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מתן הבהרות למכרז לאספקת מערכת למניעת נפילה מגגות 87-19

14מאי,2019
 .1כללי
בתאריך15.4.2019פורסםמכרזלאספקת" מערכתלמניעתנפילהמגגות" ונתנההאפשרותלספקיםלפנותבשאלות
ולקבלתשובותמנציגיהמרכזהרפואישמיר(אסףהרופא) .
 .2שאלות/תשובות
מס 

תשובות 

שאלה 

 1 נבקשלברראתהמועדהאחרוןלהגשתהמכרז.
המסמכיםבאתראסה"רמציינים,19.5המסמכיםבאתר
מנהלהרכשמציינים .21.5
 2 בעמ'6סעיף10.3במסמכיהמכרז,מצוין:"אין לבצע כל
שינויים על גבי הנספח של אישור בדבר קיום ביטוחים ואין
לצרףנספח בנוסח שונה מזה שצורף למכרז"

ראוסעיף8לעיל .

תאריךפרסוםהמכרזבאתרהמרכזהרפואייתוקןמה-
19.5.19לתאריך21.5.19. 
נכון,המסמךלאקיים.בעקבותהוראותחדשות
שהתקבלומהחשכ"ל .

לאנמצאבמסמכיהמכרזנספחכזה .
 3 האםניתןלקבלאפיון/סקיצהשלסוגהפתרוןהמבוקשפר
גג .

לא .
אנומציעיםלכלהספקיםלהגיעלסיורשאמורלהיערך
בתאריך30.4.19שעה8:00מביתןהבטיחותבכדי
להתרשםמהמצבהקייםולתתלנואתהפתרוןהמיטבי
העומדבכלדרישותהבטיחות .
בנוסף,יערךסיורנוסףראהסעיף4לעיל .

 4 האםניתןלקבלתכניתשלהגגות,סקיצהכלליתגםמתקבלת 
 5 נספחא'6"אישורעלנתוניעבודהשלהחברה"–עמ'22:
חברתעמוסגזיתהינהחברהפרטיםולאמחויבתלפרסום
נתוניםכספיים .

לא 

נבקשלהסתייגולאלמלאאתהעמודהבטבלהשל:"סה"כ
היקףכספיםבשנה"(יתרהעמודותיפורטובמלואם) 

איןבהכרחקשרביןחובתהפרסוםוביןדרישתהמכרז.
מטרתמילויהיקףהכספים,הנהלמידתושלהמזמין
עלהיקףהעסקיםשלהמתמודדבמכרז.למציעשמורה
הזכותלבקשכיהפרטיםהאמוריםיהיוחסויים,וועדת
המכרזיםתבחןבקשהזו .

מתוךכך(שלאיפורטוכלנתוניםכספייםבנספחזה,ואישור
רו"חעל"עסקחי"מוצהרגםבנפרדבנספחא',)10נבקש
בהתאמה,כיהנספחהנ"לייחתםע"ימורשיהחתימהשל
החברהולאע"ירו"ח .

הנספחהמתייחסלהערת"עסקחי"ייחתםעל-ידי
רואהחשבון.איןבחתימתםשלמורשיהחתימה,בכדי
להסירהחששלפיו,המציעלאיוכללעמוד
בהתחייבויותיו. 

 6 .סעיף,2.3עמ'10:"ביצועהעבודהיעשהעדשבועממועד
ההזמנהאובתיאוםמראשעםמנהלבטיחותמרשגיא
מנצור" 
נבקשלעדכןאתהזמןלתחילתביצועהעבודהל6-8שבועות.
1

תחילתביצועכלהעבודותיעשהתוך3-4שבועות
ממועדההזמנה,אובתיאוםמראשעםמנהלבטיחות
וגיהות,מרשגיאמנצור .

מרכז רפואי אסף הרופא
לשכת המנהל האדמיניסטרטיבי

מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סקלר ,אוניברסיטת ת"א | צריפין 70300

טל 08-9779538 :פקס 08-9779534 :דוא"לzoyay@asaf.health.gov.il :

Assaf Harofeh Medical Center
Affiliated to Sackler Faculty of Medicine Tel-Aviv University | Zerifin 70300 Israel

Office Of The Administrative Director
Tel: +972-8-9779538 Fax: +972-8-9779534 email: zoyay@asaf.health.gov.il

זהוהזמןהסבירומהירלתחילתעבודותמקבלתההזמנה .


 .1הערותינו לסעיף – 10 :נזקין  :עמ' 34
 סעיף-10.1 
נבקשלמחוקאתהמילים:"באופןבלעדי". 

השינוייםלאמקובלים.נוסחושלסעיףהאחריות,נובע
ממהותההתקשרותבמסגרתההספקהנוזהשמספק
אתהמוצר,מתקיןאותוואחראיעלתחזוקתולאורך
חייהחוזה .

נבקשלרשוםלאחרהמילה:"באחריות"את
המילים:"עלפידין".
נבקשלמחוקאתהמילים:"מכלסיבהשהיא" .


סעיף-10.2 
נבקשלמחוקאתהמילה:"לא" .
לאחרהמילה:"אחראי"נבקשלרשום"עלפידין" 
נבקשלמחוקאתהמשפט:"אחריותזותחולעל
הספקבלבד......אועלותהנובעיםמכך" .

 סעיף-10.3 
נבקשלמחוקאתהמילים:"כתוצאהמהפעלתושלהסכם
זה" 


הערותינו לסעיף  -19ביטוח :עמ' 37
בפסקהשניה,נבקשלמחוקאתהמילה:"ביטוחיו"ולרשום
במקום:"ביטוחיהחבויותהנ"ל" .
בפסקההשלישית,לאחרהמילה:"הקמה"נבקשלהוסיף:
"ככלשייערך".
בפסקהרביעית-נבקשלמחוקאתהמילה:"ביטוחיו"ולכתוב
במקום:"ביטוחיהרכוש" .


בקשהלשינויבפסקההשניה:לאמקובל.מובהר
באותוסעיףשמדוברבביטוחיםהרלוונטיים
להתקשרותמושאמכרזזה .
בקשהלשינויפסקהשלישית:מקובלובלבדשיובהרכי
איןבכךכדילגרועמחובתושלהמציעלערוךביטוחי
הקמהכשהדברנדרשולעמודבתנאיהסעיף .
בקשהלשינויפסקהרביעית:לאמקובל .

כןנבקשלמחוקאתהמילים:"והפועליםמטעמה" 
 7 חוברתההצעה-טופסהגשתההצעה 4-

ישלהשאיראתהשורותריקות 

העדרניגודעניינים-במידהואיןלמציעכלקשר,האםנדרש
לציין"איןקשר"אולחילופיןלהשאירהשורותריקות 
 8 חוברתההצעה-טופסהגשתההצעה 6-

ישלהשאיראתהשורותריקות 

במידהואיןעמודיםהעלוליםלחשוףסודמסחריאוסודי,
האםנדרשלציין"איןעמודים"אולחילופיןלהשאירהשורות
ריקות 
 9 חוברתההצעה-נספחא' 1

מדוברבמספרהמכרז 

נדרשלמלא"התקשרותמספר",האםהכוונהלמספר
המכרז? 
2
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 10 חוברתההצעה-נספחב' 
האםמחירהעבודהנדרשלהיקבעלפישטחמ"רמשוער? 
האםניתןלקבלאתהתרשימים(תכניות)שלהגגות? 
 11 חוברתהצעה-נספחג' 


איננוקובעיםאתהתמחיר .
ראוסעיף4הנ"ל 
לא 

האםחוזהההתקשרותנדרשלהיותמלאטרםהזכייה
במכרז? 
 12 חוברתההצעה-נספחג'1– 6

לא 

האםנוסחכתבערבותבנקאיתנדרשלהיותמלאטרם
הזכייהבמכרז 
 13 לגבי סעיפים  3.1-3.3בדיקת מהנדס -עמ' :10
נבקשלהוסיף/לעדכןאתההבהרותהבאות
יובהרכיאיןהתחייבותלהגעתמהנדסלפניביצועעבודה.
עבודתהספקמולהמהנדסמתבצעתבצורהבההםמורגלים
לעבודיחד.



מובהרכיעלהמהנדסלאשראתהמערכתעלכל
רכיביה .

יובהרכיהמהנדסמאשראךורקאתהתקנתהעיגונים,ואין
מתפקידולאשרכלפרטאחרהנוגעלמבנה .
בהמשך לסיור קבלנים עלו בקשות ההבהרה הבאות  :





 14 נבקשלהעבירצילוםאוירעםסימוניהגגותהמופיעים
בטבלה 
 15 לגבימבניםמעלקומהבודדת-נאלצייןאםישנהבעייתגישה
לגג.גישהלשארהגגותתתבצעבאמצעותסולםנייד .

לאמקובל 
לאידועלנועלבעיותגישה .
יחדעםזאתמומלץלבחוןזאתבשטח .

כלהפרטיםנתנווהספקייתןאתהפתרוןהעומדבכל
 16 רצוימאד,עלמנתלקייםהליךמסודרוהוגןביןהספקים,
לערוךאפיוןעםכתבכמויותע"יגורםניטרלישאינומתחרה .
כלליהבטיחותודרישותכלדין .
 17 לפיהנאמרבסיור-כלהגגותהינםגגותבטון.במידהונתגלה
גגבואיןבטוןו/אואיכותהבטוןאינהמספיקהלחיבור
נקודה/קו,יתכןשינויבאופיהחיבורותמחור(אםניתןלבצע)
יעשהבהתאםלתוואיהשטחהקיים .
 18 איטוםהגגיתבצעע"יאנשימקצועמטעםהלקוח,במידה
ותתבצעהתקנההחודרתאתשכבתאיטוםהגג .

במקריםהללוהספקידאגלהתקיןמערכתמתאימה
.והבסיסלתמחורמצויןבנספחב'סעיף5א' .
לאמקובל .
ראופרק2סעיף6במסמכיהמכרז 

 19 בסיורנמצאכיאיןאופיוןברורומפורטלדרישתכםלקווי
חיים.כמוסוגהקו(כבליםאומסילות).
>.לאניתנובעתהסיורמידותמדויקותשלהגגותוכןלא
מידעעלחומריהמבנהשלכלגגוגג.ניתנובמסמכיהמכרז
שטחיהגגותשזהמידעשאינורלוונטימשוםשקווים

הספקייתןפיתרוןבטיחותיעלפיכלדין,ראהסעיף
16הנ"ל 

המידותנתנו,ראוטבלהבסעיף6לעילהמראהאתסוג
3
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מחושביםע"פמטררץ. 
>.איןהגדרהלמיקוםהנדרששלקוויהחייםבכלגגוגג .
>.בחלקמהגגותיידרשובנוסףאובלבד,נקודותעיגוןואין
אזכורלכךבמסמכיהמכרזכמוגםלמיקומיםהנדרשים .

הגגות.ניתןלגזוראתהמטרהרץמהמידותשנתנו .
ראהסעיף16הנ"ל,יחדעםזאתמובהרכיעלהספק
לתתפיתרוןלכלמרחבהגגכךשהעובדינועבו
בבטיחות .

איננויודעיםעלכךדבר,אנאצייןבמדויקבמהמדובר
>.קיימיםגגותעליהםקיימיםקוויחייםשאינםבטיחותיים.
משוםשברשותנואישוריםמתאימים 
קויםאלהדורשיםפירוקוהחלפתםבחדשים,גםלאמוזכר
במסמכיהמכרז .
 20 לדעתנו,ומתוךניסיוננוהרבבביצועפרויקטיםכאלה,עליכם
להכיןאופיוןמפורטלדרישתכם.עלהאופיוןלהגדירמה
נדרשבכלגגוהיכןמיקוםהקו/נקודותהעיגון,מהאורכושל
כלקוומאיזהחלקיםהואמורכב.
רקלאחרהכנתאופיוןשכזה,אשריכלולתכניתמדויקתלכל
גג(כמואורךהקוהנדרשומיקומו)יוכלוהמתמודדיםלהגיש
אתהצעתם.אזגםכלההצעותיתייחסולתוכניתברורה,ולא
כלמציעיגישתכניתמשלושאינהדומהלאחרים,וכךלא
תוכלולבחוראתההצעההטובהביותר,הבטיחותיתביותר
והמתאימהביותר .
לצורךהכנתאופיוןשכזה,ישנןחברותמתמחותומקצועיות
אשריודעותלהכיןאופיוןורשימתפריטיםנדרשים,תוךכדי
התייחסותלתקנותהבטיחותותקנותהעבודהבגובה .
 21 במסגרתמכרזלהתקנתפתרונותעיגוןלאבטחתעובדיםבכלל
הגגותהשטוחיםבמתחם,התבקשנולהציעמחירלפתרונות
עיגוןתקנייםעבורכ40-גגות.

עלאףשניתןלהציעמספרפתרונותהגנהמסוגיםשונים(
החלממעקהתקני,דרךמערךקוויעיגון),התבקשנולהציע
אתהפתרוןבמחירהנמוךביותראשרעדייןיאפשרלעובדים
מיומניםלעשותשימושבמערכתאבטחהמתאימה,כנדרש
בתקנותהבטיחותלעבודהבגובה .

ככללהפתרוןהמינימאלישיוכללאפשרעבודהכנדרשיהיה
התקנהשלקועיגוןמבוססכבללאורךהגג,בתוספתשל4
נקודותעיגוןלפינותהמבנה .

מסמכיהמכרזשסופקולקבלניםמכיליםנתוניםחלקיים
בלבדלכלגג-מידותרוחבואורך,ושטחכולל .

לאורזאתעדייןחסריםנתוניםהנדסייםקריטייםעלמנת
להציעמחירמדויקונמוךככלשניתן.אימתןמענהלשאלות
ההבהרהיאלץאותנולקחתמרווחיביטחוןבתמחור-דבר
אשריעלהאתהמחיר .
להלן מספר שאלות להבהרת הנתונים החסרים עבור כל גג:

-בגגותעד15מטראורך-ישצורךלוודאכיקייםבטוןראוי

ראהסעיף16הנ"ל 
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בשוליהגג,אשרמתאיםהנדסיתלחיבורקצההקו(כ2500--
3500ק"ג,תלויבאורך).נודהבאםתרשמועלכלגגהאםאכן
עומדבתנאיזה.באםאיןבטוןראוי-נודהבאםתציינואת
ראו את הטבלה בסעיף  6לעיל המציינת את הגגותעם
מאפייניהבטון .
בטוןוהגגותללאבטון. .

במידהולאניתןלחבראתקצותהקולחגורתהבטון
הספקיםמתבקשיםלכתובעליהאתהצעתהמחיר

משבעמודיעיגוןלקירהחיצוני
ההיקפית,יהיההכרחלהשת
ולשיםאותהבמעטפהכפישנכתבבמסמכיהמכרז .
נודהבאםתציינולגגותאלוהאםקייםבטוןראוילהתקנת
עמודיהעיגון.באםלא-נודהבאםתציינואתמאפייני

הבטון .

כלגגותהבטוןשסומנוראוייםלהתקנתעיגונים .
בגגותשאורכםעולהעל15מטר,ישהכרחלהוסיףנקודתעיגוןבינייםבמרכזהגג-נודהבאםתציינועבורכלגגמסוג

זההאםקייםמשטחבטוןראויבמרכזהגגאשרמתאים
הנדסיתלחיבורנקודתביניים(כ600-ק"ג) .
אנומצייניםכילגביהגגותשאינםמבטוןיידרשפתרון

אחרשיעמודבכלכלליהבטיחותוהדין. 
בגגותבהםהגגאינומלבני-לרוביידרשהתקנתקוויעיגוןנוספיםלכלאגףבגג-נודהבאםתציינולכלגגמסוגזההאם

קייםבטוןראויבכלאגפיהמבנה .


בנוסףלמיקוםוחוזקנקודותהחיבור,בחלקמהגגותקייםאיטוםמבוססיריעותפלסטיק-נודהבאםתציינולכלגג
מסוגזההאםאיטוםהגגמגבילאתאפשרויותחיבור
פתרונותהעיגון.וכןהאםניתןיהיהלהתקיןעמודיעיגון
לקירהחיצוני .

לאורהנתוניםהחסרים,אנוממליציםשייעשהסקרמקיף
לכללהגגותהכוללטיפוסלכלגגובחינתו,לפניהגשת
ההצעה .
לחילופיןניתןלהציעמחירעלסמךכתבכמויותמקיף
שיסופקמהלקוחויתייחסלרכיביהקוויםהנדרשיםעבורכלל
הגגות(במקרהזהלאנוכללערובלהתאמתההצעהלדרישות
התקנות,והאחריותתהיהעלמנסחיכתבהכמויותמטעם
מנהליהמכרז) .
באםלאיתבצעואחדמשתיפעילויותמקדמיותאלוונתבקש
להגישאתהצעתנועלפיכתבהכמויותהנוכחי-איןלנוספק
שניאלץלהגישהצעתמחירגבוההיחסיתוכןלאנוכללערוב
שהפתרוןאכןיהיהמיטבי .

יתבצעסיורנוסף–ראוסעיף4לעיל .
היותוהמכרזפורסםבמהלךחופשתחולהמועדפסח,תקופה
בההחברההייתהסגורהלאהיהמספיקזמן
להירשםולהשתתףבסיורקבלניםבאתרים
כמוכןניסיתיבמהלךשבועשעברלהירשםאצלדורין
ממחלקתהרכשולאנענינובתשובה
אודהלכםבאםתאשרולנציגנולהשתתףבסיורקבלנים
באתרבתאום .

 .3בעקבותסיורהמציעיםהראשוןוהשאלותשעלואנורוציםלהדגישאתהנושאיםהבאים:
 3.1הספקייתןאתהפתרוןהמתאיםביותרשיעמודבכל דרישות הבטיחות והדיןלגביגגותמבטוןולגביגגותשאינם
מבטוןואףיאפשרתנועהבכלמרחבהגג.
 3.2הספקידאגולהתקיןשילוטהכוונהשיותקןבדופןהגגכפישהוצגבסיור.
 3.3הספקיבצעסימוניזהירותעלהגגות(למשל:סימוניםזוהרים/אדומיםעלמנתלמנועאתהתקלותהעובדברכיבי
המערכת) .
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 3.4הספקיבצעהדרכותעלהמערכתלעובדיביה"ח(איןמדוברבהדרכהלעבודהבגובהאלאהדרכהלגביהמערכת
ורכיביה,הוראותשימושובטיחות)מדוברב-כ4מפגשים(לפחותכשעתייםכלמפגש)וכלזאתבתיאוםעםמנהל
הבטיחות .
 3.5מודגשכיעלהספקלתתשירותיאחזקה/החלפהלמערכותשיותקנולכלתקופתההתקשרות(כזכורשנתיים)
ובהתאםלצורך .
 3.6יובהרבזאתכיבמרכזהרפואיקיימים9מערכותועלהספקלתתמענהגםלמערכותאלומהיבטשלבדיקה,אחזקה
וכלדברהנדרשלעמידהבכלליהבטיחותוהדין.
 .4סיוררשות נוסףיערךבתאריך 21.5.19בשעה  8:00והואיצאמביתןבטיחותוגהות()209וימשך עדהשעה .12:00אנו
מציעיםשהספקיםיגיעועםהיועציםהמקצועיים בכדילהתרשםולגבשפתרונותיעיליםככלהאפשרושיעמדובכלכללי
הבטיחותוהדין,מבחינתנוהספקיםויועציהם מוזמניםלהישארלאחרהסיורככולשיידרשלהם.
 .5לאחרסיורהרשות,יינתןמועדנוסףלשאולשאלותעדהתאריך26.5.19והתשובותישלחועדלתאריך.30.5.19

 .6טבלת הצעת מחיר  (יש לתת מחירים על גבי הטבלה ולהכניס אותה למעטפה בהתאם להוראות הנמצאות במסמכי
המכרז) .

מיפוי גגות

מספר
מבנה

בנייןעגול

120

סוג הגג

אורך
מטר
משוער

בטון 

קוטרכ
28מטר

רוחב
מטר
משוער

שטח
מ"ר
משוער

מחיר עבודה ללא
מע"מ

523

פריוןהגבר

106

בטון

4

5

20

תיירותמרפא

108

בטון

14

13

182

היח'לאוטיזם

133

אינובטון

17.5

15

192

גןאלוטף

133

30

בנייןרשומותויח'מחשב

132

בטון

11.35

29.5

328

מגורירופאיםואחיות

201

בטון

13

13

169

מגורירופאיםואחיות

202

בטון

13

13

169

מגורירופאיםואחיות

203

בטון

10

16

160

מגורירופאיםואחיות

204

בטון

17

10

170

רווקיה

59

בטון

8

16

128

ביתשלום

138

בטון

292
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בטון

20

4

80

פנימיתו'הישנה

212

אינובטון

20

40.5

691

בנקהדםהישןביתן22לשעבר

213

אינובטון

28

25

56

חדרניתוחכללי

125

בטון

70

15

1050

ביתמרקחת

234

אינובטון

14.5

34.9

450

יח'למחלותזיהומיות

228

אינובטון

14

25

299

פסיכיאטריה

235

7.6

18

358

אינובטון

14

4

56

משרדדוברותושיווק

214

אינובטון

9.5

12.9

105

הנדסה

250

בטון

24

10

223

מחסןטקסטילוכביסה

253

בטון

20.5

8.3

169

יח'מחקרחזירייה

589

אינובטון

22.5

6.5

136

גןקטקטים

207

אינובטון

37.5

13

418

יח'הלסינקי

206

אינובטון

17

12

138

מרכזמחקרים-ביתחיות

205

אינובטון

11.6

13

134

ביתהספרלסיעוד

200

בטון

60

40

2400

בטון

20

15

300

חדרמרכזאשפהבחצרוגן

אינובטון

4

7

28

מחסן"משקר"+מחסןרעליםליד
חצרוגן

אינובטון

16

9

144

דוארישראל

210

אינובטון

6.80

7.25

49

מכוןEEG

215

אינובטון

33.5

12.6

365

דוארפנימי

221

אינובטון

5

2.8

13.7

גנרטורמס'1לידקניוןאסף

יח'מחקרדיןדיאגנוסטיקה

תחנתגנרטורמס'7לידגןויצו

בטון

איןלתתהצעת
מחיר
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משרדשירותלאומי

218

אינובטון

4

8

32

מכוןריאות

217

אינובטון

38

16

447

סיעודיותישנות

224

אינובטון

396

לשכהמשפטית

203

אינובטון

9

3

27

הנהלהאדמיניסטרטיבית

231

אינובטון

5

2

10

אפסנאותמשקית

204

אינובטון

30.3

8.12

244.9

אפסנאותרפואית+מחסןמשקי

204

אינובטון

30

37

1080

מעבדהנפרולוגית(רמזיה)

87

אינובטון

11

9

99

מלר"ד-גגותבחזיתהמיון

122

בטון

18

18

324

סה"כ מחיר ללא מע"מ



 .7המציעמתבקשלשיםלבלכלתנאיהסףולעמודבהםבאופןמצטבראחרת,הואעלוללהיפסל.
 .8הגשת מסמכיהמכרזתידחהבשבועייםנוספים(במקום)21.5.19לתאריך  6.6.19שעה 14:00בתיבתהמכרזיםהנמצאת
בביתן204.
 .9אנומאחליםלכםבהצלחה.


שם הספק _____________________________חתימת הספק _________________________ 

ישלצרףמסמךזהחתום,כחלקמהגשתהחומראשרייחשבכחלקממסמכיהמכרז .
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