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  2016 ספטמבר 27 

        לכבוד:
                

  
להתקשרות בחוזה לביצוע שרותי בדיקות כשירות  2016/070/0297/00 מס'פומבי מכרז  הנדון :

כבאים, מדריכי ירי וקרב מגע, עובדי יחידת הציפורים ומתן רפואית למאבטחים, פקחי טיסה, 
  רשות שדות התעופה שרותי חיסונים עבור

  הבהרה מודעת עדכון מועדים ומענה לשאלות - 2הבהרה מספר 

 עדכון מועדים:

") מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפים באשר לדחיית מועדים הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " .1
 כדלקמן :בהליך המכרז, 

 המועד האחרון להגשת הצעות .1.1

לטופס הזמנת ההצעות, יעודכן  7.13.2המועד האחרון להגשת ההצעות המכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף 
 . 10:00, עד השעה 31.10.2016 ליום

 עיון במסמכי המכרז .1.2

נת לטופס הזמ 4.1.1.1 המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז, במשרדי הרשות, כפי שהוא נקוב בסעיף
  . 27.10.2016ההצעות, יעודכן ליום 

  תשלום דמי ההשתתפות  .1.3

לטופס הזמנת  5.2.2.1המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות, באגף תקבולים, כפי שהוא נקוב בסעיף 
 .27.10.2016ההצעות, יעודכן ליום 

יף המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות, באמצעות אתר האינטרנט של הרשות, כפי שהוא נקוב בסע
 . 23:30, בשעה 26.10.2016לטופס הזמנת ההצעות, יעודכן ליום  4.2.1.1

יודגש כי לא יחול עדכון בכל יתר מועדי ההליך המכרזי, לרבות לעניין זה: מועד תוקף ההצעה ומועד 
  תוקף הערבות לקיום מכרז.  

רשות הלהלן יפורטו תשובות במכרז,  ")הטופס(להלן: " לטופס הזמנת ההצעות 18.2בהתאם להוראות סעיף  .2
 :לשאלות הבהרה שנשאלו בקשר עם המכרז שבנדון

  

  טופס הזמנת ההצעות

בהמשך לתשובת הרשות כפי שפורסמה במסמך הבהרה 
כי על המציע להציע במסגרת הרשות מבהירה  1מספר 

 5.1.2תנאי המקדמי שבסעיף הוראות ההמכרז ובהתאם ל
  מכון רפואי הממוקם באזור המרכז /גוש דן. לטופס, 

 - ודהיינ" אזור המרכז/גוש דן"לצורך האמור יודגש כי  
הישובים הממוקמים בתוך הטבעת הפנימית של 

בהתאם למפת התיחום של  -אביב-מטרופולין תל
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (מסמך מפת התיחום 

  מסומן כנספח ח' לטופס ).
במכון הרפואי  אך ורק ויינתנז כל השירותים נשוא המכר

תצהיר בנוסח בו נקב המציע במסגרת הצעתו למכרז ב
במסגרת בחינת במכרז בחן נספח ב' לטופס ואשר י

האיכות. ככל ולמציע מכון רפואי נוסף באזור 
ו/או באזורים נוספים בארץ מחוץ לאזור  /גוש דןהמרכז

לא ינתן בהם שרות לרשות במסגרת  –המרכז/גוש דן 
  ז.המכר

למען הסר כל ספק על המציע לנקוב בתצהיר ב' לטופס 
במכון רפואי אחד בלבד והוא יבחן במסגרת בחינת 

  האיכות.

נשוא  השירותיםהאם מבוקש להבהיר 
רק במכון הרפואי המוצע  יינתנוהמכרז 

במכרז על ידי המציע ואשר ממוקם 
 5.1.2בסעיף כהגדרתו  /גוש דןבמרכז

השירותים גם שניתן לספק את  אולטופס 
הממוקמים של המציע  במכונים אחרים

 ?/גוש דןמחוץ לאזור המרכז
  

  סעיף 

5.1.2  

  

1.  



  
  

    2 

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723-7, Ben Address: P.O.Box  

  
  חוזה
  

 3.13 -ו 1.5מבוקש להוסיף בסעיפים   .הבקשה נדחית
לחוזה את כתובת המוקד האנושי 

באותם מקרים בהם המוקד האנושי 
אינו ממוקם באותה הכתובת של המכון 

  ?הרפואי
  

  .2 1.5סעיף 

 1.5 בסעיף כהגדרתו"היתר"  המונח כי מבהירה הרשות
 זו הגדרה תחת כמפורט"ב, וכיוצ אישור כל הינו לחוזה
 השירותים מתן לשם בעקיפין או במישרין נדרש ואשר
    .הספק באחריות הינו

  

במונח "היתר", מהו  מבוקש להבהיר,
ההיתר הנדרש בקשר עקיף עם  ביצוע 

  ?התחייבות הספק בחוזה

  .3 1.5סעיף 

  .4 1.5סעיף     הרשות מבהירה כדלקמן:

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהספק כל 
שירות אחר ו/או נוסף הנובע מתכולת השירותים במכרז 

באשר אין ביכולתה לדעת ו/או לצפות מראש במועד 
יציאת המכרז אם תידרש בעתיד לבצע עבור נבדקים 

מטעמה חיסון נוסף ו/או בדיקה נוספת אשר אינם 
כנספח א'  מופיעים בנספח תכולת השירותים המצורף

  לחוזה  ובטופס ההצעה הכספית למכרז. 
ככל והרשות תידרש לעשות כן , לגבי סוגי בדיקות 

תורחב תכולת השירותים בהתאם,  -וחיסונים נוספים 
ככל שיהיה בידי הספק האפשרות לבצע את הבדיקה 
ו/או החיסון הרלוונטי, כאשר מחירי החיסונים ו/או 

  הבדיקות הנוספות ייקבעו בין הצדדים. 
  

מבוקש להבהיר במונח "שירותים", 
שירות כל כם  במשפט "מה כוונת

אחר ו/או נוסף הנובע ממתן 
הספק נתנו על ידי יהשירותים שי

נזכר בחוזה, אף שלא כמפורט 
  "? בחוזהבמפורש 

  

     .א

המונח "שירותים נלווים" איננו ברור. הכוונה היא 
  לשירותים נוספים כמפורט בס"ק א' לעיל.

  

האם כוונת הרשות הינה למתן 
  שירותים נלווים?

     .ב

לחוזה ועל ביטול  3.6מודיעה על ביטול סעיף  הרשות
  לחוזה. 1ז'- נספחים ז' ו

  לחוזה אשר בוטל יבוא הנוסח הבא: 3.6במקום סעיף 
יבצע את כל הוראות החוזה באופן התואם את  הספק"

האינטרס של הרשות, ובכלל האמור לא ימצא במצב של 
להודיע ניגוד עניינים כלפי הרשות וכן יפעל על מנת 

יתעורר או  מסגרתוללא דיחוי, על כל עניין ב לרשות,
כי עלול להתעורר  ,באופן סבירממנו שניתן יהיה להסיק 
  ."ניגוד עניינים כאמור

  

את משתתפים  עתיידהרשות מבוקש כי 
  מי הצדדים לסכסוך עם הרשות.

  סעיף
 3.6  

5.  

 הבקשה מתקבלת.
 

  
  

  

"הדוח - מבוקש כי "הממצאים" ו
 המסכם", כהגדרת מונחים אלו

לחוזה, ישלחו לרשות  3.15בסעיף 
  באמצעות פקס למייל.

  .6 3.15סעיף  .א

חיובי. בסיום ביצוע הבדיקות בהתאם לאמור בסעיפים 
ו' בנספח תכולת השירותים יש להעביר לידי הרשות - א'

 ימי עבודה. 5את הממצאים  ואת הדוח המסכם תוך 
  

מבוקש להבהיר האם הממצאים 
והדוח המסכם מתייחסים לכל 

ו' - מסוגי הבדיקות סעיפים א' אחד
בנספח תכולת השירותים המצורף 

  כנספח א' לחוזה?
  

     .ב

  .מתקבלתהבקשה 
   

סעיף  שיון עסק.יראת הדרישה למבוקש לבטל 
4.2.1  

7.  
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להוסיף בסעיף זה אחרי המילה  מבוקש  מתקבלת. הבקשה 
נותני " יםאת המיל "עובדים"
  ."רותיםיש
  

  .8  5סעיף 

הרשות בלבד  7.3כפי שכתוב בסעיף  .הבקשה נדחית
תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את 

חודשים  24של עד בתקופה נוספת תקופת ההתקשרות 
 -בכל תמהיל שתבחר "), ת ההארכהותקופ(במכרז זה: "

לרבות שינוי בהיקף השירותים ו/או במרכיבי השירותים 
 בכתבהודעה מוקדמת אמצעות מתן וזאת ב - וכיו"ב 
או  ימים טרם תום תקופת התקשרות 30לפחות , לספק

, שתפרט בין תקופת ההארכה הראשונה, לפי העניין
היתר את משך תקופת ההארכה, ואת תמהיל השירותים 

  .שיחול בין הצדדים בתקופת ההארכה

 מרכיבי השירותיםבמבוקש כי שינוי 
  .יבוצעו במתואם עם הספק

  .9 7.3סעיף 

כמו כן תשומת לב המשתתף מופנית  .נדחית הבקשה
  לעיל. 6בהקשר זה לתשובה לשאלה 

הדרישה לאישור  מבוקש להחליף 
המנהל בכתב על השלמת השירותים 

 ,מסירת תוצאות הבדיקות לרשותב
  .כהשלמת השירותים

  

  .10 9.5סעיף 

 תהיה תקפה הערבות בחוזה  מבוקש כי  ת. ידחהבקשה נ
חודשים לכל הפחות ממועד  12-ל

  .הוצאתה ותוארך ככל שיידרש
  

  .11 12.4סעיף 

 לחוזה .  13.9-13.6הרשות מודיעה על ביטול ס"ק 
 ענינו איחור ב  13.3תשומת לב המשתתפים לכך שסעיף  

ות הרפואיות  בעוד בדיקהבצוע זימון הנבדק ו/או בב
ענינו איחור במסירת הממצאים או דוח  13.4שבסעיף 

  הבדיקות המסכם.

נא הבהרתם לגבי הכפילות בסעיף 
 זה.

 

  .12 .13סעיף  .א

מבוקש לאשר החלת הפיצוי רק   הבקשה נדחית.
לאחר שבקשת הרשות לא נענתה 

על ידי הספק או לחילופין לאפשר 
לספק מספר ימים לבצע את 

 התחייבויותיוהנדרש על פי 
  בחוזה.

  .13   .ב

  הבקשה נדחית.
  

  .14 26.2סעיף   מבוקש לבטל הסעיף.

  
  ' לחוזהאנספח 

  
הרשות מבהירה כי הדרישה כפי שהינה מופיעה בסעיף 

לבדיקה גופנית יסודית וחוות דעת  הינה דרישה א.1
שיבוצעו על ידי רופא שהינו רופא מורשה לפי תקנות 

.א. כך 1לפיכך הרשות מודיעה על תיקון סעיף  .הטיס
  שבמקום :
 ;בדיקה גופנית יסודית ע"י רופא 
  בדיקת רופא וחוות דעת רפואית ע"י

רופא מורשה לפי תקנות הטיס (רישיונות 
 .1981 -לעובדי טיס) התשמ"א

  
  תבוא הפיסקה הבאה:

  בדיקה גופנית יסודית וחוות דעת רפואית
ע"י רופא מורשה לפי תקנות הטיס 

 .1981 -(רישיונות לעובדי טיס) התשמ"א
  

כי "בדיקה גופנית  להבהירמבוקש 
יסודית ע"י רופא".. הינה הבדיקה 

הרשומה בהמשך סעיף זה בדיקת רופא 
וחוות דעת רפואית ע"י רופא מורשה לפי 

  .תקנות הטיס"..

  .15 .א.1ף סעי
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בדיקת רופא חוות :"מבוקש להבהיר כי   חיובי.
דעת רפואית לממצאי בדיקת 

" הינה בדיקה שתבוצע ע"י הארגומטריה
הסמכה ברפואת ספורט רופא בעל 

  (לימודי תעודה).
  

  סעיף 
  .ב.1

16.  

  : מבוקש להבהיר כדלקמן  
  

  .17 .ד.1סעיף 

חיובי. אין חובה כי הרופא המבצע את הבדיקה כאמור  
במקרה מעין זה, ככל  יהיה רופא מומחה באורטופדיה.

ולנבדק קימת בעיה בריאותית בתחום האורטופדיה, על 
הנבדק לביצוע הרופא במכון הרפואי להפנות את 

בדיקות אורטופדיות נוספות בקופת החולים אליה 
  משויך הנבדק. יודגש כי

שביצע הנבדק מטעם קופת החולים, ממצאי הבדיקות 
יבחנו על ידי הרופא במכון הרפואי לצורך מתן אישור 

  תעסוקתי על ידו.

"בדיקה אורטופדית לאבחון 
מחלות או מצבים שעלולים 

להחמיר באימון או בפעולות 
מבצעית". האם הבדיקה יכולה 

להתבצע ע"י רופא שאינו 
  אורטופד? 

  

       .א

הרשות מדגישה כי במכרז זה . ראה תשובה א' לעיל
השירותים מטעם הספק יבוצעו אך ורק במכון הרפואי 

לטופס ואשר נבחן  עליו הצהיר הספק במסגרת תצהיר ב'
במסגרת בחינת האיכות בהקשר זה ראה תשובת הרשות 

 לעיל. 1בסעיף 
  

ככל שנדרש כי הבדיקה תתבצע 
על ידי רופא מומחה באורטופדיה 

נא אישורכם לכך שניתן לבצע 
אשר  הבדיקה שלא במכון הרפואי

הוצע במכרז ואשר נבחן במסגרת 
  בדיקת האיכות.

  

       .ב

הבדיקות  מבוקש להבהיר האם  חיובי.
המפורטות בסעיף זה יבוצעו על ידי 
רופא תעסוקתי אשר אף יאשר את 

  הכשירות של הנבדק?
  

  סעיף 
  . ה1

18.  

הרשות מבהירה כי בדיקות לגילוי עופרת הינם בהתאם 
  לחוק. (א) ו(ב)  9למפורט בסעיף 

נא אישורכם כי בדיקות לגילוי עופרת 
  הינם הבדיקות הבאות:

בדיקות דם המוטולוגיות וכימיות, 
בדיקות שתן כללית, בדיקת עופרת בדם, 

ובדיקת   Zppבדיקת פורפירינים בדם 
  רופא תעסוקתי.

  סעיף
  .ו'1

19.  

  ' לחוזהבנספח 
  

  נבקש לבטל את הסעיפים הבאים:  הבקשה נדחית. 
2.5 ,4.6 ,5 ,6 ,8 ,9  

  20.  

  ' לחוזהדנספח 

  ב' כדלהלן: חיובי. הרשות מודיעה על תיקון בסעיף
רוע יבגין כל אוכן  נשוא הסכם זהבמקום ..."

  "...שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל
  תימחק –המילה "וכן" 

רוע יבגין כל א נשוא הסכם זה לפיכך ירשם:...
  "...שבאחריותו כמפורט בסעיף א. לעיל

  

מבוקש להבהיר כי הפיצוי בסעיף  יהיה 
רק בגין נזק שנגרם באחריות הספק 

  כאמור בסעיף א'. 

  .21  סעיף ב'

מבוקש שהתשלום יבוצע על פי פסק דין   הבקשה נדחית.
   .חלוט

  

  .22  סעיף ג' 

הבקשה מתקבלת באופן חלקי. הרשות מבהירה כי נוסח 
 הסעיף ישונה כדלקמן:

ייערך על ידי  MEDICAL MALPRACTICE"ביטוח 

מבוקש להחיל ההתחיבות לרכש ביטוח 
לתקופת מתן השירותים בלבד, כאשר 

ההתחיבות כאמור כפופה לקיום 
אפשרות סבירה לרכישת כיסוי ביטוחי 

, 1סעיף   
  2ב' 

23.  



  
  

    5 

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723-7, Ben Address: P.O.Box  

הספק במשך תקופת ההסכם וכן כל עוד קיימת 
אחריותו של הספק ע"פ הסכם זה או על פי דין. 
ההתחייבות כאמור כפופה לקיום אפשרות סבירה 

 כיסוי ביטוח בשוק הביטוח". לרכישת
  

  בהתאם לתנאי השוק. 

  לחוזה 1נספח ד'

  .24  4סעיף   לנספח. 4מבוקש לבטל סעיף   מבוטל.– 4סעיף הבקשה מתקבלת 

כי גבולות האחריות: לא יפחתו  מבוקש  הבקשה מתקבלת.
$ למקרה וסך של 2,000,000מסך של

  $  לתקופת הביטוח.10,000,000
 

  

    

  לחוזהה' נספח 

 המתייחסותמבוקש להבהיר שעבודות   הבקשה נדחית.
  .לעבודות הקמה ושיפוצים בטלות

  

  .25  נספח ה'

  
לחוזה), נבחן על ידי הרשות  8סודיות (סעיף מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז, בקשר לשמירת 

  ויפורסם בהמשך.
  

  
  
    
  

  
  חתימת המציע

___________________________  
   :העתקים

  אדם-כחרא"ג  -    קדושאריה מר 
  רא"ג לוגיסטיקה -    מר אלדד סומר
  סגן ליועמ"ש -    עו"ד קרן כהן

  לוגיסטיקה -  עו"ד לימור טנצר
  רפרנטית רכש בכירה -    יני שפיגליגב' ל

  מזכירת ועדות -  גב' אריאלה קעטבי 

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-הבהרה זו כשהיא חתומה על
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