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 להלן הסעיף לאחר התיקון: -א' נפלה טעות סופר במילים "על כך" 68בסעיף  .2

 

את ההפרה לאחר  פי הסכם זה ולא תיקן-נותן השירות הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על"

 .")ארבעה עשר( יום 14מראש ובכתב תוך  כך-עלשקיבל התראה 

 

 ף לאחר התיקון:להלן הסעי -נפלה טעות סופר במילה "פרטי" 103בסעיף  .3

 

המבקר  רטיפבמוקד רשומה רפואית, שבה יירשמו נותן השירות מתחייב לנהל בקשר לכל מבקר "

 ."ופירוט הטיפול והשרות שניתנו לו

 

 

 להלן תשובות לשאלות הבהרה: .4
 

  
 תשובה שאלת הבהרה סעיף עמוד מס"ד

  תנאי המכרז והוראות למשתתפים –מסמך ב' 
מועצה תישא באגרות, נא להבהיר כי ה )ז(2 6  .1

היטלים ומיסים החלים על החלקים 
במבנה שהמציע לא יעשה בהם שימוש 

 כאמור.

 מקובל.

2.  12 
20 

 א7
 א12

 

נא להבהיר כי ביצוע שירותים נוספים או 
הגדלת השירותים יהיה כפוף להסכמת 
הזוכה, ולתשלום תמורה בגין שירותים 
אלו כפי שיסוכם עם הזוכה. )הערה זו 

ם לסעיף המתאים בהצעת מתייחסת ג
מסמך ג, ובמקומות אחרים  –המציע 
 במכרז.(

לא ישונה. מדובר בשירותים 
נוספים שאינם דורשים 
מיומנות מיוחדת , אלא 
שירותים נלווים למפורט 
במפרט הטכני ובמסמכי 

 המכרז.
ישנה התייחסות לעניין 
התמורה במסמכי המכרז 
לעניין להגדלת או הקטנת 

באופן  שאז תשולם -השירות
יחסי לתמורה בגין שירות 

 מלא.  
נא להבהיר כי מימוש ערבות )ערבות  8 13  .3

הצעה או ערבות מכרז( כפוף למתן הודעה 
ימים למציע, ולמתן  14מראש של 

אפשרות למציע להעלות את טענותיו בפני 
 הגורם המקבל החלטות במועצה.

 
 

סעיף זה לא ישונה. כתוב 
במפורש שחילוט הערבות 

 א כל תנאי מקדים.תהא לל

4.  13 
 
14 

 ד8
 

 ט9

נא להבהיר כי הארכת הערבות כפופה 
לאישור המציע, אך אם המציע לא האריך 
את הערבות לפי דרישת המועצה, הצעתו 

 עלולה להדחות.

 סעיף זה לא ישונה.

 סעיף זה לא ישונה. נא להבהיר כי חתימת המועצה על החוזה  ג11 16  .5



כמוה כאישור שיש לה תקציב 
רש להזמנת כלל והתחייבויות מימון כנד

 השירותים.
6.  17 

20 
 ו-ד11

 א12
נא להבהיר כי הקטנת השירותים או 
קבלת רק חלק מהם מהמציע )במסגרת 
פיצול(, חתימה על חוזה אחר מהמצורף 
למכרז, דחיית שירותים, וכו', כפוף 
לאישור המציע, ולתנאים שיסוכמו עמו, 
לרבות באשר לתמורה, והתמורה לא 

היה "יחסית". )הערה זו מתייחסת גם ת
מסמך  –לסעיף המתאים בהצעת המציע 

 ג, ובמקומות אחרים במכרז.(

כתוב  -סעיף זה לא ישונה
במפורש כי הנושא בשיקול 

 .דעתה הבלעדי של המועצה
כתוב כי  -א' 12לעניין סעיף 

ייחתם הסכם בנוסח 
בשינויים המצורף למכרז 

 בים.המחוי

את ההצמדה. התמורה אינה  נא למחוק 2)ב(12 20  .7
צמודה, לכן זה לא סביר שסכום הערבות 

 יהיה צמוד.

 סעיף זה לא ישונה. 

נא להבהיר כי הכוונה רק להנחיות  ד12 21  .8
המחייבות על פי דין ו/או שהועברו למציע 
לפני הגשת ההצעה ו/או שאין בהם להטיל 

 מחויבות כספית נוספת על המציע.

סעיף זה לא ישונה. גם 
חיות חדשות של משרד הנ

הבריאות או המועצה או כל 
גורם מוסמך אחר אשר 

 -יינתנו לאחר הגשת ההצעות
 יחייבו את הזוכה במכרז.

נא להבהיר כי התקופה הראשונה היא  א13 22  .9
לשנתיים )יש סתירה בין האמור בסעיף זה 

 סעיף י( 7לאמור בעמוד 

אכן, התקופה הראשונה 
 חודשים. 24הינה בת 

נא למחוק את הסעיף. מדובר בהסדר  15 24  .10
שבמקרים רבים אינו סביר, ופיצוי הזוכה 
המקורי בגין השקעות שלו לאור דרישת 

 המועצה צריך להיות תלוי נסיבות. 

 סעיף זה לא ישונה.

  הצעת המציע –מסמך ג' 
נא להבהיר כי חתימת המועצה על   9 32  .11

ההסכם כמוה כאישור אנשי המקצוע 
 המציע. שהוצעו על ידי

לא ישונה. על הזוכה במכרז 
לאשר את אנשי המקצוע 
שהוצעו על ידו. הנושא 

 . 9מוסדר בסיפא של סעיף 
 נא להבהיר כי: 16 34  .12

על פי הסכם בין המועצה למשרד  .1
הבריאות )והגורמים המממנים(, 
הם מחויבים משרד הבריאות 

 מחויב העברת הכספים.

המועצה תעשה כל שביכולתה  .2
ממשרד  לקבלת הכספים

הבריאות )והגורמים המממנים(, 
 לרבות הליכים משפטיים.

בכל מקרה שלא תתקבל התמורה  .3
ממשרד הבריאות )והגורמים 
המממנים( תודיע על כך המועצה 
לנותן השירות לאלתר, והוא יהיה 
רשאי להפסיק את השירותים או 
לצמצמם בהתאם לתמורה 

 שקיבל.

נותן השירות לא יהא מחויב  .4
ים ככל שלא קיבל בהענקת שירות

 את מלוא התמורה המגיעה לו.

 הסעיפים לא יתוקנו.
 



לא התקבלו כל כספי המימון, לא  .5
יהא בכך למנוע את התשלום 
במועד של חלק המועצה ושל 
כספי המימון שכן התקבלו 

 במועצה.

-האמור בסעיף כפוף לכך שאי .6
קבלת כספי המימון אינו נובע 

 ממעשה ו/או מחדל של המועצה.
 

 בהסכם. 92הערה זו מתייחסת גם לסעיף 
 

 
  

  הסכם –מסמך ד' 
נא להבהיר כי האמור כפוף להסכמת נותן  11 45  .13

השירות, ולתנאים שיסוכמו עמו, לרבות 
 התמורה.

 סעיף זה לא ישונה.

נא להבהיר כי התמורה תהיה כפי שיסוכם  13 45  .14
עם נותן השירות, ולא תהא באופן יחסי. 

ה ישנם הוצאות מלבד עלות ההפעלה לשע
קבועות וכן הוצאות הקמה שלא משתנים 
בהתאם להיקף המבקרים, ולא סביר 

 להפחית את התמורה באופן יחסי.

סעיף זה לא ישונה. התמורה 
תשולם באופן יחסי לתמורה 

 בגין השירות המלא.

רשום שהמוקד יאוייש  1בפיסקה ג 20 47  .15
בטכנאי רנטגן. אנא למחוק את הדרישה 

וונה היא איוש של טכנאי ולהבהיר שהכ
 45רנטגן רק למכון וכפי שמופיע בעמוד 

 10סעיף 

מקובל. מובהר בזאת כי 
הדרישה לאיוש ע"י טכנאי 
רנטגן מתייחסת למכון 

 הרנטגן בלבד.

במקום "שחיי אדם" נא לכתוב "שלעיתים  23 47  .16
 חיי אדם".

נא למחוק מ"בכל זמן ומקום" עד סוף 
המכרז  הסעיף. זה לא רלוונטי לנשוא

שהוא רק במוקד ובשעות והתנאים 
 שהוגדרו במכרז.

 סעיף זה לא ישונה.

נא להבהיר כי תיקון על ידי המועצה לא  (1)ג()26 50  .17
וצע אלא לאחר שניתנה התראה מראש יב

ובכתב לנותן השירות שלא ביצע את 
הנדרש על פי ההסכם תוך פרק זמן סביר 

יום ממועד קבלת דרישת  14-שלא יפחת מ
המועצה. )הערה זו מתייחסת גם לסעיף 

 להלן( 56

 56מקובל. גם ביחס לסעיף 
 למסמכי המכרז(. 55)עמוד 

 2ז 52  .18
 

אית תכלול נא להבהיר כי הרשומה הרפו
רק את הנדרש על פי דין, ולפי שיקול דעת 

 הרופא.

סעיף זה לא ישונה. עסקינן 
 בדרישה של משרד הבריאות.

נא להבהיר כי בכל הקשור לאחריות נותן  36-39 54  .19
 השירות על פי סעיפים אלו והסכם זה:

אחריות נותן השירות תהא על פי  .1
 דין בלבד.

נותן השירות יהיה אחראי רק  .2
ישירים, ולא לנזקים  לנזקים

 עקיפים ו/או תוצאתיים.

מלוא האחריות של נותן השירות  .3
תהא מוגבלת לסכום הביטוח בכל 

 מקרה.

שיפוי/פיצוי על פי סעיף זה או  .4

 -טסעיף זה לא ישונה, למע
מוסכם כי סעיפי השיפוי 
יחולו בכפוף למתן הודעה 
לנותן השירות על 

 התביעה/הדרישה.
 יוותרו בעינם. -יתר הסעיפים



, סעיף 53הסכם זה )לרבות סעיף 
להלן( כפוף לכך  61, וסעיף 55

( הודיעה לנותן 1שהמועצה: )
השירות על תביעה/דרישה עם 

רה את המשך ( העבי2קבלתו. )
( 3הטיפול לנותן השירות. )

שיתפה פעולה עם ההגנה ככל 
( לא התפשרה ללא 4)-הנדרש. ו

 הסכמת נותן השירות.

פיצוי או שיפוי יהיה רק לאחר  .5
מתן פסק דין חלוט ובהתאם 

 להוראותיו.

אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע  .6
מאחריות צד או גורם כלשהו על 

 פי דין.

. נבקש לשנות את המילים "אבדן 1 5.1 71  .20
 מסמכים" ל אובדן רשומה רפואית"

. נבקש למחוק את המילים "אובדן 2
השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה 

סת רשלנות רפואית ביטוח" המדובר בפולי
לנזקי גוף אין רלבנטיות לאובדן שימוש או 

 עיכוב כמשמעות הפוליסה . 

 
 סעיף זה לא ישונה.

מדובר בפול. אחריות 
מקצועית ויכול להיגרם נזק 

 מכך.

 30יום" ל " 60נבקש לשנות את המילים " 7 71  .21
יום" לפחות ביחס לביטוח אחריות 

וק מקצועית הנערך בלונדון ואלו תנאי הש
 בו. 

 מאשר

נא להבהיר כי אחריות על פי סעיף זה הינו  48 55  .22
רק אם נותן השירות אחראי לכך על פי 
דין, וכי אין באמור בסעיף זה כדי להוסיף 
על אחריות נותן השירות לנזק ו/או 

 לתיקונו מעבר להוראות הדין.

 סעיף זה לא ישונה.

לאחר המילה "הדרושים" נא להוסיף "על  50 55  .23
 דין".פי 

 סעיף זה לא ישונה.

נא למחוק את המילים "והכל לפי  .1 51 56  .24
 קביעת" עד סוף הסעיף. 

נא להבהיר כי האמור הינו כפוף  .2
לכך שמדובר בנזק לו א אחראי 
נותן השירות על פי הוראות הדין 

 והסכם זה.

נא להבהיר כי האמור כפוף  .3
 לתנאי השיפוי המפורטים  לעיל.

 סעיף זה לא ישונה.

נא להבהיר כי האמור מתייחס לנזקים  52 56  .25
להם אחראי נותן השירות על פי הסכם 

 זה.
נא להבהיר כי האמור כפוף לתנאי השיפוי 

 המפורטים לעיל.

סעיף זה לא ישונה. הסעיף 
מתייחס למצבים בהם 
נדרשת התייצבות בבית 

נותן השירות  -המשפט
 מתחייב להתייצב.

ברור.  נא למחוק את הסעיף. הסעיף לא 54 56  .26
ככל שנותן השירות אחראי על פי דין 

 לנזקים הם יחולו עליו כאמור לעיל. 

הסעיף לא יימחק. עסקינן 
בסעיף המתייחס לצווי 
מניעה שיוצאו בשל עבודה 

 או פעולה של נותן  השירות.
נא למחוק את הסעיף. יש סעיפי שיפוי  55 56  .27

 לעיל, ולא ברור מה סעיף זה בא להוסיף.
מחק. עסקינן הסעיף לא יי

בסעיף ספציפי המתייחס 
למצבים של חבלה או 

 תאונה.



נא להבהיר כי לא יקוזז סכום כלשהו  57 57  .28
מהתמורה. לחילופין, נא להבהיר כי קיזוז 
סכום כלשהו מנותן השירות על פי סעיף 
זה או בהתאם לכל זכות אחרת של 

 14המועצה כפוף למתן הודעה מראש של 
רות למציע ימים למציע, ולמתן אפש

להעלות את טענותיו בפני הגורם המקבל 
 החלטות במועצה.

סעיף זה לא ישונה. מדובר 
בקיזוז סכומים שנותן 
השירות אחראי לתשלומם 
על פי הפרק אליו מתייחס 

 הסעיף.  

נא להבהיר כי מימוש ערבות על פי סעיף  ד58 57  .29
זה או כל סעיף אחר במכרז יהא בסכום 

ין זה סביר שבכל הנזק שנגרם למועצה. א
מקרה סכום הערבות משמש כפיצוי 

 מוסכם, מבלי להתחשב כלל בנסיבות.

 סעיף זה לא ישונה.

נא למחוק "דרישה ראשונה", ובמקום  61 58  .30
זאת נא להבהיר כי פיצוי/שיפוי יהיה 

 בהתאם להוראות פסק דין חלוט בלבד.

 סעיף זה לא ישונה.

וסיף לפני המילים "לפני תום" נא לה 64 58  .31
 ימים". 90"לפחות 

ימים.  30-מוסכם לשנות ל
המועצה תודיע לנותן 
השירות על רצונה בהארכת 

לפני  ימים 30 ההתקשרות,
. תום תקופת החוזה המקורי

קיימת האופציה  מועצהל
הבלעדית לקבוע באם 
להאריך את ההסכם כמפורט 

 בהסכם זה.
 

נא להבהיר כי בכל מקרה, בין על פי סעיף  68 59  .32
ובין על פי כל סעיף אחר במכרז, זה 

המועצה תבטל את ההסכם רק לאחר 
התראה בכתב ומראש פרק זמן סביר שלא 

יום שבמהלכם לא תוקן  14-יפחת מ
 הנדרש.

לא ישונה. במקרים 
מסוימים לא סביר להמתין 

ימים. במקרים בהם יש  14
בא לידי  –מקום ליתן הודעה 

ביטוי במכרז )ראו למשל 
 א'(. 68סעיף 

נא להבהיר כי שימוש באמור כפוף למתן  72 69  .33
ימים  14הודעה והתראה מראש של 

לפחות לנותן השירות שבמהלכם לא תיקן 
 את הנדרש על פי ההסכם.

לא ישונה. ראו תשובה 
 לעיל. 32לשאלה מס' 

בכדי להעניק אפשרות לנותן השירות  73 60  .34
לשפר תקלות נקודתיות, נא להבהיר כי 

ישולם בגין כל אחד הפיצוי האמור לא 
מהמקרים כאמור, עבור המקרה הראשון 

 חודשים. 12מסוגו במהלך כל תקופה של 
כמו כן נא להבהיר כי בכל מקרה כאמור 
תשלום פיצוי כפוף לכך שהמועצה הודיעה 
על המקרה לנותן השירות והוא לא נקט 
באמצעים סבירים לכך שהמקרה לא ישנה 

 ימים מקבלת הודעת המועצה. 14תוך 

 סעיף זה לא ישונה.

נא להבהיר כי אישור הגזבר הינו אך ורק  91 62  .35
לכך שהתמורה הינה בהתאם להוראות 

 הסכם זה.

 סעיף זה לא ישונה.

 נא להבהיר כי: 93 62  .36
הקיזוז יהיה רק סכומים קצובים  .1

אשר אינם נתונים במחלוקת, 
ואשר נותן השירות חייב בהתאם 

 להוראות הסכם זה.

ודעה מראש ובכתב קיזוז כפוף לה .2
ימים לנותן השירות,  14של 

ולמתן אפשרות לנותן השירות 

 סעיף זה לא ישונה.



להשמיע טענותיו בפני הגורם 
 המוסמך לקבל החלטה במועצה.

נא למחוק את הסעיפים. נא להבהיר כי  101-103 64  .37
הרשומות יועברו רק לגורמי רפואה 
)קופות החולים או אחרים( ובהתאם 

 ין.להוראות הד

 סעיף זה לא ישונה.

 מוסכם. נא להפוך את הסעיפים להדדיים. 105-107 64  .38
     


