 20אוקטובר2020 ,
מתן הבהרות למכרז אספקת גז בישול 169-20-
 .1כללי
 1.1בתאריך  31.8.2020פורסם מכרז לאספקת "גז בישול" ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות
מנציגי המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא).
 1.2על פי בקשת חלק מהחברות ,נערך סיור קבלנים במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ,בתאריך  12.10.20שעה 10:00
הסיור לא היה חובה ולאחר מכן ניתנה לספקים האפשרות לשאול שאלות.
 .2שאלות/תשובות
מס"ד

1

מס' הסעיף
והעמוד בקובץ
המכרז
סעיף -6.1
תקופת
ההתקשרות

סעיף -6.3
תקופת
ההתקשרות

נבקש לקבל את הפרמטרים לחוסר שביעות רצון
לסיום ההתקשרות על ידי המזמין ולהוסיף זמן
התראה של  30יום מראש ובכתב עם אפשרות
לתיקון בתוך  14יום.
במידה והמזמין יחליט להפסיק את ההתקשרות
לפני תום תקופת ההתקשרות ,יחזיר המזמין
לספק את החזר השקעותיו (בהתאם לסכום
שייקבע בהמשך ) בקיזוז מרכיב החזר השקעה
לכל טון אשר נצרך ע"י המזמין.

 19.4מסמכי
מכרז +סעיף 7
להסכם

נבקש לבטל סעיף זה מאחר ובהתאם לחוק הגז
אין אפשרות ל 2-ספקים.

סעיף 1.3
למסמכי המכרז

נוכל להתייחס לסעיף רק לאחר סיור ספקים
באתר.
על מנת לבצע תמחור להגשת המכרז נבקש לקיים
סיור ספקים באתרים השונים .בנוסף יידרש סבב
נוסף לשאלות הבהרה לאחר סיור הספקים.

3

5

סה"כ תקופות ההתקשרות הנן לעד 5-שנים כולל
אופציות ככתוב במסמכי המכרז.

נבקש להוסיף כי במידה והמזמין יחליט להפסיק
את ההתקשרות לפני תום תקופת ההתקשרות,
יחזיר המזמין לספק את החזר השקעותיו
(בהתאם לסכום שייקבע בהמשך) בקיזוז מרכיב
החזר השקעה לכל טון אשר נצרך ע"י המזמין.

2

4

פירוט השאלה
דרישת המכרז להחלפת המערכת עם התחייבות
המזמין לשנה אחת בלבד בעייתית.
מבקשים להאריך את תקופת ההתקשרות
המינימלית ל 5-שנים ,במידה ויהיה מעבר לגז
טבעי יקבל הספק זכות סירוב ראשונה להמשך
אספקת הגז.

תשובות/הערות

לא מקובל

מצ"ב רשימה לא ממצה של הפרמטרים:
.1
.2
.3
.4
.5

איכות המוצר המסופק.
שטף הספקת המוצר/שירותים.
מספר התקלות.
איכות מתן השירות במובן האנושי.
זמינות לצורך ביצוע השירות/תיקונים.

מקובל

ראו סעיף  1.2כללי

6

סעיף  4למסמכי
המכרז -החלפת
המיכלים

נבקש לוודא שגם הספק הנוכחי ,ככל שישתתף
במכרז ,יחוייב לעמוד בהוראות סעיף זה כלשונם

נספח ב-הצעת
המחיר סעיף 6.1

נבקש להבין את מטרת הסעיף ,עלויות השירות
נכללות בעלות ק"ג גז בישול .מאידך ,הנכם
מבקשים את עלות שיפוץ ובדיקת חוות הגז
בסעיף זה.
נבקש להבהיר.

7

בכל מקרה יש להבדיל בין עלות השיפוץ לעלות
השירות השוטף כפי שמתוארים בסעיף 1.3
כיצד מתבצע השקלול בין מרכיב מחיר הגפ"מ
לעלות שיפוץ החווה במחיר ההגשה?

8

9

נספח ב-הצעת
המחיר סעיף
5.2-5.3

הסעיפים אינם ברורים .כיצד ניתן לשקול
במרחק מבית החולים ,ללא נוכחות נציג בית
החולים .בנוסף מדובר בשעות עבודה מבוזבזות
לנהג אשר צריך לשקללן במחיר ,נבקש לשנות
לחיוב לפי מונה המכלית.

– 12.6-12.8
הסכם

לא מקובל ,דורשים לבטל .במידה ויידרשו
אישורי רו"ח להצהרה בגין עמידה בהקפי פעילות
כספית נדרשת ,נוכל לספק אישורים בהתאם.

סעיף -25
להסכם

נבקש לקבל התראה בכתב בדבר הפרה יסודית
ותקופת ריפוי של לפחות  21יום .כל פיצוי מוסכם
כאמור לא יידרש מאיתנו אלא מהפרה שלישית
בשנה קלנדרית

10

מקובל

אכן מטרת סעיף  6.1הוא לקבל את עלות שיפוץ
חוות הגז .
עלות שיפוץ חוות הגז תינתן בנפרד והיא לא
תיכלל במחיר לק"ג גז
שקלול המחיר יבוצע כסכום שני המרכיבים
(שיפוץ חווה +מחיר הגז) והספק שייתן את
המחיר הזול ביותר ידורג ראשון וכל השאר
אחריו בהתאמה.

מקובל ,החיוב יהיה על פי מונה המשאית בנוכחות
נציג המרכז הרפואי
הדרישה בסעיפים האמורים הנה לאפשר למזמין
לוודא כי הספק הזוכה מקיים את חובותיו לפי
חוק לנהל ספרים כנדרש ולשלם מיסים כנדרש.
לפיכך הספק יוכל להתנגד לבקשות שאינן סבירות
בעניין זה ,אך ככל שיש התנגדות גורפת של מציג
השאלה הרי שהיא נדחית והסעיפים יוותרו.
לא מקובל .המזמין הנו מוסד רפואי המספק
שירותים לחולים .הספק יצטרך לתקן את ההפרה
תוך זמן סביר 21 .ימים אינו זמן סביר לתיקון
הפרה יסודית.
נדחית הדרישה לפעם שלישית .שיקול הדעת האם
להפעיל את הפיצוי יישאר בידי המזמין ,שאחרת
עלול להיות בכך תמריץ שלילי לספק להפר את
ההסכם פעמיים שכן לא ייענש על כך.

בשורה הראשונה ,יש למחוק את המילים
"ביטוחים הולמים" ,ויש לרשום "את הביטוחים
המפורטים באישור קיום הביטוחים שיועבר ע"י
המזמין".
בשורה השנייה ,יש למחוק את המילים "ככל
שנהוגים .......אחריות סבירים".
בפסקה השנייה ,בשורה הראשונה ,לאחר המילה
"הקמה) ",יש להוסיף את המילה "כלפי".
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עמ'  ,40סעיף 21
 -ביטוח

בשורה השנייה ,יש למחוק את המילים "יתווסף
כמבוטח נוסף ,בכפוף להרחבת שיפוי כלפי
המזמין כמקובל באותו סוג ביטוח" ,ובמקום
יירשם" :יהיה הרחבי שיפוי".
בשורה האחרונה בסעיף יש למחוק את המילים
"ו/או העתקי פוליסות".
מבקשים להוסיף סעיף הגבלת אחריות כדלקמן:

"על אף האמור בהסכם זה ,חובת הספק
ואחריותו בכל מקום בו נושא הספק באחריות
ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי על פי הסכם זה ,כפופה
לתנאים המצטברים דלהלן )1( :התקבל פס"ד

נוסח סעיף הביטוח נלקח מהוראות חברת "ענבל"
ולא יחול בו כל שינוי.
באשר לבקשה לתיקונים בסעיף האחריות –
מוסכם בכל הנוגע ל.1,2-
הבקשה לגבי תנאים -3ו 4נדחים

שביצועו לא עוכב המורה כן ( )2המזמין ו/או
הבאים מטעמו הודיע לספק על כל תביעה או
דרישה כאמור מיד עם היוודע לו על כך ואפשר
לספק לנהל את ההגנה ולא התפשר בשמו
ובמקומו ללא אישורו של הספק מראש ובכתב ()3
בשום מקרה הספק לא יישא בנזקים עקיפים
ו/או תוצאתיים לרבות כלכליים וכן בגין מעשה
ו/או מחדל של המזמין ו/או מי מטעמו ( )4על אף
האמור בסעיף זה ,ועל אף כל הוראה אחרת
בהסכם זה ,מוסכם בזאת מפורשות כי אחריותו
של הספק והשיעור המרבי של הפיצויים ו/או
השיפוי ו/או ההוצאות ו/או דמי הנזק בהם יישא
הספק על פי הסכם זה או על פי דין לא יעלו בכל
מקרה על  ,₪ 750,000והמזמין פוטר את הספק
ומוותר בזאת על כל תשלום העולה על סכום
הפיצוי המרבי המצוין לעיל .הוראות סעיף זה
יחולו אף לאחר סיום ההסכם ו/או ביטולו".
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עמ'  3פרק 1
פניה למציעים
סעיף 1.1

13

עמ'  3פרק 1
פניה למציעים
סעיף 4.1.2.2

14

עמ'  5סעיף 6.3
תקופת
ההתקשרות

15

עמ'  5סעיף 7.2.6
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עמ'  8סעיף
14.1.1

17

עמ'  8סעיף
14.1.3

"הכולל גם שיפוץ חוות הגז" – מה הכוונה
בשיפוץ חוות הגז? מבקשים לקבל דרישה
מדויקת.
נא להוסיף בסוף הסעיף "כפוף לאישור נכון
למועד הגשה".

במידה וההסכם מופסק – מי משלם עבור
ההשקעה שבוצעה ולא הוחזרה?
מבקשים להבין האם לספק המספק גז כיום,
ייגרעו נקודות בעקבות תלונות כלשהן הקיימות
במערכת.

ראה פרק  2סעיף 1.3
התיקון מקובל ,ואולם יוסף כך בסעיף
"כפוף לאישור נכון למועד ההגשה ,אך יובהר כי
לעניין סעיף זה כי ככל שבמועד ההגשה מתנהלים
כנגד המציע הליכים משפטיים בגינם יתכן ויורשע
לפי החוקים המוזכרים ,הרי שהמציע יציין זאת
בכתב ומפורשות על האישור הנדרש.
ראו סעיף 2
שיקול הדעת בנושא שמורה לוועדת המכרזים,
ולא ניתן לתת תשובה לכך מראש.

לאיזה מדד צמודה הערבות?
מדד המחירים לצרכן
נא להוסיף בסוף הסעיף " :לאחר התראה בכתב
שלא תוקנה"

18

עמ'  35סעיף 2.5

הספק יציג לאחראי פעם בשנה להוסיף "עפ"י
דרישה".

מתקבל חלקית כך שיהיה רשום לאחר התראה
בכתב ,שלאחריה לא תיקן הספק את הדרוש
תיקון תוך תקופה שיגדיר המזמין ,כתלות בסוג
ההתחייבות שלא קוימה ודחיפות התיקון.
לא מקובל .מדובר באישור שיש להגישו פעם
בשנה .לצד זאת ועל-מנת להקל על הספק,
האישור יוגש עד ליום  15.03בכל שנה של ההסכם.
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עמ'  35סעיף 2.5

מבקשים להבין מדוע נדרשים להמצאת מסמכים
כאלו כל שנה .הדרישה מוגזמת .מבקשים לבטל
את הסעיף  /להפחית את כמות המסמכים
המתבקשת.

יש דרישה למסמך אחד מרואה חשבון ,שלפיו הוא
מאשר את קיום החוקים ותו לא .ככל שלחברה
יש יועץ משפטי ,הרי שהמזמין יסתפק גם באישור
של יועץ משפטי.
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עמ'  36סעיף 4.4

סעיף  4.4שורה שנייה לאחר המילים סופי או
זמני להוסיף" :והתהליכים לא בוטלו תוך 45
ימים" .בסוף הסעיף נא להוסיף "בכתב ,ומבלי
לגרוע מחובתו לשאת בתשלומים עד אותו
המועד.
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עמ'  37סעיף 9.1

סעיף  9.1שורה ראשונה אחרי המילים יישא
באחריות להוסיף "על פי דין"

התיקון בשורה השנייה אינו מקובל .לצד זאת,
לספק תעמוד זכות לטעון מדוע אין לסיים עמו
את ההסכם חרף פתיחת הליכי הפירוק.
תיקון שני – מוסכם
מוסכם

סעיף  9.2שורה ראשונה אחרי המילים יישא
באחריות להוסיף "על פי דין".
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עמ'  37סעיף 9.2
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עמ'  37סעיף 9.3
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עמ'  37סעיף 9.4
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עמ'  37סעיף 9.5
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עמ'  39סעיף
15.6

27

עמ'  39סעיף
16.1
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עמ'  41סעיף
22.2
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עמ'  41סעיף
25.1

30

עמ'  41סעיף
25.1.2

31

עמ'  41סעיף
25.4

32

עמ'  41סעיפים
25.5-25.7

שורה שלישית אחרי המילים פסק-דין להוסיף
"חלוט" ולאחר המילים משפטית מוסמכת
להוסיף "ובלבד שהודיע לקבלן תביעיתו ,לא
התפשר מבלי לקבל הסכמת הספק".
סעיף  9.3שורה ראשונה אחרי המילים יישא
באחריות להוסיף "על פי דין" .שורה שנייה אחרי
המילים פסק-דין להוסיף "חלוט"
סעיף  9.4שורה ראשונה אחרי המילים יישא
באחריות להוסיף "על פי דין".
שורה שלישית אחרי המילים פסק-דין להוסיף
"חלוט".
מבקשים למחוק שורה שנייה החל מהמילה
"לרבות" ועד לסוף השורה.
סעיף אינו מקובל ,מבקשים למחוק אותו.

מוסכם חלקית.
חובה לפיצוי בגין סכום שיפסק תהיה לאחר פסק
דין חלוט .לעומת זאת ,הספק יהיה חב בתשלום
מיידי של כל הוצאות המשפט (ובכלל זה ניהול
הגנה ,אגרות או תשלומים אחרים) שיכולו על
המזמין כתוצאה מהצורך להתגונן מהתביעה.
השינוי מקובל בכפוף לאמור בסעיף  9.2בנוגע
לתשלום הוצאות או אגרות או תשלומים אחרים
הקשורים בניהול ההגנה המשפטית.
השינוי מקובל בכפוף לאמור בסעיף  9.2בנוגע
לתשלום הוצאות או אגרות או תשלומים אחרים
הקשורים בניהול ההגנה המשפטית.

השינוי לא מקובל.
הבקשה נדחית .המרכז הרפואי הנו מוסד
ממשלתי ואין בכוונתו להתקשר/להיות חייב
למוסד אחר שלא אישר ההתקשרות עמו ולא בדק
את ליגיטימצית הפעולה שלו.
יחד עם זאת ,ככל שהספק יגיש לוועדת המכרזים
בקשה מנומקת בעניין זה ,הרי שהוועדה תשקול
את הבקשה.

סעיף אינו מקובל ,מבקשים למחוק אותו.

הסעיף נשאר בעינו

בשורה הראשונה מבקשים למחוק את המילה
"הבלעדית" ולהוסיף במקומה על פי דין.

השינוי לא מקובל .אין שום סיבה שהספק יציג
את עצמו כסוכן של המזמין ללא אישורו ,ולפיכך
אחריותו לא תוגבל.

בשורה הראשונה אחרי המילה "מזמין" להוסיף
"ולא תיקן את ההפרה"

מקובל בכפוף לכך ,שהתיקון יבוצע בהתאם
לדחיפות התיקון של ההתחייבות שהופרה ,ובכל
מקרה לא יותר מ 7-ימים ממועד ההודעה על
ההפרה .ועדת המכרזים של המזמין תהיה רשאית
לאשר תקופה ארוכה יותר לבקשת הספק.

להוסיף אחרי המילה קנס את המילה "סביר".

הסעיף נשאר בעינו

שורה ראשונה למחוק את המילה "עקיפות".
להוסיף בסוף הסעיף בכפוף לפסק דין חלוט.

לא מקובל  -השינוי לגבי עקיפות
לא מקובל – החובה היא חוזית להחזר ההוצאות
במקרה כזה .המזמין אינו יכול ממילא למנוע
מהספק לפנות לערכאות משפטיות בטענה
שהוצאה מסוימת לא הוצאה בקשר לאי מילוי
ההסכם.

בסוף כל סעיף מבקשים להוסיף את המשפט:
"למעט איחורים שאינם באחריות ו/או באשמת
ספק הגז ו/או עקב כוח עליון.

באשר לאיחורים שאינם באחריות ספק הגז – לא
מקובל ,שכן הדבר משית באופן עקיף אחריות על
המרכז הרפואי .ככל שהעיכוב נגרם בשל צד ג',
הרי שעל הספק לפעול מול צד ג' לבקש שיפוי על
נזקיו.

באשר לכוח עליון – מקובל בכפוף לכך שלעניין זה
כוח עליון ייחשב כשיטפון ,רעידת אדמה
שעוצמתה מעל  6דרגות בסולם ריכטר ,שריפה
שנגמרה מגורם חיצוני למפעליו של הספק,
מגפה/חולי קשים שאינם נגיף הקורונה ,וכן
מלחמה/פעולה קרבית ובלבד שלספק אישור של
גורם מסמך לפיו אינו יכול לנהל את עסקיו בזמן
המלחמה/פעולה קרבית.
נראה שלא צורף אישור הביטוח למסמכי המכרז,
33

34

על מנת שנועל להעיר הערות במסגרת שאלות
ההבהרה,יש צורך לקבל את העניין בדחיפות.
עמ'  4פניה
למציעים -
4.3.9.1 + 4.2.1
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עמ' 5פניה
למציעים + 6.3 -
הסכם ס' 4.3

36

עמ'  8פניה
למציעים -
14.1.6
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עמ'  9פניה
למציעים 19.6 -
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עמ'  9פניה
למציעים 19.8 -
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עמ'  11דרישות
כלליות 1.2

לפעילות ספקי הגז נדרש רישיון ספק גז מאת
משרד האנרגיה לכן נבקש שחלף רישיון עסק
יועבר רישיון ספק גז המתיר את פעילות הספק
בכל הקשור להצעה בהתאם לחוק הגז (בטיחות
ורישוי) ,התשמ"ט.1989 -
אנא הגדירו את הקריטריונים למונח אי-שביעות
רצון ,לרבות זמן לתיקון פגם.

אין צורך באישור ביטוחי ,אלא שעל הספק לעמוד
בתנאי סעיפי הביטוח כפי שהם רשומים בסעיף
שכותרתו ביטוח.

מקובל ובלבד יועבר רישיון מתאים.

ראה לעיל
הנוסח נותר בעינו

נבקש להוסיף את המילה "ובכפוף" לאחר המילים
"המציע לפי"
נבקש להבהיר כי ככל שבוצעה עבודה כלשהי,
המרכז הרפואי ישלם בגינה.

מקובל ,התשלום יהיה רק כנגד עבודות שתשלומן
הוכח בקבלות/חשבוניות מתאימות
לא מקובל

נבקש לפרסם את האומדן למניעת הצעות שווא
האם יש אישורי משרד העבודה והיתרי בניה לכל
הצוברים? .נבקש לקבל העתק

קיימים היתרים
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עמ'  11דרישות
כלליות – 1.2

נבקש לפרסם את תאריך הבדיקה התקופתית
האחרונה של הצוברים ,והאם יש להם הגנה
קטודית (אי-פרסום האמור עלול להוביל ליתרון
בלתי הוגן בתמחור לטובת חברת דור אלון)

08/2021
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עמ'  11דרישות
כלליות – 1.2

נבקש לפרסם את תאריך הבדיקה התקופתית
האחרונה של מערכת הגז בכללותה (אי-פרסום
האמור עלול להוביל ליתרון בלתי הוגן בתמחור
לטובת חברת דור אלון)

 08/2021כל הבדיקות המבוצעות על פי חוק אחת
לחמש שנים ,צנרת גמישה ,אביזרי קצה וכו'
נבדקים אחת לשנה
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עמ'  11דרישות
כלליות 1.3

נבקש לבצע סיור באתרים כולל המכון לרפואה
משפטית על מנת לבחון את התשתית ,המבערים,
המאיידים ואביזרי הקצה

הסיור יבוצע כפי שנקבע בהערה  4עמ' .8
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עמ'  11דרישות
כלליות

בסעיף  1.3.5נאמר כי יש לבצע שטיפה יסודית ל 2
מאיידים ואילו בסעיף  4.1נאמר כי יש להחליף
את המאיידים .אנא עדכון ברור מה יש לבצע.
האם המאיידים שייכים לספק הקיים או לבית
החולים?

שטיפה אחת לשנה ,והחלפה לפי הצורך.
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עמ'  11דרישות
כלליות – 1.3.4
4+

ראו בסיור
נבקש לפרסם את פירוט התנורים – יצרן ומודל,
הספק ,גיל ,בדיקתם האחרונה.
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עמ'  11דרישות
כלליות – 1.3.5
4+
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עמ'  11דרישות
כלליות – 1.3.6
4+

47

עמ'  11דרישות
כלליות – + 2.1
2.4
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עמ'  11דרישות
כלליות – 3.2

49

עמ'  12דרישות
כלליות – 4.5
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עמ'  12דרישות
כלליות 5.2.4.5
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עמ'  13דרישות
כלליות – 6.1

52

עמ'  21נספח א'2
2-
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עמ'  26אישור
רו"ח אודות
נתוני עבר

54

עמ'  33טבלת
הצעת מחיר
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עמ'  36הסכם -
6.3

ראו בסיור
נבקש לפרסם את פירוט המאיידים – יצרן ומודל,
הספק ,גיל ,בדיקתם האחרונה.
ראו בסיור
נבקש לפרסם את פירוט המבערים – יצרן ומודל,
הספק ,גיל ,בדיקתם האחרונה.
נבקש להוריד – לא היה סיור קבלנים ולא סיירנו
באתר.

נבקש להוריד ,האמור סותר את סעיף 5.2.4.5
על פי הדין אין צורך באישור משרד העבודה לפיכך
נבקש להסיר
זמן אספקה לצובר -באחריות החברה הזוכה
לבדיקת כמות הגז בצוברים באופן קבוע ,ולדאוג
למילוי כאשר נפח הצובר מגיע ל  40%מהקיבולת
המכסימלית

ראו הערה  4עמ' 8

מקובל ובלבד שיבוצע בתיאום עם נציג המזמין

לא מקובל

מקובל

נבקש להוסיף את המילים "על פי הזמנת לבית
החולים" לאחר המילה "למילוי"
נבקש לפרסם את כמות הצריכות בשנתיים
האחרונות (אי-פרסום האמור עלול להוביל
ליתרון בלתי הוגן בתמחור לטובת חברת דור
אלון)

כפי שנכתב הספקים מתמודדים על המחיר של
הכמויות שביקשנו.

נבקש להוסיף "אלא לפי דרישה של פורום משפטי
מוסמך או על פי כל דין אחר"

ככל שיש חובת גילוי לפי דין או במסגרת הליך
משפטי בערכאה מוסמכת ,מוסכם שהמידע לא
ייחשב ככזה שגילוי אסור.

מבקשים להחליף את אישור חברת רו"ח באישור
עו"ד

לא מקובל.

מקובל ובלבד שכל הפרטים המבוקשים ימסרו

מה אמור לכלול המחיר המוצע לטון? רווח בלבד
או את כל הסעיפים הכלולים במחיר הטון כפי
שמופיעים בטבלה בסעיף  3בעמ' 32

המחיר יכלול את כל הסעיפים המופיעים בטבלה
 3עמ' 32

נבקש  14יום לתיקון הפגם לפני חילוט ערבות
כמקובל

ראו משפט אחרון בסעיף
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עמ'  37הסכם 7 -

נבקש להוריד את הסעיף – עיקרון היד האחת
קובע שרק ספק הגז אחראי על מערכת הגז .כל
הזרמת גז של ספק גז אחר פוגעת בעקרון זה
מבחינת ביטוח.

מקובל
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עמ'  37הסכם9 -

נבקש כי אחריות הספק תהיה על פי דין בהתאם
לביטוח .בנוסף ,שיפוי המזמין יהיה בהתאם
לפסק דין חלוט שקבע אחריות הספק על פי
הסכם זה ו/או על פי דין בלבד.
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עמ'  38הסכם -
12.7

נבקש להוסיף את המילים "הקשורים למכרז"
לאחר המילה "הספק"

ראו תשובות לעיל

ראו עמדה לעיל
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עמ'  38הסכם-
12.8
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עמ'  38הסכם -
25.1 + 13.4
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עמ'  39הסכם-
15
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עמ'  39הסכם -
16.1
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עמ'  39הסכם -
17.2
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עמ'  39הסכם -
17.2

65

עמ'  39הסכם-
18.2.1

66

עמ'  40הסכם –
( 21פסקה
ראשונה)

67

עמ'  40הסכם –
( 21פסקה שניה)

68

עמ'  40הסכם –
( 21פסקה
שלישית)

69

עמ'  40הסכם –
( 21משפט
אחרון)

70

עמ'  40הסכם –
21

71

עמ'  41הסכם –
סע' 25.6

72

עמ'  41הסכם -
25.4
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נבקש למחוק את המלל" :וכן דוחות כספיים
מבוקרים על ידי רואה חשבון"

נבקש להוסיף  7ימים לתיקון הפגם לשביעות רצון
המזמין לפני ביטול ההסכם.

נבקש התייחסות לסנקציה כלפי המזמין בגין
איחור בתשלום לספק.

ראו עמדה לעיל

ראו עמדה לעיל .על הספקים להבין שהדבר תלוי
בנסיבות ,וברי כי המזמין כמוסד ממשלתי כפוף
לחובת ההגינות .לא דינו של ביטול לאחר הפרה
אחת שאינה יסודית ,כביטול לאחר הפרות
חוזרות ונשנות של אותו הספק .לפיכך המועד
תלוי בנסיבות העניין.
המרכז הרפואי עומד במועדי התשלומים כפי
שקבע החשכ"ל.

נבקש להוריד את זכות הקיזוז והעיכוב של
המזמין ,או לחילופין לבטל את הסעיף בכללותו.

לא מקובל

נבקש כי תאשרו שיש לצוברי הגז היתרי בניה
במקום.

מקובל

נבקש להחליף את המילים "הפעלה או יצור"
שאינם רלוונטיים למכרז ,במילה "אספקה"

מקובל

נבקש למחוק את המילה" :או" לאחר המילים:
"עובד הספק או מי מטעמו"

מקובל

מבוקש להחליף את המילים "לכיסוי אחריותם
הישירה  ...ולאחריותם הישירה" במילים
"הולמים ביחס לשירותים הניתנים על ידם".
מבוקש להחליף את המילים "המזמין יתווסף
כמבוטח נוסף בכפוף להרחבת" במילים
"הביטוחים יכללו הרחבת" .בנוסף ,מבוקש כי
לאחר המילים "כמקובל באותו סוג
ביטוח" יתווספו המילים "בגין מעשה או מחדל
של הספק".
מבוקש להחליף את המילים "בכל ביטוחיו"
במילים "בביטוח אחריות כלפי צד שלישי
ובביטוח חבות מעבידים".
– מבוקש למחוק את המילים "או העתקי
פוליסות".

מבוקש לכלול הגבלת אחריות.
פיצוי מוסכם על כל יום בו נפח הגז היה פחות מ-
 :40%מבוקש כי תשלום הפיצוי יהיה רק במידה
ונגרם נזק למזמין בגין הקיבולת הלא מלאה.
נבקש להוריד את המילה "העקיפות"
ברצוני לדעת האם מתקיים סיור ספקים באתר
טרם העברת שאלות ההבהרה

מדובר בנוסח גנרי של חברת ענבל ולפיכך הנוסח
נותר.
מדובר בנוסח גנרי של חברת ענבל ולפיכך הנוסח
נותר

מדובר בנוסח גנרי של חברת ענבל ולפיכך הנוסח
נותר.
מדובר בנוסח גנרי של חברת ענבל ולפיכך הנוסח
נותר.
מדובר בנוסח גנרי של חברת ענבל ולפיכך הנוסח
נותר.

מקובל
לא מקובל
הסיור יתקיים ולאחריו ניתן יהיה לשאול שאלות
נוספות

 .1סעיף  4.2.2לתנאי הסף קובע תנאי סף מקצועי
בזו הלשון:
"על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות שלש
שנים רצופות בחמש השנים שקדמו לפרסום
מכרז זה ,באספקת גז בישול למוסדות
רפואיים בהיקף דומה לנשוא מכרז זה".
 .2המציעה ,סונול גז פלוס בע"מ ,מבקשת כי
תתאפשר הגשת הצעה על ידי חברה שהגורמים
המהותיים והמקצועיים בה הינם בעלי הניסיון
הנדרש במכרז.
 .3המציעה הינה חברה הפועלת בתחום הגז מזה
כשנתיים .מטבע הדברים אין לה את הניסיון
שנקבע כתנאי סף .יחד עם זאת ,הגורמים
הפעילים בחברה (מנהל כללי ,מפקח על
הבטיחות) הינם בעלי ניסיון עשיר מאוד
בתחום (כולל בבית החולים נשוא המכרז) :מר
שי עזרא ומר בוריס סגלין.
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 .4ברי כי שיקול הדעת בהעמדת תנאי הסף היה
ניסיון של הגורמים הפעילים בחברות
המציעות ,שהרי אין כל חשיבות למסגרת /
יישות המציעה כל עוד היא בעלת רישיון ספק
גז מטעם הרגולטור – מינהל הגז.

לא מקובל.
לניסיון יש משמעות מבחינת יציבותה הפיננסית,
יכולותיה הלוגיסטיות והתפעוליות לאורך זמן וכן
גם עדות לניהולה השוטף לאורך זמן.
אין בעמידה של פרט כזה או אחר כדי להעיד על
דברים אלו.

 .5כל הוראה כאמור ,תותיר על כנם לאורך
תקופה אינסופית את הגורמים הקיימים
הבודדים הפועלים בתחום ובכך תישלל כל
תחרות אמיתית וכנה בין המציעים.
 .6לאור כל האמור מבוקש כי תנאי הסף יתוקן
וייקבע כי הניסיון המבוקש יכול ויהיה על ידי
מי שמנהל החברה והמפקח על הבטיחות
בחברה.
 .7בנוסף ,מבוקש לאשר כי האישורים
המבוקשים בסעיף  4.2.3למכרז יכול ויהיו של
קבלני המשנה הפועלים מטעם החברה
המציעה.
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סעיף 1.3
דרישות כלליות
מפרט טכני

במסגרת סיור הספקים לא התאפשרה כניסה
בעקבות מגבלות קורונה ו/או אחרות לאתרים
הבאים :אבו כביר ,בניין מעבדות  .לפיכך נבקש
להבהיר כי כל ליקוי שיתגלה באתרים אלה יבוצע
בתשלום המזמין.
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סעיף 1.3
דרישות כלליות
מפרט טכני

מסיור הקבלנים עולה כי באתר מרפאות החוץ
קיים עמוד תאורה במרחק של פחות מ  5מטר,
בניגוד לתקן ,בהנחה ומיקום הצובר לא משתנה
על המזמין להעתיק עמוד זה למרחק תקני
מהצובר.
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סעיף 1.3.4
דרישות כלליות
מפרט טכני

נבקש להבהיר שהסעיף מתייחס לתנורי ההסקה
של המאייד ולא של חימום המים באתר
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סעיף 1.3
דרישות כלליות
מפרט טכני

אתר "בנין מכבסה ומחסן" אינו מגודר (אלא מוגן
ע"י מחסום) ,האם נדרש יהי לגדרו?

מקובל

יבוצע

ברור

נדרש לגדרו
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סעיף  4למסמכי
המכרז -החלפת
המיכלים

על מנת לייצר שיוויון בין הספקים ,אנו מבקשים
להבהיר כי למרות שצוברי הגז הקיימים אינם
נדרשים להחלפה מפאת גילם הדרישה להחלפתם
מוטלת גם על הספק הקיים.

 25.6להסכם

קיימת סתירה בין סעיפים  5.2.4.5בדרישות
הכלליות לבין סעיף  25.6בהסכם .נבקש לתקן
את סעיף  25.6ל " -הספק ישלם פיצויים
מוסכמים בסך  ₪ 1,000על כול יום בו נפח הגז
היה פחות מ 30% -הקיבולת המקסימאלית"
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עמ' 11

החלפת צוברים בני כמה הצוברים האם יש הגנה
קטודית והאם ניתן לרכוש מהספק הקיים?

דרישות כלליות -

האם יש אישורי משרד העבודה והיתרי בניה לכל
הצוברים? .נבקש לקבל העתק

סעיף 4

וכן נבקש לקבל העתק של הבדיקות התקופתיות
של כל המתקנים

עמ' 11
82

דרישות כלליות -
סעיף 4

אביזרי הצוברים במרפאות חוץ קרובים לעמוד
תאורה.
על מנת לעמוד בתקן יש להזיז את העמוד או
להעתיק את הצוברים בכ –  1.5מ' .על חשבון מי?

ממש לא ,יוחלפו לפי תאריך פג תוקף.

אין שינוי בסעיף

רכישת צוברים נתון למו"מ בין הספקים ולמרכז
הרפואי לא תהיה לו שום נגיעה לכך.
ראו תשובות קודמות
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עמ' 11
83

דרישות כלליות -
סעיף 1.3.4

כפי שהוסבר בסיור עד למבער
למה הכוונה לתקן ליקויים בתנורי ההסקה?

עמ' 11
84

דרישות כלליות -
סעיף 1.3.6

מבערים שלילי ,אביזרי קצה חיובי.
האם הספק הזוכה נדרש גם לתת שירות למבערים
ולכל מכשירי הקצה?

עמ' 5
85

פניה למציעים -
 + 6.3הסכם ס'
4.3

ראו תשובה מס"ד 3
אנא הגדירו את הקריטריונים למונח אי-שביעות
רצון ,לרבות זמן לתיקון פגם.

זמן תיקון –עד  4שעות ממועד הקריאה

עמ' 11
86

דרישות כלליות
1.3

נבקש לבצע סיור באתרים כולל המכון לרפואה
משפטית על מנת לבחון את התשתית ,המבערים,
המאיידים ואביזרי הקצה

בוצע למעט הסיור במכון לרפואה משפטית

עמ' 11
87

דרישות כלליות
– 2.4 + 2.1
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עמ' 12

נבקש להוריד – לא היה סיור קבלנים ולא סיירנו
באתר.
זמן אספקה לצובר -באחריות החברה הזוכה
לבדיקת כמות הגז בצוברים באופן קבוע ,ולדאוג

הסיור בוצע

לא מקובל

דרישות כלליות
5.2.4.5

למילוי כאשר נפח הצובר מגיע ל  40%מהקיבולת
המכסימלית
נבקש להוסיף את המילים "על פי הזמנת לבית
החולים" לאחר המילה "למילוי"

עמ' 32
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סעיף 6
טבלת הצעת
מחיר

מחיר כולל לטון
עמודה הצעת מחיר ספק ,מה אמורה לכלול הסעיף
הזה? מחיר כולל לטון או מרווח הספק בלבד?

עמ' 33
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טבלת הצעת
מחיר

עמ' 32
91

מה אמור לכלול המחיר המוצע לטון? רווח בלבד
או את כל הסעיפים הכלולים במחיר הטון כפי
שמופיעים בטבלה בסעיף  3בעמ' 32

המחיר יכלול את כל הסעיפים המופיעים בטבלה

הדרישה לשקילת המכלית לפני ואחרי אספקה
האם יש בבית החולים משקל? למה הכוונה
משקל קרוב? מה קורה באספקות דחופות?

נספח ב' הצעת
מחיר

ירשם ע"פי מונה המיכלית

סעיף 5.2
92

כללי

בסיור בבית החולים לא נכנסנו למעבדות ולא נערך
סיור במכון לרפואה משפטית .כיצד יש להתייחס
לשינויים והתאמות לתקן שידרשו במקומות
אלה? מאחר ואנו לא יכולים לתמחר זאת

ראו תשובה מס"ד 75

 .3המציע מתבקש לשים לב לכל תנאי הסף ולעמוד בהם באופן מצטבר אחרת ,הוא עלול להיפסל.
 .4הספקים מתבקשים לשים לב לסעיף ( 5.8עמ'  )8ולחתום על כל דף ממסמכי המכרז.
 .5אנו מציינים כי אין שינוי בערבות הבנקאית מבחינת סכום ,תאריך ונוסח.
 .6מסמכי המכרז יוגשו עד  27.10.20שעה  14:00בתיבת המכרזים הנמצאת בביתן . 204
 .7אנו מאחלים לכם בהצלחה.
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