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 4אפריל6102 ,
כ"ה אדר ב ,תשע"ו
מכרז פומבי מס' 0102
מילוי גלילי חמצן מסוגים שונים עבור כללית הנדסה רפואית בע"מ
מכתב הבהרה
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז
אשר בנדון (להלן" :המכרז") ,להלן מספר הבהרות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי
המכרז:
(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא
אם נאמר במפורש אחרת).
כללי
 .1תשומת 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
במכרז 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.
 .3למען הסר ספק ,כללית תנהג בכל הנוגע לניהול המכרז בהתאם להוראות כל דין (כפי שהיא
נוהגת בכלל המכרזים אשר יוצאים מלפניה).
 .4המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו ביום  04באפריל  ,6102בשעה  ,06:11והכל
בהתאם לנוהל כמפורט בכתב ההזמנה.
 .5נוכח כל השינויים וההבהרות אשר בוצעו במסמכי המכרז ,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 מבטל ומחליף 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.

שם המציע______________ :

חתימה וחותמת המציע__________________ :
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כתב ההזמנה
 .6כללי :כל שלוחה מהווה נקודת אספקה בודדת של גלילים מלאים ואיסוף גלילים ריקים.
להלן כתובות השלוחות:
 oשלוחת יהוד -אלטלף  ,14יהוד.
 oמחסן חירום  -יוני נתניהו 1ג' ,אור יהודה.
 oשלוחת ירושלים -ברזיל  24קריית יובל ירושלים
 oשלוחת דרום -שריג  33ב"ש (צפויה לעבור בקרוב לתוצרת הארץ  3ביתן  31ב"ש).
 .7כללי :לתשומת הלב כי בכל שלוחה קיימים כלובים ועגלות המשמשים לשינוע גלילים ,למילוי
ולאספקה.
 .8כללי :אין בהכרח התאמה בין כמות וסוג הגלילים שמסופקים לכל שלוחה לבין כמות וסוג
הגלילים הנאספים ממנה (הסוגים והכמויות הנדרשים לאספקה אינם תלויים בהכרח בסוגים
ובכמויות של הגלילים המוחזרים).
 .9סעיף  4לכתב ההזמנה (וכן סעיף  8.3להסכם ההתקשרות) :להלן הנוסח החדש והמעודכן של
סעיף זה:
"אספקה ואיסוף של הגלילים תתבצע ככל הניתן בשעות הבוקר המוקדמות (ובכל מקרה – עד
ולא יאוחר משעה  12:11בצהריים) ,למעט בשלוחת יהוד שבה האספקה והאיסוף ייעשו בין
השעות  ,11:11-15:11והכל בכפוף לתיאום מראש עם מנהלי השלוחות .ימי מתן השירותים
בכל שבוע יהיו קבועים ויתואמו מראש ובנפרד בין מנהלי השלוחות לספק .בכל שינוע יאספו
הגלילים הריקים שבשלוחה וימסרו במקומם הגלילים המלאים שהוזמנו".
 .11סעיף  5לכתב ההזמנה (וכן סעיף  8.4להסכם ההתקשרות) :להלן הנוסח החדש והמעודכן של
סעיף זה:
"על כל ספק להיערך לתדירות אספקה מוגברת במצבי חירום (למשל בעת הפסקות חשמל או
מתיחות ביטחונית) ובכלל זה גם בתדירות אספקה תכופה יותר מן המפורט לעיל ,והכל
בהתאם לצורכי כללית .כללית מחזיקה ברשותה גלילי חמצן מלאים וריקים מכל הסוגים
לטובת המענה הראשוני הנדרש בשעת חירום .בגין כל 'אספקה מיוחדת' (קרי ,אספקה נוספת
מעבר לתדירות האספקה כמפורט בטבלה שלעיל) ,הספק יהא זכאי לתמורה נוספת מעבר
ל 'מחיר המילוי' בגין כל גליל ,בסך על פי המתואר להלן (ביחס לכל שלוחה) או בהתאם לעלות
המשלוח בפועל ,לפי הנמוך מבין השניים :שלוחת צפון  ₪ 811 -בתוספת מע"מ לכל אספקה
מיוחדת; שלוחת דרום  ₪ 511 -בתוספת מע"מ לכל אספקה מיוחדת; שלוחת מרכז ₪ 411 -
בתוספת מע"מ לכל אספקה מיוחדת; שלוחת ירושלים  ₪ 511 -בתוספת מע"מ לכל אספקה
מיוחדת .לעניין זה ,עלות המשלוח בפועל תחושב כמכפלה שבין  ₪ 4למספר הקילומטרים
שבין מפעל הספק שבו מתבצע מילוי הגלילים לנקודת האספקה והאיסוף הרלבנטית (בהתאם
למסלול הקצר ביותר במחושב על ידי 'גוגל מפות')".
נספח ד' (הצעת המחיר)
 .11הצעת מחיר בגין 'שיפוץ גלילים' :הצעה זאת תהיה תקפה אך ורק אם המציע יוכרז כזוכה
במכרז – וביחס לסלים נשוא זכייתו (כלומר ,ביצוע שיפוצים לשלוחה מותנה בכך שהמציע
זכה בסל הפרטני של אותה השלוחה).

שם המציע______________ :

חתימה וחותמת המציע__________________ :
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נספח ט' (הסכם ההתקשרות)
 .12סעיף  2.14להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
 .13סעיף  5.1להסכם ההתקשרות :תשומת הלב כי הדרישה נשוא הליך זה הינה לתיעוד נתונים
היסטוריים ברמת הגליל .התיעוד יכול להתבצע במפעל המילוי .לעניין זה ,אין צורך להגיע
לשלוחות לביצוע תיעוד (גם כך מדובר בנתונים נקודתיים משתנים וממילא הגלילים יגיעו
למפעל המילוי בהמשך) – על הספק לנהל מעקב ברמת כל גליל עם הגעתו למילוי בפעם
הראשונה.
 .14סעיף  5.3להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
 .15סעיף  6.4.3להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"היתר תקף לאחסון חומרים מסוכנים מאת המשרד להגנת הסביבה ואישורים תקפים
לרישום החמצן המוצע על ידו בפנקס התרופות של משרד הבריאות".
 .16סעיף  7.1להסכם ההתקשרות :האמור בסעיף זה הינו בכפוף להוראות כל דין .גלילים תקינים
עם ברזים שקיבלו את אישור מכון התקנים על פי חוק .גלילים ו/או ברזים אחרים ,יפסלו
בתיאום מראש עם כללית ועל פי נוהל עבודה שייקבע במשותף בין הצדדים .מעבר לכך,
כללית מחזיקה ברשותה גלילי חמצן מלאים וריקים מכל הסוגים לטובת המענה הראשוני
הנדרש בשעת חירום.
 .17סעיף  7.2להסכם ההתקשרות :כל פעילות המילוי נשוא ההסכם תתבצע בגלילים של ובבעלות
כללית .לפיכך ,לצורך עבודה בשיטת אספקת גלילים מלאים ואיסוף גלילים ריקים ,לאו
דווקא במתכונת של 'אחד תמורת אחד') ,כללית תצייד את הספק במלאי גלילים מספיק ,הכל
בהתאם לנוהל עבודה שייקבע במשותף בין הצדדים.
 .18סעיף  8.2להסכם ההתקשרות :אספקת הגלילים המלאים ופינוי הגלילים הריקים תיעשה ל-
 5אתרים בלבד.
 .19סעיף  8.5להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"איחר הספק בהספקת המוצרים מכח הסכם זה על פי המועדים האמורים לעיל למעלה
משלוש פעמים ,באיחור מצטבר העולה על  11שעות ,במשך כל  6חודשים רצופים החל
מתחילת תקופת ההסכם בהסכם זה ,או איחור בודד העולה על  5שעות ,יהווה האיחור
כאמור הפרה יסודית של ההסכם על כל המשתמע מכך ,לרבות זכות כללית לביטול הסכם זה
ו/או שכירות שירותיו של ספק חלופי והספק יישא בכל ההוצאות הנובעות מההפרה כאמור
ובנזקים שנגרמו לכללית עקב כך".
 .21סעיף  8.6להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה"
"מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל סעד אחר לו זכאית כללית על פי הסכם זה ולפי כל דין,
ישלם הספק לכללית ,כפיצוי מוסכם וקבוע מראש סך בש"ח השווה ל ,₪ 1,111 -לכל שעת
איחור החל משעת האיחור ה".11 -
 .21סעיף  8.14להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"חתימת המפקח או מי מטעמו תהא תקפה ובלבד שכללה את שמו המלא של המפקח ,או
גורם מורשה מטעמו ,בצירוף חותמת כללית .תעודת המשלוח תצורף לחשבונית המס ,אותה
יעביר הספק לכללית".

שם המציע______________ :

חתימה וחותמת המציע__________________ :
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 .22סעיף  11.1להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"כל גליל (לרבות וככל שרלבנטי – הברז) יישא את כל הרישומים בהתאם לת"י ".712
 .23סעיף  11.3להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"כל גליל יהיה מספר סידורי של הגליל ,אשר יוטבע גם הוא על הגליל ,או יהיה מודפס באופן
קבוע על דף ההסבר המצורף לגליל או יודבק במדבקה עמידה שאינה ניתנת להסרה על דף
ההסבר המצורף לגליל.
 .24סעיף  11.6להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"המפקח רשאי להורות לספק בכל עת מחדש ,על חשבונו ,או להחזיר כל כמות מן המוצרים
שהוזמנה ושאיכותה לא הייתה בהתאם להוראות כל דין והסכם זה ,או שאספקתו בוצעה
תוך שימוש בציוד בלתי מתאים או בניגוד לתנאי ההסכם וליטול בחזרה או להשמיד ,לפי
הצורך ,את המוצר הפגום ולזכות את כללית בגינו".
 .25סעיף  12.7להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"גלילים בנפח  5/3ליטר יגיעו עם ידית מברזל; גלילים בנפח  11/22/14יגיעו עם כיפת מגן
( ,3/4ולא פין אינדקס)".
 .26סעיף  12.11להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
 .27סעיף  13.3להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
 .28סעיף  15.1להסכם ההתקשרות :לתשומת הלב כי בכל שלוחה קיימים כלובים ועגלות
המשמשים לשינוע גלילים ,למילוי ולאספקה .כל אלה  -יסופקו על ידי כללית .כמו כן ,תשומת
הלב כי בכל השלוחות קיים מקום לקליטת משאית (ולכן אין צורך בציוד מיוחד לצורך
פריקת הגלילי מעבר לציוד פריקה סטנדרטי).
 .29סעיף  16.6להסכם ההתקשרות :סעיף זה מבוטל.
 .31סעיף  18.5.4להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"בכפוף לחובת הנמקה ומטעמים סבירים שיפורטו ,לאשר או לפסול כל מורשה מטעם הספק
או המועסק על ידו בקשר עם ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה ,והכל למעט יצרן
המוצרים".
 .31סעיף  18.5.5להסכם ההתקשרות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"בכפוף לחובת הנמקה ומטעמים סבירים שיפורטו ,להורות על החלפת הפרוייקטור מטעם
הספק .החלפה כאמור תבוצע בתוך שבועיים ממועד הדרישה".
 .32סעיף  27להסכם ההתקשרות :הספק ימציא לכללית ,תוך  31ימים מהודעת כללית על קבלת
הצעתו ,אישור קיום ביטוחים מקורי החתום על ידי המבטח ,בנוסח שעולה בקנה אחד עם
הדרישות הביטוחיות נשוא סעיף  27בהסכם ההתקשרות ,או בכל נוסח אחר ככל שיאושר
מראש ובכתב על ידי יועץ הביטוח של כללית ,שיהא רשאי לאשר עריכת שינויים בפרק
הביטוח שבהסכם ההתקשרות .למען הסר ספק ,יועץ הביטוח של כללית יפעל בעניין זה
בהתאם לשיקול דעתו המקצועי ויהא רשאי שלא להתיר עריכת שינויים בנוסח פרק הביטוח
בהסכם ההתקשרות ,והכל ללא חובת הנמקה.

שם המציע______________ :

חתימה וחותמת המציע__________________ :
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נספח י' (דרישות בטיחות)
 .33סעיף  11לדרישות הבטיחות :סעיף זה מבוטל.
 .34סעיף  24לדרישות הבטיחות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"בנוסף לעמידה בכל הוראות דיני הבטיחות ,במידת הצורך ועל פי שיקול דעתו ,הספק
מתחייב לבצע טרם התחלת מתן השירותים נשוא ההסכם ,בתיאום עם כללית ,הערכת
סיכונים ,להגדיר את הסיכונים הבלתי קבילים ולנקוט באמצעים הנדרשים על מנת
שהסיכונים יהיו קבילים .בכל מקרה ,הספק לא יחל במתן השירותי במידה וקיימים סיכונים
בלתי קבילים ותחילת מתן השירותים משמעה שבוצעה הערכת סיכונים כאמור והוסרו כל
הסיכונים הבלתי קבילים ,אם נתגלו כאלה .נקיטת אמצעים כאמור ,אלא אם מדובר
בסיכונים שנובעים מאתרי המזמין ,תהיה על ידי הספק ועל חשבונו ולא יהיו לו כל תביעות
כלפי כללית בעניין זה".
 .35סעיף  35לדרישות הבטיחות :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"הספק יכין – ביחס לפעילותו על פי מכרז זה  -תכנית בטיחות המתאימה לסוג השירותים
נשוא המכרז".
 .36פרק ו' – עבודה בגובה :פרק זה מבוטל.
 .37סעיף  2.5לדרישות הבטיחות בדרכים :סעיף זה מבוטל.
 .38סעיף  3.1לדרישות הבטיחות בדרכים :להלן הנוסח החדש והמעודכן של סעיף זה:
"הספק מתחייב כי לצורך מתן השירותים הוא יעסיק ,כל עוד הוא ממשיך ליתן שירותים
לכללית  ,קצין בטיחות תעבורה בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה שזהותו
תאושר מראש ובכתב על ידי כללית (להלן" :קצין הבטיחות") .קצין הבטיחות יבקר וינהל את
מתן השירותים על פי מסמכי המכרז .בין היתר ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,קצין
הבטיחות יוודא כי רישיונות הנהיגה של הנהגים המועסקים על ידי הספק הינם בתוקף ,כי
כלי הרכב הינם במצב תקין וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב יהיו תקפים
ומתאימים לנשוא המכרז".
 .39סעיפים  5.3ו 7.4-לדרישות הבטיחות בדרכים :ביצוע האמור בסעיפים אלה ייעשה אך ורק
בכפוף להוראות כל דין.
נספח יג' (מחירון שיפוץ גלילים)
 .41סעיף  9למחירון שיפוץ גלילים :פלומבה הינה סוג של ניצרה של הברז של הגליל.
סיכום
 .41כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה
זה  -יש לראותה כבקשה שנדחתה.
 .42המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הינו ביום  04באפריל  ,6102בשעה  ,06:11והכל
בהתאם לנוהל כמפורט בכתב ההזמנה.

שם המציע______________ :

חתימה וחותמת המציע__________________ :
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 .43את 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.
 .44בכל 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.
 .45מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום
בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.

בברכה,
שושי יגודייב
מזכירת ועדת מכרזים
כללית הנדסה רפואית בע"מ

שם המציע______________ :

חתימה וחותמת המציע__________________ :
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הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי 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.
 .3את הצעתנו במענה למכרז נגיש על גבי מסמכי ההזמנה המתוקנים והמעודכנים שבמצורף
(מסומן  ---נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתב הבהרה .)---

תאריך

שם המציע______________ :

חתימת המציע

חתימה וחותמת המציע__________________ :

