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טגן,  מכשיר הזמנה לקבלת הצעות לרכישת מכשיר רנ 2022-55 הנדון: תשובות הבהרה עבור מכרז עיריית ערד מס'  
 אולטראסאונד, התקנתם, אחריות מוצר ושרות

 
 

 שלום רב,
 

 בהמשך לפנייתכם להלן תשובתנו. 
 

פרק וסעיף  עמוד מס"ד
 רלוונטיים

 הבהרה עיריית ערד נוסח הבקשה 

 לא מאושר נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים.   כללי  .1

2.  

תנאי 
המכר

, ז
סעיף 

7.3 
למסמ

 2ך 

אחריות, 
שירות 

ואחריות 
 נוספת

בקש להבהיר כי האחריות לא תחול על נזק שנגרם נ
שלא על פי ברשלנות או במכוון או בגין שימוש בטובין 

או מתאונה, כוח עליון, של היצרן הוראות השימוש 
אספקת החשמל, הזנחה, תנאי  בשלתקלות במערכת 

ו/או תיקונים סביבה בלתי הולמים או עקב שינויים 
שנעשו בטובין שלא על ידי הספק או מי מטעמו או 

כתוצאה מחיבורם למכונות או מתקנים שלא סופקו על 
במקרים כאמור עלות התיקון ידי הספק או מי מטעמו. 

 תהא בתשלום נוסף.

כמו כן נבקש להוסיף, כמקובל בהתקשרות מסוג אלה, 
ורק התחייבויות מצד בית החולים להשתמש בטובין אך 

בהתאם למטרות שלו הוא נועד ולהוראות השימוש, 
לאפשר לספק גישה חופשית לטובין לצורך ביצוע 
התחייבויות הספק מכוח ההסכם, לוודא שהטובין יופעלו 
באופן מקצועי, סביר וזהיר ורק על ידי מפעילים מוסמכים 
על ידי הספק שקיבלו הדרכה מתאימה להפעלתו, להודיע 

ריגה מיד עם הופעתה, לוודא לספק על כל תופעה ח
שהטובין מופעלים בצורה בטוחה ומקצועית, לא לעשות 
ולא להרשות לעשות שינוי תיקון או תוספת לטובין שלא 

 על ידי הספק או מי שהוסמך על ידיו.

 מקובל

3.  

תנאי 
המכר

 ז

וכן הואיל  2
 4מספר 

בהסכם, 
 3.1וסעיף 

 להסכם

 מקובל חודשים". 4חודשים" יירשם " 3נבקש כי במקום "

4.  

תנאי 
המכר

 ז

על המציע יהיה לצייד ולאבזר המכון בכלל הציוד " 2
כולל חדר ) הנדרש לצורך הפעלת מכשירי הרנטגן

 ", והאולטראסאונד.(הבקרה

נבקש הבהרה מהו הציוד והאבזור הנדרש לצורך הפעלת 
 מכשיר הרנטגן והאולטרסאונד. אנא פרטו.

הועבר יחד עם פרוטוקול 
המציעים ביום מפגש 

2.5.2022. 

5.  

תנאי 
המכר

 ז

 הועבר  נבקש לקבל את אישור ההשתתפות במפגש המציעים. 3.2.11
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6.  

תנאי 
המכר

 ז

 לא מאושר. נבקש כי סכום הערבות יהא פיצוי מוסכם סופי ובלעדי.  3.3.20

7.  

תנאי 
המכר

 ז

3.3.18 – 
3.3.20 

נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן למציע התראה בכתב 
 ימים ואפשרות לתקן במהלך תקופת ההודעה.  7לפחות 

 מאושר.

8.  

תנאי 
המכר

 ז

 ₪ 50,000 – 14.2סעיף  נבקש הבהרה לגבי סכום ערבות הביצוע.  7

9.  

מסמך 
 א

בכותרת המכרז נתבקשנו להציע מערת דיגיטלית  2.1.5
הזה רשום מערכת ובמספר מקומות כולל בסעיף 

בטכנולוגיה אנלוגית. נא הבהרתכם איזו מערכת עלינו 
 להציע:

 אנלוגית או דיגיטלית?

 רצפתית או תקרתית?

 עם בוקי או בלי בוקי?

 מה מספר הגלאים?

 האם גלאים קבועים או גלאים ניידים?

 מה גודל הגלאים?

 מהי הקונפיגורציה המבוקשת על ידכם?

 

 

ראו המפרט שצורף  במייל 
יחד עם פרוטוקול מפגש 

 .2.5.2022המציעים ביום 

10.  

מסמך 
 א

   CD STAND ALONEהאם הכוונה למערכת צריפת  2.2.7
כחלק מתחנת העבודה בחדר  CDאו כונן לצריבת 

 הטכנאים.  

ראו המפרט שצורף  במייל 
יחד עם פרוטוקול מפגש 

 .2.5.2022המציעים ביום 

11.  

מסמך 
1 

נבקש למחוק את הסעיף נראה כי הוא מנוסח בצורה  5
רחבה מידי ולא ברורה. אנא פרטו מעבר לכח אדם של 

 המציע מה עוד תרצו? 

 נדחה

12.  

מסמך 
1 

לא ברור איזה רישיון נדרש ממשרד הבריאות לעסוק  9
במתן השירותים. האם הכוונה כאן היא לאישור אמ"ר 

 למכשירים? אם לא אנא פרטו במה מדובר. 

 אישור אמ"ר למכשירים

13.  

מסמך 
1 

נבקש למחוק את הסעיף או להבהיר במה מדובר. הספק  11
אינו מפעיל מרפאה ואינו אחראי לכל רישיון בקשר לכך. 

הספק מספק, מתקין ונותן שירותי תחזוקה לציוד 
 שסיפק על כן לא ברורה דרישת הסעיף. 

יש "להלן הניסוח המתוקן: 
 לנו את הכישורים, הידע,

סיון, האמצעים הטכניים, הני
כ"א מקצועי ובכמות מספקת 

מנת לבצע וכל הציוד הנדרש על 
את העבודות במועדים 

ובהתאם  המפורטים בהסכם
להנחיות והנהלים המפורטים 

במסמכי המכרז, ואנו 
מתחייבים לעשות כן אם נזכה 

 "במכרז

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:yaara_h@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 וועדת מכרזים 

1995160-08טל.   

9951685-08פקס.   
 arad.muni.ilh_yaara@דוא"ל: 

  

14.  

כאמור לעיל אנחנו מספקים, מתקינים ונותנים שירותי  12 1מסמך 
תחזוקה לציוד שסיפקנו כפי שאנו עושים במקומות 

אחרים בארץ. לא ברורה לנו הדרישה להכיר את חוק 
  העזר של עיריית ערד.

יש להכיר את חוק העזר 
א באתר הנמצלניקיון, 

לפעול בהתאם ויירה הע
  ק. לחו

 לא מאושר. . 30 -ל 90נבקש לשנות מ  13 1מסמך   .15

16.  
נבקש כי טרם חילוט הערבות תינתן למציע התראה בכתב  20, 16 1מסמך 

 ימים ואפשרות לתקן במהלך תקופת ההודעה.   7לפחות 
 מאושר.

 לא מאושר. נבקש כי חילוט הערבות יהא סעד סופי ובלעדי.  21 1מסמך   .17

18.  
מסמך 

1.4 
נבקש למחוק את המילה "לתקן את" ובמקום לרשום  

 "למענה שירות ל"
 לא מאושר 

19.  

 "הואיל" 2מסמך 
 ראשון

נבקש לתקן את המשפט. עיריית ערד לא מפעילה 
באמצעות הזוכה מכון רנטגן. הזוכה מספק, מתקין ונותן 

 שירותי תחזוקה לציוד שסיפק. 

הכוונה אינה לכם אלה 
למפעיל הרנטגן שזכה בעבר 

 במכרז.

20.  

הספק מספק, מתקין ונותן שירותי תחזוקה לציוד  3.1 2מסמך 
שסיפק. על כן אנו לא מפעילים את הציוד אלא המרכז 

הרפואי וכן אנו לא דואגים לרישיונות הפעלה אלא 
 עיריית ערד אחראית לכך. אנא תקנו את הסעיף בהתאם. 

הספק יבצע הפעלה ראשונית .1
יחד עם המפעיל של העירייה 

 קינה.ע"מ לוודא כי המערכת ת

לאור העובדה כי הספק יבצע .2
את השיפוץ הפיזי של המכון 

)ראה פרוטוקול כנס מציעים(, 
הספק ידאג יחד עם העירייה 

 לקבלת רישיון ההפעלה.

21.  
אנחנו מספקים, מתקינים ונותנים שירותי תחזוקה לציוד   2מסמך 

 .3.9שסיפקנו על כן נבקש למחוק את סעיפים 
 נדחה

 מקובל להוריד את המילה "רפואיים".נבקש  3.17 2מסמך   .22

23.  

, 3.18 2מסמך 
3.19 

נבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין. כך,  (1)
 יירשם "על פי דין".  בלעדית"במקום "

 נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד. (2)

נבקש כי הוראות הסעיפים יתייחסו לשיפוי ולא  (3)
 לפיצוי. 

בנוסף נבקש להבהיר כי אחריות הספק תוגבל  (4)
לסכום התמורה שקיבל ובכל מקרה לא תחול לגבי 

נזקים, אבדן או חיוב שיגרמו בשל מעשה או מחדל של 
 או מי מטעמה. עיריית ערד

נבקש כי חובת השיפוי והפיצוי תהנה כפופות  (5)
לתנאים המצטברים הבאים: ניתן פסק דין חלוט נגד 

 חריות הספק על פי דין לנזק; הקובע א העירייה

הודיעה לספק על דבר הדרישה ו/או התביעה  העירייה
תשתף פעולה באופן סביר עם  העירייהמיד עם קבלתה; 

הספק ולא תתפשר ללא הסכמת הספק מראש ובכתב; 
 תאפשר לספק לנהל את ההגנה על חשבונו. העירייה

נבקש למחוק את המילים "מיד עם דרישתה  (6)
 הראשונה"

 מאושר.
 
 

 לא מאושר.

 לא מאושר.
 
 

 לא מאושר.
 
 
 
 

 לא מאושר.
 
 

 מאושר.
 
 
 
 

 לא מאושר.
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24.  

מסמך 
2 

נבקש כי ביטול ההסכם יהא בהתראה מראש ובכתב של  3.20
ימי עסקים ואפשרות לתקן במהלך תקופת  7לפחות 

 ההודעה. 

 מאושר.

25.  

מסמך 
2 

נבקש להבהיר כי תקופת ההתקשרות היא לא תקופה  4
השירות. תקופת השירות היא תקופת אחריות שנה ואז 

שנים. תקופת ההתקשרות  4שנים שירות סה"כ  3עוד 
היא שונה ולא מסונכרנת עם תקופת השירות. נבקש 

הבהרה מהי תקופת ההתקשרות ומהי תקופת השירות 
 ולעדכן בהתאם  את ההסכם.

תקופת ההתקשרות ותקופת 
השירות אחת הן, וזאת לאור 

העובדה כי הזוכה מחויב 
 36 –להמשיך השרות ל 

חודש וכן לשנתיים נוספות 
 ע"פ החלטת העירייה.

26.  
מסמך 

2 
 לא מאושר. נבקש למחוק את הסעיף.  5

27.  

מסמך 
2 

מצב המכון כפי שהוצג לנו בסיור הספקים אינו מתאים  5.2
לדעתנו לציוד הנדרש הן מבחינת גודל החדר והן מבחינת 
תשתיות החדר אנא ספקו  תוכנית קומה והחדר בפורמט 

DWG  כמו כן אנא הגדירו במדויק כולל כתב כמויות .
ומי נושא באחריות ובעלויות הבינוי וההתאמות של 

המוצעת שכן במקרה והמציע החדר למערכת הרנטגן 
נדרש לשאת בעלויות אלו יש לתמחר זאת בנפרד 

 מהמערכת ובשורה נפרדת בהצעת המחיר. 

ראו פרוטוקול כנס המציעים 
שנשלח במייל ביום 

2.5.2022. 

28.  
מסמך 

2 
נבקש למחוק "לתקן התקלה" ולרשום במקום "מענה  7.2

 שירות".
 נדחה

29.  

נבקש להבהיר כי המציע יחתום על מסמך או אישור  9.3 
כאמור ובלבד שהדרישה תהיה סבירה וללא עלות נוספת 

וכי זכויותיו לא תפגענה וכי לא תתווספנה התחייבות 
 נוספת על המציע )כפי שרשום בסעיפים(. 

נבקש כי בכל מקרה שהעירייה תממש את אמור במי 
 ובכתב. תינתן למציע הודעה מראש  9מסעיפי סעיף 

 לא מאושר.

30.  
מסמך 

2 
הספק מספק, מתקין ונותן . 10יש למחוק את כל סעיף  10

 ולא אחראי על רישוי.  שירותי תחזוקה לציוד שסיפק
 תהכוונה לרישיונו –נדחה 

 אמ"ר.

31.  

תנאי 
תשלו

 ם

יום  30נבקש להגדיר את תנאי תשלום אשר יהיו תוך  
והתאמות ממועד אספקת המערכת. בנוסף לעניין המבנה 

 .2למסמך  5ראו הערותינו לסעיף 

 נדחה

32.  

מסמך 
2 

 הצילהנבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין, כך לאחר  11.2, 11.1
"אחראי" יירשם "על פי דין". כמו כן נבהיר כי אחריות 

 המציע תהא על פי דין גם לעניין תקופת ההתיישנות. 

 מאושר. הכוונה למילה

33.  

 הצילהנבקש כי אחריות הספק תהא על פי דין, כך לאחר  11.3 
 "אחראי" יירשם "על פי דין" במקום "בלעדית". 

כמו כן, נבקש להבהיר כי אין המציע פוטר את העירייה 
 מאחריותה על פי דין. 

 מאושר. הכוונה למילה
 
 

 לא מאושר.
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34.  

לא ברור לנו רישא הסעיף. כיצד ניתן לפטור את העירייה  11.4 
מכל אחריות לנזק שבאחריות העירייה על פי דין ו/או 

חוזה. נראה כי סעיף זה אינו הוגן ולא מסתדר עם חובתה 
של רשות שלטונית. ככל והעירייה אחראית לנזק על פי 
דין ו/או הפרה התחייבות חוזית לא נראה סביר לפטור 

לתקן ולהבהיר את הסעיף. האם במקרה מנזק נבקש 
שהעירייה לא שילמה למציע אזי היא פטורה מנזק? האם 

 במקרה שהעירייה פעילה שלא כדין היא פטורה מנזק? 

 

 לגבי סיפא הסעיף בנוגע לשיפוי נבקש כי:

 .נבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד (1)

נבקש כי הוראות הסעיפים יתייחסו לשיפוי ולא  (2)
 לפיצוי. 

מחוק את המילים "על פי הסכם ו/או". נבקש ל (3)
 נבקש הוצאות סביות ושכ"ט סביר. 

נבקש להבהיר כי אין הסעיף פוטר את המזמין  (4)
 ו/או מי מן הבאים מטעמו מאחריותם על פי דין.

נבקש להחריג נזק הנגרם בזדון ו/או כמו כן, 
 שהיה בידי כללית למנוע באופן סביר.

תוגבל בנוסף נבקש להבהיר כי אחריות הספק  (5)
לסכום התמורה שקיבל ובכל מקרה לא תחול 
לגבי נזקים, אבדן או חיוב שיגרמו בשל מעשה או 
מחדל של כללית או מי מטעמה, לרבות בית 

 החולים או מי מטעמו.

נבקש כי חובת השיפוי והפיצוי תהנה כפופות  (6)
לתנאים המצטברים הבאים: ניתן פסק דין חלוט 

ל פי דין הקובע אחריות הספק ענגד העירייה 
 ;לנזק

הודיעה לספק על דבר הדרישה ו/או  העירייה  (7)
העירייה תשתף פעולה  ;התביעה מיד עם קבלתה

באופן סביר עם הספק ולא תתפשר ללא הסכמת 
הספק מראש ובכתב; העירייה תאפשר לספק 

 לנהל את ההגנה על חשבונו.

נבקש למחוק את המילים "מיד עם קבלת דרישה  (8)
 בכתב"

 שלוחיה". נבקש להוריד "או (9)

נבקש להוריד את המילים "על פי חוזה זה ו/או".  (10)
זכות השיפוי הינה בגין אחריות על פי דין. 
במקרה של הפרה של הסכם ניתן לתבוע ישירות 

 את המציע בגין הפרה בהתאם לחוק החוזים. 

נבקש לתקן להוצאות משפטיות ואחרות  (11)
 סבירות. 

 מאוד ברור:
 חוזה פי על באחריותו שהם"

 "דין כל פי על או/ו זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לא מאושר.
 

 מאושר.
 

 לא מאושר.
 
 
 

 לא מאושר.
 
 
 

 לא מאושר.
 
 
 
 
 

 לא מאושר.
 
 
 
 

 מאושר.
 
 
 
 

 לא מאושר.
 
 

 לא מאושר.

 לא מאושר.
 
 
 
 

 לא מאושר.
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35.  

מסמך 
2 

נבקש להבהיר את משמעות השחרור מאחריות. מה  12
הכוונה כתוצאה מהתקנת המכשירים? הכוונה להתקנה 
הפיזית עצמה כפי שבוצעה על ידי הספק. היות והסעיף 

לא מובן נבקש להבהיר כי אין בסעיף זה לפטור את 
 העירייה מאחריותה על פי דין. 

העירייה לא תהא אחראית 
לכל נזק שיגרם בן לאדם ובן 

לרכוש או ציוד כתוצאה 
מעבודות הכשרת המכון 

 והתקנת הציוד.

36.  
מסמך 

2 
נבקש להחריג כנהוג מסעיף כח עליון את החובה לתשלום  13

 על פי ההסכם
 לא מאושר.

37.  

מסמך 
2 

נבקש למחוק. סעיפים אלו מנוסחים  14.3 -ו 14.1סעיפים  14
בצורה מאוד רחבה ועל כן נבקש להבהיר כי הזכות 

בגין  - 14.4 -ו 14.2לחילוט הערבות הינה כאמור בסעיפים 
הפרת התחייבות המציע על פי מסמכי המכרז וההסכם 

ולא בגין הסכם אחר ורק התחייבויות על פי דין שלא שונו 
 בהסכם. 

יש למחוק לא רלוונטי לא מדובר בהסכם  – 14.6ף סעי
 שכירות. 

ככל והוגדרו סעדים ספציפיים בהסכם  – 14.7סעיף 
 נבקש כי אלו יחולו במקום הוראות הדין. 

 לא מאושר.
 
 
 
 
 

 במקום שוכר יבוא מציע.
 
 
 

 לא מאושר.

38.  

מסמך 
2 

ראשית נבקש להבהיר מהי תקופת השירות ומהי תקופת  15.1
 ההתקשרות. 

שנית, נבקש כי זכויות המציע על פי דין לא יגרעו ממנו, 
קרי במקרה והעירייה מפרה את ההסכם, למשל לא 
משלמת למציע, אזי המציע  יוכל לבטל את ההסכם 

בהתאם לדין. נראה כי מצב שבוא גם העירייה מפרה את 
 ההסכם וגם מחלטת את הערבות אינו סביר.

 

 
 
 

 לא מאושר.

39.  

מסמך 
2 

כאמור לעיל נבקש כי למציע עמודנה זכויותיו על פי דין,  152
כך למשך במקרה והעירייה מפרה את ההסכם המציע 
יהא זכאי לבטלו אחרת יקבל כפל "קנס" גם העיריה 

מפרה את ההסכם וגם הוא לא יהיה זכאי להחזר כספי. 
נבקש להדגיש כי בכל מקרה להבנתנו המציע אינו נדרש 

בבמכון אלא רק לספק  לבצע השקעות או התאמות
להתקין ותת שירות למערכו. ככל והדבר שונה אזי מדוע 

המציע לא יהיה זכאי להחזר בגין השקעותיו? כמו כן, 
המציע יהא זכאי בכל מקרה לקבל תשלום בגין המערכות 

 והשירות שנתן עד למועד הביטול. 

 לא מאושר.

file:///D:/Nira/2017/12-2017/עיריית%20ערד/מהתחלה/www.arad.muni.il
mailto:yaara_h@arad.muni.il


 
 

 www.arad.muni.il |  6699516-08טל.: |  , ערד 6הפלמ"ח | עיריית ערד  

 וועדת מכרזים 

1995160-08טל.   

9951685-08פקס.   
 arad.muni.ilh_yaara@דוא"ל: 

  

40.  

מסמך 
2 

הביטול נבקש כי תיתן למציע הודעה בכתב טרם  15.3
ואפשרות לשימוע טרם הביטול ובכל מקרה המציע יהא 
זכאי לתשלום בגין המערכות שסיפק והשירות שניתן עד 

 למועד הביטול. בנוסף:

הזוכה לא אחראי לקבל היתר או רישיון  – 15.3.1סעיף 
למכשיר הרנטגן או האולטרסאונד אם המבנה של המכון. 

מערכות על העירייה לשלם למציע במקרה זה בגין ה
 שסופקו והשירות שניתן.

על העירייה לשלם למציע במקרה  – 15.3.4 – 15.3.2סעיף 
 זה בגין המערכות שסופקו והשירות שניתן.

יום  30נבקש כי תיתנן אפשרות במהלך  – 15.3.5סעיף 
 להסיר את המצב.

הסעיף כללי מידי. נבקש כי תינתן  – 15.3.10סעיף 
מהלכה יוכל המציע ימים ב 14התראה מראש ובכתב של 

 לתקן את הבעיה. 

 מאושר.
 
 
 
 

 מאושר.
 
 
 

 מאושר.
 
 

 מאושר.
 
 

 מאושר.

41.  
מסמך 

2 
 נבקש למחוק לא רלוונטי לא מדבור על הסכם שכירות.  15.4

 

 מאושר.

42.  
מסמך 

2 
נבקש כי לעניין אחריות המציע בנוגע לסעדים יחול  16.5, 16.1

 כפי שביקשנו לתקן. 11.4האמור בסעיף 
 לעילראה 

43.  

מסמך 
2 

נבקש למחוק את הסעיפים. המציע על פי הסכם זה  16.3, 16.2
מספק מכשירים, התקנה ושירותי תחזקה ולא מעבר 

לכך. המציע אינו אחראי על המכון. לא ברורה לנו 
 הדרישה בסעיפים אלו היות ולא מדובר בהסכם שכירות. 

 מאושר.

44.  
מסמך 

2 
ימים את האפשרות לתקן. וכי תיתנן  14נבקש לתקן ל  16.8, 16.6

 התראה בכתב. 
 מאושר.

45.  
מסמך 

2 
 לא מאושר. נראה עי לא רלוונטי אין למציע חזקה במכון. -16.8.1 16.8

46.  
מסמך 

2 
נבקש כי זכות הקיזוז תהא על פי דין, קרי סכום קצוב  18

 מהסכם זה בלבד. 
 לא מאושר.
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47.  

סעיף  
11. 

 בוקש למחוק את המילה "כל".מ – 11.5סעיף 

במקום המילים: "כל עוד עלולה... אחריות על פי  11.5סעיף 
חודשים לאחר  24הדין" מבוקש שיירשם: "לתקופה נוספת בת 

 תוום ההתקשרות".

 

 

 

 

 בוקש למחוק את המילים: "ו/או בקשר".מ – 11.6.3סעיף 

את המילה "בקשר" ובמקום  מבוקש למחוק - 11.6.5סעיף 
 שתרשם המילה "בגין". 

 בנוסף, מבוקש כי לפני המילים: "מי מטעמו" יירשם "בגין". 

את המילה "בקשר" ובמקום  מבוקש למחוק - 11.6.6סעיף 
 שתרשם המילה "בגין". 

 בנוסף, מבוקש כי לפני המילים: "מי מטעמו" יירשם "בגין".

בכך כדי  ש להוסיף את המלל: "אולם איןמבוק - 11.6.8סעיף 
 לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטחת ע"פ הדין".

מבוקש למחוק את השורה, לחלופין לציין כי  11.6.9סעיף 
"סכום ההשתתפות העצמית יעמוד על הסכום המקובל בשוק 

 הביטוח במועד עריכת הביטוח".

להוסיף  בוקש למחוק את המילה "כלל". וכןמ – 11.6.13סעיף 
 כי "האמור אינו חל על ביטוח אחריות מקצועית".

מבוקש להוסיף לאחר המילה "אחריותו" את  – 11.6.14סעיף 
 המילה "על פי הדין". 

וכן להוסיף  מבוקש למחוק את המילה " לפצות"  11.10סעיף 
את המלל : "אין באמור כדי להוסיף על אחריות הזוכה על פי 

 הדין".

 למחוק את המילים : "ו/או מי מטעמו".מבוקש  11.12סעיף 

 מאושר
 

במילים "כל עוד עלולה.... 
אחריות על פי הדין " ימחקו 
ובמקומן ירשם "ובביטוחים 

על בסיס הגשת התביעה 
 36לתקופה נוספת של 

חודשים לאחר תום תקופת 
ההתקשרות ו/או 

 השירותים".
 
 

 לא מאושר.
 

 לא מאושר.
 

 מאושר.
 
 

 לא מאושר.
 
 

 מאושר.
 

 מאושר.
 
 

 לא מאושר.
 
 
 

 מאושר.
 
 

 מאושר.
 
 

 לא מאושר.
 
 

 לא מאושר.

48.  

אישו
ר 

 ביטוח

מבוקש למחוק את המילים:" מתן שירותים נלווים" באופי  
 העסקה.

ת הנערכות הינן פוליסו -אחריות מקצועית וחבות המוצר
 309במסגרת פוליסה משולבת. מבוקש להסיר את קוד 

 בפוליסה המשולבת.

 לא מאושר.
 
 

 לא מאושר.

49.  

עמוד 
19 

היות ועלות שנת אחריות נוספת מעבר לשנות האחריות,   3סעיף 

משתנה בהתאם לדגם הנבחר, נבקש לאפשר מספר 

לסעיף זה, לפי מספר הדגמים המוצעים ותוך   תימחורים

 ציון התמחור עבור כל דגם

 מקובל

50.  
עמוד 

22 
מהם את האם כוונתכם שאנו נפנה למכונים/מרפאות ונבקש  1סעיף 

 המלצתם הכתובה? אם לא, אנא הסבירו כוונתכם

העבירו שמות + מספרי 
 טלפון של המכונים/מרפאות
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51.  

עמוד 
14  

סעיף 
3.6 

מבקשים אישור להגיש מכשיר חדש שיחליף את הדגם 

הישן. הוגשה עבורו בקשה לאישור אמר אך זו טרם 

.  צפוי שעד כחודש FDA + CEהתקבלה. יש עבורו אישור

 ימים לאחר הגשת המכרז יתקבל אישור אמ"ר.

ניתן להגיש, אולם המכשיר 
לא יותקן כל עוד אין אישור 

 .CE -ו FDAאמ"ר ו 
נדגיש כי באם עד מועד סיום 

ההכשרה וההתקנה 
הקבועים במכרז לא יתקבלו 

כלל האישורים הר"מ 
הנדרשים כי אז רשאית 

תהיה העירייה לבטל 
ם הזוכה מבלי ההתקשרות ע

שתהא לו כל טענהו/ו דרישה 
 מהעירייה.
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52.  

מבוקש לאשר קבלת דחייה במועד האחרון שנקבע להגשה וזאת   כללי 
בשל הלו"ז הצפוף בין המועד להגשת שאלות הבהרה למועד ההגשה 

 ע"מ שנוכל להיערך בהתאם למענה.

 לא מאושר 

53.  
 המוצע.מבוקש להבהיר כמה שנות אחריות נדרשות עבור כל מוצר   כללי 

 מכשיר רנטגן ומכשיר אולטרסאונד
שנים הן למכשיר  10

הרנטגן והן לאולטרה 
 סאונד

54.  
מבוקש לקבל מפרט מלא ועדכני לכל מערכת הנדרשת להגשה   כללי 

 רנטגן + אולטרסאונד
ראו פרוטוקול כנס 

המציעים שנשלח 
 2.5.2022במייל ביום 

55.  

כללי 
ביחס 

כל ל
סעיפי 
האחר
יות 

והשיפ
 וי

בחוז
 ה

 מבוקש להבהיר כי: 

נותן אין באמור במי מסעיפי האחריות בהסכם כדי להטיל על  .א
ומי מהבאים מטעמו אחריות מעבר לאחריות  השירותים

המוטלת עליהם על פי דין וכי אין באמור בהם כדי לפטור את 
ו/או ניזוק כלשהו, והבאים מטעמם של הנ"ל  העירייה 

 מאחריות המוטלת עליהם על פי דין.
הנה החובה  נותן השירותיםחובת השיפוי/פיצוי המוטלת על 

תחויב לשלם על פי  שהעירייהבגין סכומים  העירייהלשפות את לפצות/
פסק דין שלא עוכב ביצועו בעקבות תביעה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק 

תודיע  שהעירייהעל פי דין ובלבד  נותן השירותיםלרכוש להם אחראי 
התביעה ו/או הדרישה תוך זמן סביר מקבלתה, על  לנותן השירותים

להתגונן מפניה ותשתף עמו פעולה בהתגוננות נותן השירותים תאפשר ל
 כאמור.

 לא מאושר.

56.  

 3.4 
 

מבוקש כי נותן השירותים יעדכן רק כאשר מדובר בשינויים 
מהותיים שיש בהם בכדי להשפיע על ההתקשרות עם העירייה או 

 העירייהלפגוע בהתקשרות עם 

  לא מקובל

57.  

 מבוקש: 3.18 

בשורה הראשונה למחוק את המילה "בלעדית" ולרשום  .1
 במקומה את המילים "על פי דין"

"ובין  -בשורה השנייה למחוק את המילים "בין" ו .2
 בעקיפין"

להבהיר כי האמור בסעיף כפוף לקבלת פסק דין חלוט בו  .3
 נמצא נותן השירותים אחראי על פי דין

 
 

 מאושר.
 

 מאושר.
 
 

 מאושר. לא

58.  
מבוקש להבהיר כי האמור בסעיף כפוף לקבלת פסק דין חלוט בו  3.19 

 נמצא נותן השירותים אחראי על פי דין
 לא מאושר.

59.  
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף: "אלא אם קיבל על כך אישור מראש  8 

 מהעירייה"
 לא מאושר.

60.  

בשורה הרביעית לאחר המילים "והמוחלט של העירייה" מבוקש  9.1 
להוסיף את המילים: "ובלבד שהודיעה על כך מראש לנותן 

 השירותים"

 מאושר.לא 

61.  

בשורה השלישית לאחר המילים "המציע הזוכה" מבוקש להוסיף  9.2 
את המילים: "ובלבד שהעירייה הודיעה על כך מראש לנותן 

 השירותים"

 מאושר.לא 

62.  
את בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף  11.1 

 המילים "על פי דין"
 מאושר.
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63.  

בשורה הראשונה לאחר המילה "אחראי" מבוקש להוסיף  .1 11.2 
 את המילים "על פי דין"

בשורה השישית לאחר המילים "על פי חוזה זה" מבוקש  .2
: "ועד לתום תקופת האחריות  להוסיף את המילים

 בהסכם זה"

 מאושר.
 
 

 מאושר.

64.  
את המילה "בלעדית" ולרשום  מבוקש בשורה הראשונה למחוק 11.3 

 במקומה את המילים: "על פי דין"
 מאושר.

65.  

מבוקש בשורה השנייה למחוק את המילים: "על פי חוזה  .1 11.4 
 זה ו/או"

להבהיר כי חובת השיפוי/פיצוי כפופה לקבלת פסק דין  .2
 חלוט בו נמצא נותן השירותים אחראי על פי דין.

 לא מאושר.

66.  

למחוק את המילים: "ממועד תחילת תקופת  מבוקש .1 11.5 
 ההתקשרות או" וכן המילים: "לפי המוקדם". 

להוסיף אחרי המילים: "לערוך ולקיים" את  מבוקש  .2
 המילים: "בין בעצמו ובין באמצעו מי מטעמו"; 

למחוק את המילים: "כל עוד עלולה להיות מבוקש  .3
למציע הזוכה אחריות על פי דין" ובמקומן להוסיף 

 שך שלוש שנים נוספות מתום ההתקשרות""למ

 לא מאושר.

67.  

 11.6.
1 

לא מאושר אולם  למחוק את המילים: "ו/או העירייה" מבוקש
יובהר כי שם המבוטח 
היה בהתאם להרחבי 

השיפוי המפורטים 
 בסעיף.

68.  
 11.6.

9 
 לא מאושר. מבוקש למחוק סעיף זה

69.  
 11.6.

11 
 30 -ב 60להחליף  מבוקש

 

 לא מאושר.

70.  
 11.6.

13 
 להוסיף את המילים: "ו/או כל נוסח מקביל לו" מבוקש

 

 מאושר.

71.  
 יום" 14למחוק את המילים: "לא יאוחר מ  מבוקש 11.7 

 

 מאושר.

72.  
 להחליף את המילה: "לצמצם" במילים: "לשנות לרעה" מבוקש 11.9 

 

 מאושר.

 מאושר.לא  מבוקש בשורה הרביעית למחוק את המילים: "על פי הסכם זה" 11.10   .73

 לא מאושר. "על המציע הזוכה....בהתאם" למחוק את המילים:מבוקש  11.11   .74

 מאושר. מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ו/או מי מטעמה" 12   .75

76.  
מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים: "ו/או עקב נסיבות  13.1 

 שאינן תלויות בנותן השירותים".
 לא מאושר.

 מאושר. מבוקש טרם חילוט הערבות לתת לנותן השירותים גם זכות טיעון  14.4   .77

78.  
מבוקש לא לחלט ערבות במקרים בהם הפסקת ההסכם נגרמה עקב  15.1 

 נסיבות שאינן תלויות בנותן השירותים.
 מאושר.

79.  
 15.3.

9 
 מאושר. ימים. 14 -ימים ל 7 -מבוקש לשנות מ
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80.  

 15.3.
10 

את המילים הבאות: "ובלבד שניתנה מבוקש בסוף הסעיף להוסיף 
לנותן השירותים הזדמנות לתקן את ההפרה מספיק זמן מראש 

 טרם הפסקת ההתקשרות"

 מאושר.

81.  
מבוקש בסוף הסעיף להוסיף את המילים הבאות: ונתנה לנותן  16.2 

 השירותים הזמנות לתקן את ההפרה".
 מאושר.

82.  

העירייה לעניין מבוקש למחוק בסעיף את המשפט : "חשבונות  16.3 
ההוצאות דלעיל יהוו הוכחה מכרעת לנכונותם, והמציע הזוכה 
מתחייב לפרוע לעירייה את החשבונות שיוגשו על ידי העירייה מיד 

 עם הגשתם".

 מדובר בדרישה שאינה סבירה.

 לא מאושר.

83.  

מבוקש לאשר להגיש הצעות מחיר הן לשירות והן למערכות  1.1 
 במט"ח וצמוד ליום האספקה

 זאת מאחר ואנו חברת המייבאת ציוד במט"ח.
 לא מצוין מטבע הגשה למערכת?

 לא מאושר.

84.  

מבוקשת הבהרתכם מהו תסקיר מוצר? נדרש לרשום שלוש פעמים  1.1 
מכשירים מכל  3 -המערכות המוצעות. האם הכוונה ל 2מחיר עבור 

 מוצר? מה נדרש מהמציע?

 הכוונה בתסקיר מוצר
של  מפרט מלאל

 המכשיר המוצע.  
מכשיר  מינימוםנדרש 

 מכל מציע.  1

85.  

ביטו 
ח 

אחרי
ות 

מקצו
 עית

 להוסיף משולב עם חבות מוצר  מבוקש

 302למחוק קוד מבוקש 

 

מאושר כחלופה 
 נוספת

 
 מאושר.

86.  

ביטו 
ח 

חבות 
 מוצר

 להוסיף משולב עם אחריות מקצועית מבוקש

 

מאושר כחלופה 
 נוספת.

87.  

ביטו 
ל 

שינוי 
פולי
 סה

 לא מאושר. ".30" -" ב60מבוקש להחליף "
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