מכרז פומבי מס'  28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז
הרפואי מאיר  -מכתב הבהרה מס' 1
.1

רצ"ב פרוטוקול סיור המציעים (חובה) שהתקיים במסגרת ההליך שבנדון ביום .16.12.2018
נא תשומת לבכם כי סיכום הסיור שהופץ ביום  20.12.18בדוא"ל מבוטל ואין להתייחס אליו.

.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 המכרז ככל
ולא צוין האמור במפורש בפרוטוקול .הוראות פרוטוקול זה יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.

.4

מובהר בזאת כי המועדים במכרז שבנדון עודכנו .להלן המועדים החדשים:
תאריך

שעה

פעילות
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

27/12/2018

14:00

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז

17/01/2019

14:00

.5

אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי ההליך.

.6

תשומת לב המציעים מופנית לכך כי פורסם נוסח מתוקן של מסמכי המכרז .את ההצעות יש להגיש אך
ורק על גבי הנוסח המתוקן.
בכבוד רב,
המרכז הרפואי מאיר
הצהרת המציע

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

תאריך

חתימת המציע

מכרז פומבי מס'  28-112-18לתכנון ,אספקה ,התקנה ואחזקה של מערך הדחת כלים במרכז
הרפואי מאיר
סיור מציעים מיום 16.12.2018
נוכחים מטעם המרכז הרפואי:
סימה רובס ,סגנית מנהלת אדמ'
אביחי חיון – מנהל מח' אחזקה
ירון שיל"ת – מנהל מח' רכש
אמיד אוסקר – מ"מ מנהל מח' אחזקה
איתי צנציפר – ממונה תהליכים ,בקרה ומכרזים במח' אחזקה והנדסה
פרץ בן דוד -ראש צוות אחזקה
פליקס קליפצר – מחלקת אחזקה
יוסף חנין – מחלקת רכש
נוכחים מטעם המציעים:
הועברה רשימת נוכחות.
דיון:
במסגרת הסיור ניתנו הדגשים הבאים:
.1

סקירה על מבנה המרכז הרפואי ,חצריו והשירותים הנדרשים בהליך.

.2

יש להקפיד על הגשת מסמכי ההליך בהתאמה לנדרש ובפרט בכל הנוגע לתנאי הסף והוכחתם .הצעה שלא
תמצא בתיבת ההצעות של המזמין במועד הקבוע לכך ,לא תובא לדיון.

.3

על מדיחי הכלים להתחבר למסוע הקיים בחדר האוכל.

.4

הספקת הציוד והמערכות הינה בהתאם ובאמצעות התשתיות הקיימות בבית החולים – מסדרון ,מעלית,
גובה תקרה וכד'.

.5

במרכז הרפואי קיימת אספקת קיטור ממקור חיצוני .מובהר כי המציעים יכולים להציע מערכת שמייצרת
קיטור באופן עצמאי או כזו הנסמכת על אספקת קיטור ממקור חיצוני שמסופק על ידי המרכז הרפואי.

שאלות שהועלו במהלך הכנס ואשר נמצאו כמצריכות התייחסות:
א .שאלה :נבקש לקבל קבצי .DWG
תשובה :מצורפים.
ב .שאלה :במסמכי ההליך מצויין זמן אספקה של  10שבועות .מדובר בזמן אספקה קצר .נבקש להאריך ולעדכן
את מסמכי ההליך.
תשובה :המועדים עודכנו במסמכי המכרז המתוקנים.

ג .שאלה :במסגרת מסמכי ההליך מצויין כי "סטייה של כ( 15% -חמישה עשר אחוזים) ומעלה מן האומדן,
עשויה להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז" .נבקש לבטל קביעה זו או להגדיל את האחוז.
תשובה :לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין מקום לשינוי נוסח ההליך בהקשר זה.
ד .שאלה :במסגרת המפרט הטכני קיים אפיון של מדיח תבניות ספציפי .האם ניתן להציע חלופות?
תשובה :שינויים וסטיות זניחות אפשריות בכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ובלבד שהמערכת המוצעת ניתנת להתקנה בהתאם לאילוצים הפיזיים והטכניים של האתר .מובהר כי
ניתן להציע חלופות טכניות שוות ערך המקיימות את הדרישות הכלולות במסמכי ההליך .ההחלטה אם מדובר
בחלופה שוות ערך הינה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
ה .שאלה :האם המערכת תעשה שימוש בכדוריות פלסטיק (כדוגמת גרנוליט) .האם זה חובה?
תשובה :כן.
ו .שאלה :במסמכי ההליך דרשתם מרסק אשפה .האם אין מניעה להתקין רכיב זה מבחינת איכות סביבה?
תשובה :העניין נבחן ואושר על ידי המרכז הרפואי .אין שינוי בדרישות.
ניתן בזאת עדכון לגבי הספק הטוחן :בשעת השיא ההספק צריך להיות של  400ק"ג אשפה אורגנית בשעה
לכל הפחות .הסעיף עודכן במסמכי המכרז המתוקנים.
ז .שאלה :במסגרת מסמכי ההליך נדרשו תעלות זרימה כפולות – הדרישה לא מובנת ומוכרת .כיום יש משאבה
במערכת סגורה ולא ניתן לפצל לשניים ,המסוע עצמו חלבי ובשרי אין צורך בפיצול .כמו כן ,נדרשים רק 2
מנדפים ולא . 4
תשובה :יש לספק  2מנדפים ובלבד שדי בהם כדי לקיים את ייעודם (ראו תיקון במסמכי המכרז המתוקנים).
לא נדרשת תעלה כפולה (ראו תיקון במסמכי המכרז המתוקנים).
ח .שאלה :מה גודל המעליות המובילות לאתר?
תשובה :ראו פירוט להלן:

מיקום
עומס מקס'
פתח כניסה
רוחב
גובה
גודל תא
רוחב
עומק



מעלית מס' 14
חצר אחזקה
 600ק"ג

מעלית מס' 35
סמוך למסדרון הלוגיסטי
 1,600ק"ג

 110ס"מ
 212ס"מ

 130ס"מ
 208ס"מ

 163ס"מ
 213ס"מ

 147ס"מ
 240ס"מ

כל האמור (ככל שלא נאמר מפורשות אחרת) הינו על חשבון הספק ועליו להביא האמור בחשבון במסגרת
הצעתו.

