי הרכב
(הובלה בסמטאות צרות לדוג') .סטיות זניחות הנובעות
מדגמי יצרנים שונים מותרות.
התמורה אשר שולמה לספקי השינוע של מרלו"ג צפון הינה
כ 6-5-מליון  .₪התמורה אשר שולמה לספקי השינוע של
מרלו"ג שהם הינה כ 20-21-מליון  .₪נציין כי הנתונים אינם
מתייחסים לגידול של כ 10%-בערך שחל בשינועי מרלו"ג
שהם ואיננו כולל  3רכבי איסוף קרחומי  .PCMהמחירים
כוללים מע"מ .מובהר כי מדובר בנתונים משוערים בלבד.

להלן שאלות שנתקבלו בכתב בידי המזמין ונמצאו כמצריכות תשובה:
מס"ד

הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם
סעיף 4
עמוד -31
הזמנת
שירותים

.2

סעיף + 8.8
8.14 + 8.13
עמוד -34
פריקה
והעמסה

לאור הנחייה כי מערכת מיזוג תהיה פעילה באופן
רציף ,האם נדרש עוזר לנהג בכל ההובלות?

.3

סעיף + 8.8
8.13
עמוד -34
פריקה
והעמסה

איך מתבצעת פריקה בבתי חולים או נקודות
אחרות בהן החנייה לא תמיד קרובה לנקודת
הפריקה? לאור הנחייה שמערכת המיזוג צריכה
להיות פעילה באופן רציף.

בהתאם להגדרת כלי הרכב ודרישות
המכרז על מערכת הקירור להיות בעלת
יכולת פעולה רציפה בכל משך אספקת
השירותים לרבות במקרה של כיבוי מנוע
כלי הרכב.

.4

8.11
עמוד -34
זמני המתנה

.5

8.18
עמוד -35
זמני המתנה

כמה זמן המתנה נדרש? האם יש הגדרת זמן
המתנה מקסימלי?
מה עושים עם שעות פיזור הקו נפגעות כתוצאה
מכך?
תוך כמה זמן יתקבל אישור לעזיבה או כל הוראה
אחרת לנהג במקרים שהמסירה אינה
מתאפשרת.

אין הגדרת זמנים כמבוקש ויש לפעול
בהתאם למפורט בסעיף.

.1

ההערה /שאלה

תשובות

האם יש אפשרות לקבל את רשימת הנקודות
ותדירות הנדרשת לטובת בניית קווי הובלה וביצוע
השירותים הנדרשים.

היקף הנסועה המשוערת פורטה במסמכי
המכרז.
בכל קו חלוקה יש כ  20-40נק'.
המציעים מופנים להוראות נספח יג' סעיף
.3

שם המציע__________________ :

הנחיות יינתנו על ידי הגורם המוסמך אצל
המזמין ביחס לכל מקרה לגופו ,כמפורט
בסעיף.

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582

www.clalit.co.il

דף  5מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי

מס"ד

הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

ההערה /שאלה

תשובות

.6

10.1
עמוד -37
פריקה
והעמסה

האם הזמנות שלא ניתן לצפותם מראש ונמסרות
יום קודם ,מובלות על בסיס מערך הובלות קיים,
או נדרשות הובלות נפרדות?

יובלו במסגרות ההובלות הרגילות.

.7

10.7
עמוד 38

.8

סעיף 11
עמוד – 38
הסדרי שינוע

.9

סעיף 4
עמ' – 47
הובלת מטען
סעיף 4.6
עמוד 47

למה הכוונה במספר סבבים? איך יודעים לאיזה
נקודות נדרש סבב נוסף? והאם יודעים מראש אם
נדרש סבב נוסף?
האם לשינויים שידרשו יש השלכות כספיות?
לדוגמא :שינוי בנקודת קצה של קו שמשנה באופן
מהותי את כמות הק"מ של הקו /תוספת של כלי
רכב /שינוע חוזר וכדומה.
למה הכוונה בניטור ותיעוד רציף לכל מטען.
האם הכוונה לבקרת טמפ'? בבקשה לפרט

במסגרת ההודעה על תוכנית העובדה
הנדרשת ליום העבודה בא ,יימסר המידע
לגבי סבב שני.
התשלום מבוצע בהתאם למרחק הנסועה
לרבות חזרה לנקודת המוצא.
בקרת טמפ' על ידי מערכת כגון איתוראן,
בהתאם למפורט במסמכי ההליך.

מי אחראי לספק את משטחי הפלסטיק?

הקבלן.

.11

 12.3עמוד
40
 9.6עמוד 36

האם האומדן שניתן על כמו ק"מ משוערת לשנה
כוללת גם את החזרת תכשירים וציוד רפואי .
הובלת מטענים שלא למרכז הלוגיסטי
כיצד לתמחר ,שכן בהצעת מחיר ישנה התייחסות
רק למרכז לוגיסטי

כן.

.14

 1.6עמוד 70

.15

 -3עמוד 71

נדרשת הבהרה נוספת.
לפי הרשום אין תוספת תשלום לשינוע מנקודה
רנדומלית שהיא עד  30ק"מ מהמרלו"ג
עמוד  -71כוח עזר נוסף
כמה סבלים צריך בממוצע בחודש? באיזה היקף
משרה?
האם יש קווים להם נדרשים סבלים באופן קבוע?
מהם הקווים? כמה משרות בחודש?

כללי

נבקש כי תתאפשר הגשת הצעה על ידי מיזם
משותף ( )JVבמסגרתו תוקם חברה ייעודית ,וכי
השירותים יוענקו באמצעות החברה הייעודית.
בנסיבות כאמור ,התצהירים הרלוונטיים לשם
גישה למכרז יוגשו על ידי כל אחד מצדדי המיזם.

.10

.12

.1

שם המציע__________________ :

ההובלות הינן מהמרכזים הלוגיסטיים
ליחידות ,מהנמלים למרכז בשוהם וגיבוי .
בכל מקרה בו תדרש הובלה שלא למרכז
הלוגיסטי – ככל והמדובר במרחק של עד
 30ק"מ מהמרכז הלוגיסטי לא תשולם
תוספת תמורה .בגין מרחק העולה על 30
ק"מ ,תשולם תוספת תמורה בגין כל ק"מ
עודף בהתאם לתמורה הנקובה לשירותי
שינוע.
נכון.
מבלי שיש באמור כדי להגביל ולחייב את
המזמין ,מובהר כי נכון להיום סבלים
נדרשים למשאיות כל השנה.
לטנדרים במהלך חודשי הקיץ נדרשים
מלווים מחודש מאי עד סוף ספטמבר.
לאחר בחינת
להענות לה.

הבקשה

הוחלט

שאין

על המציע לקיים את מלוא הדרישות
הכלולות בתנאי הסף ולהיות האחראי כלפי

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582

www.clalit.co.il

דף  6מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי
ההערה /שאלה

תשובות

מס"ד

הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

בנוסף מבוקש ,כי (א) עמידה בתנאי הסף תיבחן
על בסיס נתוני שני הצדדים למיזם גם יחד; וכן (ב)
הערבויות הדרושות תסופקנה על-ידי המיזם,
כאשר הצדדים לו ערבים להתחייבויות המיזם.

המזמין לאספקת השירותים.

.3

נספח ב' 6.8

נודה להבהרתכם כי צילום של דף המשתתפים
באחד מכנסי המציעים ובו צוין שם המציע מהווה
ראיה מספקת להשתתפות בכנס.

.4

נספח ח'3

.5

נספח י' +1
יא'(2.3 )2

.6

יא'()3

נודה לתיקון טעות הסופר בהפניה כך שהאישור
יצורף כנספח ח'( 3ולא ז'.)3
האם נדרש גם רשיון חומ"ס והיתר רעלים?
למיטב ידיעתנו זו דרישה רגולטורית בשינוע חלק
מן המוצרים נשוא מכרז זה.
מדוע להגביל את גיל הנהג ובפרט את גיל הסבל
לגיל  24ובתנאי שיעמדו בכל דרישות הכללית
והעסקתם מותרת על פי כל דין?

התקשרות זוכה עם קבלן משנה מטעמו,
הינה בכפיפות למפורט להלן:
 .1הקבלן מתחייב שלא להעביר ביצוע כל
או חלק מהתחייבויותיו בהתאם
להסכם זה לקבלני משנה ,ללא אישור
מראש ובכתב של המזמין ,בהתאם
לקבוע בהסכם (ומבלי שהמזמין חייב
ליתן הסכמתו לאמור).
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על
האישור להיות חתום גם על ידי מנהל
התפעול והמנהל הרוקחי של המזמין
או נציגים מטעמם.
 .2אושר שימוש בקבלני משנה כאמור,
תנאי לשימוש בהם יהא כי הם
מקיימים את מלוא הוראות ההסכם
ונוטלים על עצמם בכתב את הוראותיו
והאחריות הקבועה על פיו וכי יחתמו
על הסכם איכות בנוסח הכלול
במסמכי ההסכם ו/או בכל נוסח אחר
אשר יקבע על ידי המזמין מעת לעת.

.2

נספח
1.3

שם המציע__________________ :

 .3מובהר כי שימוש בקבלני משנה לא
יפתור את הקבלן הזוכה מאיזה
מהתחייבויותיו על פי ההסכם והוא
יהא אחראי על כלל פעילויות קבלן
המשנה מטעמו ויספק למזמין דוחות
ביקורת שיבצע על פעילותם של קבלני
המשנה מטעמו ,בהתאם לדרישות
הדין ועל פי הנחיות המזמין.
בידי המזמין רשימות של המציעים
שהשתתפו בהליך ואשר מורשים להגיש
הצעה בהליך והמציעים לא צריכים לצרף
תיעוד מטעמם.
המדובר בטעות סופר ויש לצרף הנספח
כנספח ח'.3
על הקבלן הזוכה יהא להחזיק כל רישיון
ו/או היתר הנדרש על פי כל דין לצורך
אספקת השירותים.
לאחר בחינת
להענות לה.

הבקשה

הוחלט

שאין

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582

www.clalit.co.il

דף  7מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי

מס"ד

הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

ההערה /שאלה

תשובות

8

נספח ב' סעיף
6.5

58

1

הסכם מותלה עם חברת ליסינג על יכולת אספקה
של הרכבים הנדרשים למינימום עמידה בתנאי
המכרז שבמידה ואנו זוכים הם יכולים לספק את
הרכבים ,האם זה מספיק לעמידה בתנאי המכרז?
האם כלי הרכב שברשותנו צריכים גם לעמוד
בהגדרת כלי רכב ע"פ תנאי המכרז או האם רק
אם נזכה במכרז נצטרך להתאים אותם לתנאי
המכרז?

כן.

113

14.6

אנו פועלים ומקיימים את דרישת נוהל  126ו -
 130תחת בקרה של מכון התקנים כגוף מבקר,
האם מספיק לעמידה בתנאי המכרז? במידה ולא
איזו אסמכתא צריך?

סעיף – 20
סעיף הביטוח
בהסכם

סעיף - 20.1
 .1האם ניתן למחוק את המילים" :בקשר
לכל הסיכונים שהוא אחראי להם לפי
האמור בהסכם זה" – הביטוחים
הנדרשים מפורטים באישור הביטוח.
 .2האם ניתן למחוק את המילים" :כך
שישקפו את מלוא ערך כינונו של הרכוש
המבוטח על פיו" – מלאים מבוטחים
בערכם.
 .3האם ניתן להוסיף את המילים" :בכפוף
להרחבי השיפוי המופיעים להלן
ובאישור הביטוח" לאחר המילים" :שם
המבוטח".

על כלי הרכב שברשות הספק להיות
מהסוג הנקוב בתנאי הסף .עם זאת
מובהר ,כי לצורך הגשת ההצעות אין
דרישה כי כלי הרכב יהיו בעלי מערכות
בקרת טמפרטורה כמפורט במסמכי
המכרז.
כתנאי למימוש ההתקשרות על הזוכה יהא
להציג למזמין ,בתוך  30ימים ממועד מתן
הודעת הזכיה (או מועד אחר נדחה
שיתואם עם המזמין ועל פי שיקול דעתו),
כי בידיו מלוא האישורים הנדרשים על פי
דין לצורך אספקת שירותי השינוע
זה
ובכלל
במכרז
האמורים
אישור/תעודת  GDPשניתנה מאת משרד
הבריאות המאשרת לבצע הפצה של
התכשירים נשוא ההסכם ,בהתאם
להוראות הדין ובכלל זה (מבלי לגרוע)
פקודת הרוקחות ,נוהל  126ו( 130-וכן,
ככל ויידרש לכך ,גם בהתאם לנוהל 05-
 .)05-007 ,001אי הצגת האישורים יהווה
הפרה של הוראות ההסכם באופן המזכה
את המזמין בפיצוי המוסכם הקבוע בו.
סעיף :20.1
 .1לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .2לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .3כמבוקש.
סעיף :20.3
נוסח הסעיף יתוקן .להלן הנוסח החדש:
"הקבלן מתחייב בעקבות מקרה ביטוח
בביטוח הרכוש להשיב את סכומי
הביטוח שבפוליסות אל כנם ולשאת
בפרמיה שתידרש על ידי מבטחיו לצורך
כך".

סעיף  – 20.3האם ניתן למחוק את הסעיף – לא

שם המציע__________________ :

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582

www.clalit.co.il

דף  8מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1
מס"ד

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי
הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

ההערה /שאלה

תשובות

ניתן להשיב את גבולות האחריות לקדמותם בכל
מקרה ביטוח בביטוחי החבויות.

סעיף  :20.6כמבוקש.
סעיף  :20.7כמבוקש.

סעיף  – 20.6האם ניתן להחליף את המילים:
"העתקי פוליסת הביטוח" במילים" :אישור עריכת
הביטוח בהתאם לנספח י"ז"  -לא מקובל להמציא
הפוליסות אלא אישורי ביטוח בלבד.

סעיף :20.8
 .1כמבוקש
 .2כמבוקש

סעיף  - 20.7האם ניתן להחליף את המילים:
"העתקי פוליסת הביטוח" במילים" :אישור עריכת
הביטוח בהתאם לנספח י"ז".

סעיף :20.9.1
 .1כמבוקש
 .2כמבוקש
 .3לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .4כן .בגבול אחריות שלא יפחת מ-
 )₪ 4,000,000( $1,000,000ומבלי
לגרוע מיתר הוראות סעיף  20הנ"ל.
 .5לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .6כמבוקש.

סעיף  20.9.1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי–
האם ניתן להחליף את המילים" :שלא
.1
יפחת מסך של  "$ 1,000,000במילים:
"של "₪ 4,000,000
 .2האם ניתן למחוק את המילה" :כל"
 .3האם ניתן למחוק את המילים" :אחריות
מקצועית" – או לחלופין לכתוב" :חריג
אחריות מקצועית לא יחול בקשר עם
נזקי גוף ,עד לתת גבול אחריות של
"₪ 500,000
 .4לחלופין ,ככל שלא תתקבל ההצעה
לעיל ,האם ניתן לערוך ביטוח אחריות
מקצועית בנפרד?
 .5האם ניתן להוסיף את המלים" :למעט
רכוש המובל על ידי הקבלן והמבוטח
בפוליסת סחורה בהעברה" לאחר
המילים" :לרכוש הכללית ו/או לרכושם
ו/או גופם של שלוחיה ו/או לקוחותיה
ו/או מבקריה".
 .6האם ניתן להוסיף את המילה" :בגין"
לפני המילים" :מעשה ו/או מחדל של
הקבלן"

סעיף :20.9.2
 .1כמבוקש
 .2לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .3כמבוקש.
 .4כמבוקש.
 .5כמבוקש.

סעיף - 20.8
האם ניתן להחליף את המילים:
.1
"העתקי פוליסת הביטוח" במילים:
"אישור עריכת הביטוח בהתאם לנספח
י"ז" בשלושת מופעיהם.
 .2האם ניתן להחליף את המילים" :מיד
לאחר" במילים" :תוך  14יום"

סעיף  – 20.9.2ביטוח חבות מעבידים –
האם ניתן להוסיף את
.1

שם המציע__________________ :

המילה:

סעיף :20.9.3
 .1ראה המידע שנמסר בכנס המציעים
כמפורט לעיל ובהתאם לאמור
במסמכי המכרז.
 .2כמבוקש.
 .3גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך
של .₪ 2,000,000
 .4לא תותר חנית לילה בחניון הכללית.
האחריות על הרכב במועד חנייתו
חלה על הקבלן.
 .5גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך
של .₪ 2,000,000
סעיף :20.9.4
 .1כמבוקש
 .2לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582

www.clalit.co.il

דף  9מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1
מס"ד

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי
הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

ההערה /שאלה

.2
.3

.4
.5

תשובות

"העובדים" לפני המילים" :המועסקים"
האם ניתן למחוק את המילה" :ומטעמו"
האם ניתן להחליף את המילים" :שלא
יפחת מסך של ( $ 1,500,000מיליון
וחצי דולר ארה"ב) למקרה ו –
( $ 5,000,000חמישה מליון דולר
"של
במילים:
לתקופה"
ארה"ב
 ₪ 6,000,000למקרה ו20,000,000 -
 ₪לתקופה"
האם ניתן למחוק את המילה" :כל"
האם ניתן להוסיף את המילים" :במידה
וייחשבו כעובדי הקבלן" לאחר המילים:
"קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם".

סעיף :20.9.6
 .1כמבוקש.
 .2לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .3כמבוקש.

סעיף  – 20.9.3ביטוח סחורות בהעברה
אנא הבהרתכם איזו סחורות מובלות
.1
על ידי הקבלן ,באיזה שווי ,מהם
התנאים הנדרשים לשם הובלתם.
 .2האם ניתן להחליף את המילים" :שלא
יפחת מתנאי ביט  "2008במילים:
"בהתאם לביט /מגדל ביט הנהוג ביום
הוצאת הפוליסה".
 .3האם ניתן להגביל את גבול האחריות
לרכבים בעלי מתקן קירור ובקרת
של
אחריות
לגבול
טמפרטורה
 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה?
 .4האם החניונים של הכללית בהם
מתבקשת חניית הלילה כוללים שמירה?
האם נדרש בפועל ,כי הרכבים יחנו
חניית לילה בחניונים שמורים /חניונים
של הכללית?
 .5האם ניתן להגביל את גבול האחריות
בגין קלקול סחורה לגבול אחריות של
 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה?
סעיף  – 20.9.4ביטוח רכוש "כל הסיכונים" –
האם ניתן לשנות את המילים" :כל
.1
הסיכונים" למילים" :ביטוח אש מורחב"
 .2האם ניתן להוסיף את המילים" :על
בסיס נזק ראשון" לאחר המילה:
"פריצה"
סעיף – 20.9.6
האם ניתן להוסיף את
.1
"לרעה" לאחר המילה" :שינוי.

שם המציע__________________ :

המילה:

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582

www.clalit.co.il

דף  10מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1
מס"ד

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי
הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

ההערה /שאלה

.2
.3
נספח י"ז –
אישור
הביטוח

תשובות

האם ניתן להוסיף את המילים" :במהלך
תקופת הביטוח" לאחר המילים" :ע"י
המבטח"
האם ניתן למחוק את המילה" :לפחות"

ראש האישור –
האם ניתן להחליף את המילה" :בהתאם" במילה:
"בקשר"
סעיף  – 1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –
 .1האם ניתן להחליף את המילים" :שלא
יפחת מסך של  "$ 1,000,000במילים:
"של "₪ 4,000,000
 .2האם ניתן למחוק את המילה" :כל"
 .3האם ניתן למחוק את המילים" :אחריות
מקצועית" – או לחלופין לכתוב" :חריג
אחריות מקצועית לא יחול בקשר עם נזקי
גוף ,עד לתת גבול אחריות של 500,000
"₪
 .4לחלופין ,ככל שלא תתקבל ההצעה לעיל,
האם ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית
בנפרד?
 .5האם ניתן להוסיף את המלים" :למעט
רכוש המובל על ידי הקבלן והמבוטח
בפוליסת סחורה בהעברה" לאחר המילים:
"לרכוש הכללית ו/או לרכושם ו/או גופם
של שלוחיה ו/או לקוחותיה ו/או מבקריה".
.2.2
לפני
 .6האם ניתן להוסיף את המילה" :בגין"
המילים" :מעשה ו/או מחדל של הקבלן"
סעיף  – 2ביטוח חבות מעבידים –
 .1האם ניתן להוסיף את המילה" :העובדים"
לפני המילים" :המועסקים"
 .2האם ניתן למחוק את המילה" :ומטעמו"
 .3האם ניתן להחליף את המילים" :שלא
יפחת מסך של ( $ 1,500,000מיליון וחצי
דולר ארה"ב) למקרה ו – $ 5,000,000
(חמישה מליון דולר ארה"ב .2.3
לתקופה"
במילים" :של  ₪ 6,000,000למקרה ו-
 ₪ 20,000,000לתקופה"
 .4האם ניתן למחוק את המילה" :כל"
 .5האם ניתן להוסיף את המילים" :במידה
וייחשבו כעובדי הקבלן" לאחר המילים:
"קבלנים ,קבלני משנה ועובדיהם".

שם המציע__________________ :

ראש האישור –
כמבוקש.
סעיף  – 1ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 .1כמבוקש
 .2כמבוקש
 .3לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .4כן .בגבול אחריות שלא יפחת
מ)₪ 4,000,000( $1,000,000
ומבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף 20
הנ"ל.
 .5לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .6כמבוקש.
סעיף  – 2ביטוח חבות מעבידים –
 .1כמבוקש
 .2לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
 .3כמבוקש.
 .4כמבוקש.
 .5כמבוקש.
סעיף  – 3ביטוח סחורות בהעברה
 .1כמבוקש.
 .2גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך
של .₪ 2,000,000
 .3לא תותר חנית לילה בחניון הכללית.
האחריות על הרכב במועד חנייתו
חלה על הקבלן.
 .4גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך
של .₪ 2,000,000
סעיף  – 4ביטוח רכוש "כל הסיכונים" –
 .1כמבוקש
 .2לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין
להענות לה.
סעיף :6
לאחר בחינת

הבקשה

הוחלט

שאין

חתימה וחותמת המציע___________________ :

רח’ ארלוזורוב  101תל-אביב  62098ת.ד  16250טל'  03-6923247פקס 03-7605582
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דף  11מתוך  12דפים

ההנהלה הראשית
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

פרוטקול כנס מציעים מיום  25.6.17ו 2.7.17-ומכתב הבהרה (מס' )2
1
מס"ד

מכרז פומבי מס'  90-68/17לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי
הסעיף אליו
מתייחסת
ההערה
במכרז/
הסכם

ההערה /שאלה

תשובות

סעיף  – 3ביטוח סחורות בהעברה
 .1האם ניתן להחליף את המילים" :שלא
יפחת מתנאי ביט  "2010במילים:
"בהתאם לביט /מגדל ביט הנהוג ביום
הוצאת הפוליסה".
 .2האם ניתן להגביל את גבול האחריות
לרכבים בעלי מתקן קירור ובקרת
של
אחריות
לגבול
טמפרטורה
 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה?
 .3האם החניונים של הכללית בהם
מתבקשת חניית הלילה כוללים שמירה?
האם נדרש בפועל ,כי הרכבים יחנו חניית
לילה בחניונים שמורים /חניונים של
הכללית?
 .4האם ניתן להגביל את גבול האחריות בגין
קלקול סחורה לגבול אחריות של
 ₪ 1,000,000למקרה ולתקופה?

להענות לה
סעיף :8
לאחר בחינת
להענות לה
סעיף :9
הבקשה
.1
נדחית.
כמבוקש.
.2

הבקשה

איננה

הוחלט

מובנת

שאין

ולפיכך

סעיף  – 4ביטוח רכוש "כל הסיכונים" –
 .1האם ניתן לשנות את המילים" :כל
הסיכונים" למילים" :ביטוח אש מורחב"
 .2האם ניתן להוסיף את המילים" :על בסיס
נזק ראשון" לאחר המילה" :פריצה"
סעיף  –6האם ניתן להוסיף את המילים" :במהלך
תקופת הביטוח" לאחר המילים" :ע"י המבטח"
סעיף  – 8האם ניתן למחוק את הסעיף? אין
מקומו באישור הביטוח? והמדובר בנוסח שאינו
מקובל ,האם במקום האמור ,קיימים הרחבי שיפוי
בביטוחי החבויות באישור.
סעיף – 9
 .1האם ניתן להוסיף את המילים" :למעט
בביטוח רכב" בסייפא?
 .2האם ניתן להוסיף בסוף האישור" :בכפוף
לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות ,עד
כמה שלא שונו במפורש באישור זה וככל
שאין בשינוי האמור ,כדי לגרוע מתנאי
הפוליסות המקוריות.
.2.1

סוף.
שם המציע__________________ :

חתימה וחותמת המציע___________________ :
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