י"ח בשבט ,התש"פ
 13פברואר 2020
סימוכין129008520 :
לכבוד
המשתתפים במכרז
שלום רב,
הנדון :מכרז פומבי כלל-ארצי מס'  102-2018לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים – מסמך תשובות לשאלות הבהרה (סבב שאלות שני)
 .1בהתאם לסמכותה על פי מסמכי המכרז ,לרבות סעיף  4לפרק ב' למסמכי המכרז ,מתכבדת בזאת ועדת המכרזים ליתן הודעה למציעים בדבר תשובות לשאלות הבהרה (סבב ב')
 .2כל ההבהרות בהודעה ,יחד עם המענה שפורסם ביום  ,19/9/2019המענה שפורסם ביום  24/9/2019ומסמך ההבהרות שפורסם ביום  6/2/2020זו יחשבו לחלק בלתי נפרד ממסמכי
המכרז .מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרה הנ"ל ,יגבר האמור במסמך ההבהרה האחרון שפורסם על ידי ועדת המכרזים.
 .3אלא אם נאמר אחרת ,לכל המונחים האמורים בהודעה זו תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז.
 .4אין להסתמך ע ל כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם ועדת המכרזים או על ידי כל גורם אחר ,ככל שניתן ,בכל פורום או צורה שהיא.
השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם ,הינם כמפורט בהודעה זו בלבד ,ובהודעות הבהרות נוספות שיצאו מטעם ועדת המכרזים ,ככל שיצאו.
 .5כאמור במסמך ההבהרות מיום  ,6/2/2020מועד הגשת ההצעות במכרז נקבע ליום ה 1/3/2020-בשעה .12:00
 .6להלן שאלות שנתקבלו במסגרת סבב השאלות השני ותשובות ועדת המכרזים:
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מס"ד

מס'
סעיף

.1

עמוד

שאלה

תשובה

כללי

האם חל שינוי בתעריפי האשפוז? אני רואה ירידה של  ₪ 3ליום
אשפוז בסל הרלוונטי .האם לא היה אמור להיות אחרת?

כאמור במסמך ההבהרות מיום  ,6.2.2020סבב השאלות הנוכחי מתייחס אך
ורק לנושאים המפורטים בו.
יודגש כי במסמך זה לא חל שינוי כלשהו בתעריפי האשפוז.

.2

כללי

כאמור בסעיף  9למסמך ההבהרות מיום  ,6/2/2020אין צורך בחתימה על כל
עמוד .כמו כן ,אין צורך להגיש את כל מסמכי המכרז.

הכנתי ,סרקתי ,צילמתי את כל מסמכי המכרז בגרסא הקודמת
שלו .האם אפשא להגיש את החומר שכבר הכנתי או שעלי
להכין הכל מחדש ,כולל כל החתימות וכו'  -רק בגלל שכעת

יחד עם זאת ,מודגש כי יש להקפיד על הגשת כל הנספחים בחוברת ההצעה

העמוד השתנה במעט?

בגרסה האחרונה והעדכנית שלהם (ככל שחלו בנספח שינויים).

האם יש אפשרות כאמור להגיש את המכרז כפי שהכנתי ולצרף
את מסמך ההבהרות ששלכם כעת?
.3

סעיף 11

"במקום סעיף  19.2.1.2יבוא" :לצורך הוכחת עמידת המציע
בתנאי הסף שבסעיף  7.3למכרז ,על המציע לצרף העתק רישיון
מטעם משרד הבריאות ,התקף למועד הגשת ההצעות"

על המוסד לעמוד בתנאי הסף שבסעיף  7.3למכרז" :למוסד רישיון תקף
במועד הגשת ההצעות מאת משרד הבריאות".

השאלה :תוקף הרישיון של מוסדנו" ,מחלקה סיעודית ,חברת
בתי אבות בר"ג בע"מ" ,עד  .28.02.2020ביום הגשת המכרז אנו
אמורים לקבל את הרישיון .דבר זה תלוי  ,אך ורק
בלוגיסטיקה של משרד הבריאות.

תשובה  :מוסדות שתוקף רישיונם יפוג /פג בסוף חודש וטרם הסתיימו

לציין כי בתאריך  ,10.02.2020אתמול ,התקיימה בקרת פתע של
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה  -ארצי
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
nehasim@MOH.HEALTH.GOV.
טל 02-5081008 :פקס02-5655976 :

הליכי הרישוי המקובלים יקבלו חידוש רישוי תקף לתקופה קצובה של 2
חודשים ו/או עד סיום ההליכים למתן רישוי קבוע .
במידה וישנו מוסד שלא קיבל רישוי בתוקף למועד הגשת המכרז עליו
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משרד הבריאות עבור הרישיון.
במידה ומשרד הבריאות לא ישלח את רישיון המוסד עד למועד
זה ,מה הדין?
.4

כללי

ללקוחות שלי יש  2מוסדות .המכרז שלנו ערוך ומוכן זה מספר
חודשים.

לפנות ללשכת הבריאות המחוזית ולדאוג לקבלת העתק רישוי בתוך  10ימי
עסקים .

ראה תשובה לשאלה .2

המתנו רק לנושא של אישור הפרוגרמה וכעת ברור לנו כיצד
ניתן לפעול בנושא זה.
השאלה שלי היא כזו -מכיוון שכל החומר כבר מוכן כולל
העתקים -ובהתחשב בכך שערכתם שינויים (בעיקרם מינוריים
ביותר כמו מספרי סעיפים /כותרות) -האם יש צורך לזרוק את
הנוסח המוכן שלנו ולהדפיס ולחתום על הנוסח האחרון
שפרסמתם זה עתה?
שאלה טכנית אמנם ,ואולם כאשר מדובר של  ,150ומדובר בשני
מוסדות -מדובר בשעות עבודה לא מעטות.
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.5

138

נספח ד1

בטבלת תחשיב העלויות בע"מ  138נספח ד 1יצרתם הרעת
תנאים בין המכרז שפורסם ב 2018לבין המכרז שפורסם
בפברואר 2020

כאמור במסמך ההבהרות מיום  ,6.2.2020סבב השאלות הנוכחי מתייחס אך
ורק לנושאים המפורטים בו.

לכל המוסדות הנמצאים בפרוגרמה הגבוהה והפרוגרמה
הבסיסית בכך שביטלתם את הפיצוי בגין מיגון חלונות והתקנת
כיורים שהיה במכרז  2018למרות שבפרוגרמות אלו
הפיצוי אמור להיות גבוה יותר כיוון שיש יותר חלונות בהיקף
ניכר מהפרוגרמה הבסיסית נא הבהרתכם בנושא
.6

מרשתי –הכינה את כל מסמכי הצעתה למכרז כבר למועד
המקורי .מרשתי לא הגישה שאלות הבהרה

ראה תשובה לשאלה .2

ולא העלתה כל הסתייגות .האם כעת היא נדרשת להכין את
הצעתה מחדש ,כולל שינויי הסעיפים ,או שניתן להסתפק
בהגשת ההצעה למכרז המקורי עם עדכון תעודת רישום בית
חולים?
אודה לתשובה מהירה
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.7

א.

ב.

האם מי שישלח את נספח ג 2משנת  2017חתום על ידי ראה סעיף  14.4סעיף למסמך ההבהרות מיום  6/2/2020וסעיף 19.2.3.10.2
מר עוזי קרן חייב במלוי מסמך ג1א ( מצורף בקובץ למכרז:
הנספח החתום )?
האם מי ששלח נספחי בטוח לשנת  -2020-לפי הנוסח "לחילופין יצרף המציע עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז את נספח
הקודם חייב לשלוח גם לפי הנוסח החדש?
ג' 2שנחתם ע"י מזכיר ועדת הפרויקטים במשרד הבריאות עד חודש פברואר
 ,2019ובלבד שלא חל שינוי ברמת התשתית או בשטחי הרווחה של המוסד
מהמועד בו נחתם המסמך ועד להגשת ההצעה" (הדגשות אינן במקור).
משמע שאם קיים נספח ג' 2שחתום על ידי עוזי קרן ולא חל שינוי בשטחי
המוסד -אין צורך בנספח ג'א.1

.8

13.2

בונוס
בעבור
שטחי
רווחה

בגרסה הנוכחית השתנה הסעיף מ 25/31 "-מ"ר ברוטו שטח
ממוצע למאושפז במחלקה" ל" -שטח מחלקה ממוצע
 900/1000מ"ר".

אין שינוי לאור הגדרת הבונוס ,ראה תשובתנו בשאלה  44למענה שפורסם
בתאריך 20.6.2019

בשאלת הבהרה מס"ד  44נתבקשתם לכלול בשטח המחלקה גם
שטחים ציבוריים המשמשים את דיירי הבית (כגון בית כנסת)
ובתשובתכם אישרתם הכללה של שטחים אלו ובתנאי שכל
השטחים נמצאים במתאר) קונטור( הבניין) לא כולל שטח
גינה(.
האם תשובתכם עומדת בעינה לאור שינוי ההגדרה לקבלת
הבונוס?
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19.2.3 .9
.10.2

נספח ג' 2

19.2.3 .10
.10.1

נספח ג'2

האם כוונת הכתוב הינה כי כל נספח שנחתם ע"י מזכיר ועדת
הפרויקטים לפני המועד  02.2019הינו קביל?
במידה ויש בידינו מסמך חתום משנת  2017האם הנ"ל מספק
לעניין ההצהרה לעמידה בדרישות המקום והמבנה ואז אין
צורך לפעול לפי סעיף ?19.2.3.10.1

.11

הנספח קביל ככל שנחתם לפני חודש פברואר  2019ובכפוף לכך שלא חל
שינוי ברמת התשתית או בשטחי הרווחה של המוסד מהמועד בו נחתם
המסמך ועד להגשת ההצעה.

האם יש צורך במדידה של כל קומה במבנה או שניתן להסתפק
במפת האתר כולו ובתוכנית האדריכלית של כל קומה?

יש לפעול על פי האמור בסעיף  19.2.3.10.1למכרז ,דהיינו ,לצרף תכנית
מדידה של המוסד ,הכוללת גם טבלת שטחים ברוטו של המחלקה ,ומפרטת
את כל הפונקציות הרלוונטיות למוסד בהתאם לפרוגרמה החלה עליו (יש
לציין את שנת הפרוגרמה של המוסד) ,כאשר היא חתומה ע"י אדריכל
מורשה או ע"י מודד מוסמך.

מוסדנו קיבל אישור שעומד בפרוגרמת  ,2016אך אין לי הצהרה
חתומה ע"י ועדת פרויקטים.

יש לפעול ע"פ ההוראות המפורטות במסמך ההבהרות מיום 6/2/2020
ובמסמכי המכרז.

האם אנו צריכים להגיש תוכניות כפי הנדרש ,או שהאישור
שקבלנו מספק.

.12

ראה תשובה לשאלה .7

חתמנו את כל מסמכים המכרז ביום  24.12.19לפי חוברת
המכרז שהיתה מפורסמת אז .האם עלינו להחתים שוב לפי
החוברת החדשה?
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ככל שאין ברשות המוסד את נספח ג' 2שנחתם ע"י מזכיר ועדת הפרויקטים
במשרד הבריאות עד חודש פברואר  ,2019ובלבד שלא חל שינוי ברמת
התשתית או בשטחי הרווחה של המוסד מהמועד בו נחתם המסמך ועד
להגשת ההצעה ,עליו לפעול על פי האמור בסעיף .19.2.3.10.1
ראה תשובה לשאלה .2
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.13

אנחנו ביצענו שיפוץ להתאמת המחלקות שלנו לפרוגרמת 2016
ויש לנו מכתב אישור ממשרד הבריאות שמאשר זאת .האם
מספיק לצרף את האישור הזה בשביל הגדרת התשתית או
שנדרש משהו נוסף?

ראה תשובה לשאלה .11

.14

לגבי חישוב שטחי הרווחה -במידה ויש לנו שטחי רווחה נוספים
שלא בקומת המחלקות ,כגון :חדר ריפוי בעיסוק ,מטבח,
מכבסה ,מחסנים -האם ניתן להוסיף אותם לצורך חישוב שטחי
הרווחה?

ראה תשובתנו לשאלה מספר  44למענה שפורסם בתאריך 20.6.2019

ב ב ר כ ה,
אורית אפרתי לב
מנהלת האגף

העתק:
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