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ג"תשעכסלו'ז

 

 : 2012/1' בעניין מכרז מס 2012/11/13ך בתארי הספקים שהתקייםפרוטוקול כנס 

 מנשה בשער הנפש לבריאות המרכז עבור באמבולנסים חולים ופינוי הסעות רותיישמכרז 



:משתתפים

המרכזלבריאותהנפששערמנשה,מנהלתאדמיניסטרטיבית–לאהבוצר'גב

המרכזלבריאותהנפששערמנשה,קציןביטחון–מריניבמדאר

המרכזלבריאותהנפששערמנשה,מנהלתכספים–ציונהתמיר'גב

מנשהשעריאותהנפשלברהמרכז,משפטיתיועצת–דמאיהדינר"עו

 משרדהבריאות,שושכרעידוד"יחידתאו–אביבןפארין

מנשהשעריאותהנפשלברהמרכז,אחראיתחדרמיון-סופיאדרי

מנשהשעריאותהנפשלברהמרכז,מנהלמדורתחבורה-אפריםשמאי

עדתהמכרזיםולוץיוע–מרעידומרינוב

 

 :במהלך הכנס שהובהרונושאים  .1

שוטף .1.1 בסיס על יתבצע 30+התשלום שלכנגד שמית רשימה תכלול אשר חשבונית

להלן)מנשהבשערהנפשלבריאותהמרכזלאחראישורשלהאחראימטעם,המטופלים

 .לחשבוניתיצורףפירוטשלהנסיעותשבוצעו.מיוםשהתקבלהבגזברות,"(המרכז"–

 .היוםלאחרסיומ60+תהיהבתוקףלמשךכלתקופתהחוזההביצועערבות .1.2

לניצוליבהוסטלנוספות100,מיטות420דונםומכיל720מתפרשעלשטחשלהמרכז .1.3

 .מיטות900כ"סה-בשטחאחרותגרותמסומיטותנוספותבשואה

שוניםבמצביםמגיעיםליםפוהמטוגדולשטחעלמשתרעהמרכז .1.4 עלהספקלהוסיף.

אתלהעבירמנתעללהמתיןלעתיםיהיהעלהאמבולנסלשיקוליואתזמניההמתנהש

בחוליםלטיפולחוקייםעדיפויותסדריבשלקיומםשל-הרלוונטיתלמחלקההמטופל

 .במכרזמפורטיםזמניההמתנה.במרכז

עולההצורךאםבמהלךהקריאה.אמבולנסמהסוגשנתבקשספקעלהספקלהקפידל .1.5

.הקדםהאפשריבלמרכזעלכךלדווחעליו,ן"לנטהחליףל
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הספק .1.6 על להקפיד הנלווהיתאימוושהצוותהמטפל הציוד לדרישותכל במקרהשל.

 .נדרשהספקלתתמענה,דרישותמיוחדות

 .עלהספקוהצוותהמפנהמטעמולהיותסבלנייםוקשוביםלצורכיהמטופלים .1.7

באחריותהספק.אלונקהאמבולנסללאיסופק,במקרהבונדרשפינוישלמטופלקשור .1.8

למיטת החולים בית ממיטת להעבירו מבלי המטופל העברת את לבצע כיצד לתכנן

 .יודיעלספקבעתההזמנההאםישצורךבהליךזההמרכז.האמבולנס

 .1.9 אישצוותי"ילווהתמידעמטופל . ולאישבמקרהבו ולאטופל מטופלשהגיעלמיון

 .ואחריותהספקלדאוגלליווייידעאתהספקובהמרכז,ועברלמיוןאחראלאה,אושפז

 .1.10 כי יובהר מטופללספקאיןבמקרהבו לפינוי פנוי טופס,אמבולנס יחתוםהספקעל

אם,יספקאחרוהפרשהעלויות"ידאגלפינויועהמרכז.יאשרזאתשיישלחאליוובו

 .יהספקישולםעליד,קיים

כלהזמנתאמבולנסנעשיתבשם .1.11 הספקלאיהיהרשאי.ובאחריותוהמרכזיובהרכי

של הקשר לאיש רק אלא האמבולנס את הזמין אשר המרכז של עובד לאף לפנות

 ..המרכז

 .המצורףלפרוטוקולזהולצרפולהגשתההצעהסברלקבלניםהישלחתוםעלמסמךה .1.12
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 מנשה בשער הנפש לבריאות המרכז עבור באמבולנסים חולים ופינוי הסעות רותיישל 2012/1' בעניין מכרז מסמענה לשאלות הבהרה 

 תשובה שאלה סעיף ד"מס

1.  

ביטוח'–2'גנספח

'מקצועיתאחריות

המקצועיתהאחריותגבולכיקובע'בק"ס .א

2,500,000-יפחתמלא(שנה)ולתקופהלמקרה

עלהדרישהאתלהעמידנבקש,ב"ארהדולר

אתלהשמיטולמעשה(ב"ארה)דולר2,500,000

".מיפחתלא"המילים

כך"לפחות"המילהאתלהשמיטנבקש'גק"ס .ב

והדיווחהגילויהארכתתקופת"ינוסחשהסעיף

 ".חודשים6

כללאורךנדרשיםהשינוייםכי,לצייןלמיותרלא

.בנספחיוגםזאתובכלל,המכרז

.איןשינויבמסמכיהמכרז .א

בסעיףהאחריותגבולותכי"יפחתלא"המיליםלענייןבזהיובהרזאתעם

מקבעהמזמיןואיןלהציגמתבקששהספקהמינימוםרמתהםהביטוח

הספק.הספקביטוחישללשיפויהאחריותגבולותאתבדרישותיוותוחם

צורךלושישסבורשהואככליותרגבוהיםאחריותגבולותלרכושרשאי

.עיסוקובמסגרתביטוחברילסיכוניםחשיפתולאורלרכוש

בסעיףשצוינוהמינימוםגבולותאתלקבעמסכיםהמזמיןאיןזאתלאור

הספקביטוחישלהאחריותכגבולותהביטוח אתלבחוןאמורהספק.

שלאבתנאי,עסקיולצרכיבהתאםביטוחיםולרכושלסיכוניםחשיפתו

.הביטוחבסעיףשצויןמהסךנמוכיםיהיו

גבולותאתהספקמבטחיצייןובאישורבמידהכייובהרזאתעםיחד

האישור-ביטוחיםעריכתובאישורהביטוחבסעיףשצוינוכפיהאחריות

.יתקבל

.איןשינויבמסמכיהמכרז .ב

2.  
,רשוםבמכתבלפחותיום60שלהודעהדורש2ק"ס'כללי'–2'גנספח

שהסעיףכך,"לפחות"המילהאתלהשמיטנבקש

.איןשינויבמסמכיהמכרז
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י"הביטוחעביטולאוצמצוםשלמקרהבכל"ינוסח

ניתנהאםאלאתוקףלהםכליהיהלאהצדדיםאחד

רשוםבמכתביום60שלהודעהמוקדמתידינועל

".מנשהשערהנפשלבריאותלמרכז

כללאורךנדרשיםהשינוייםכי,לצייןלמיותרלא

.בנספחיוגםזאתובכלל,המכרז

3.  
שלפירוטלהעבירנבקש,אמבולנסיםמאותנוברשות7.8

.בלבדזהמכרזלענייןהרלוונטייםהאמבולנסים

.האמבולנסיםכלשלפירוטלספקנדרשהמציע

4.  

הכשרותניתוכת,המלצהמכתבילהציגישהאם10

סמך-עלנאספיםהנתוניםשמאאוב"וכיוצוותאנשי

?בלבדהממליציםדעתחוות

בהתאםייצורקשרעםהממליציםהמרכז.במכתביהמלצהצורךאין

.לאמורבמסמכיהמכרז

6.2סעיף'בנספח  .5
שלקיומועלמתבססן"נטבאמבולנסנסיעותהאם

?(רופא+פראמדיק+נהג/חובש)מלאצוות

לנוחותהספקים.הבריאותמשרדנהלייתבצעעלפיציוותהאמבולנס

.בנוהלמשרדהבריאות"מצ

1סעיף'דנספח  .6
מההזמנה'דק30שלהגעהזמןהאםהבהרהנבקש

.ן"נטהזמנתלגביגםחל

.מרגעהקריאהלמוקדדקותשלושיםעדיהיהרגילזמןההגעהלאמבולנס

.מרגעהקריאהלמוקדדקותעשריםעדיהיהן"נטזמןההגעהלאמבולנס

'זנספח  .7
נבקש,ע"אזח/ש"איותושביהעסקתעלאיסורחל

.בענייןהבהרות

 על ישראלהכוונההיאלאיסור יהיהאם.העסקתעובדיםשאינםאזרחי

.הודעהבמדיניותזותימסרעלכךשינוי

.המחירבהצעתכלול(לכלכיוון)שעהשלמתנהזמןההנסיעהתמחור(6ק"ס,'בנספח)המחירהצעתבהאם4עיףס'דנספח  .8
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.הבהרותנבקש–המתנההשעעדגםכולל

11סעיף'ד'נספח  .9

בזמןלצאתמורשהאינוהאמבולנסלאמורבהתאם

בושבמקרהכךהאמוראתלסייגנבקש.ההמתנה

שנמצאוהאמבולנסחייםלהצלתהאמבולנסנדרש

והזמיןהקרובהאמבולנסהואהעברהבמשימת

.החירוםלאירועמענהלתתיוכלהוא,לאירועביותר

בוחירוםבמקרה הספקלשלוח לשםנאלץ למקרהאחר אתהאמבולנס

דקות20תוךחלופיאמבולנסיהיהמחוייבהספקלספק,בלבדהצלתחיים

.ממועדההודעהלמרכזעלכך

10.  
להסכם5סעיף

ההתקשרות

הפסקהדמילגבימה לצאתיכולהספקהאם?

?ולהפסיקההתקשרות

 בסעיף לאמור להסכם5בהתאם חד, להפסקה של-האופציה צדדית

.שמורהאךורקלמזמיןההתקשרות

5.1.4  .11
קציןפרטיותלחברותאין-בתעבורהבטיחותקצין

.וויונישולאעלותמוסיףזה.כזוחובהואיןבטיחות

.למכרזיימחק5.1.4סעיף

  .12

בביתאותהולהשאיראלונקהעםלהגיעאפשריהאם

?החולים

חוליםביתמעצםהיותבמרכזהקיימיםאילוציםאתהלהביןהספקיידרש

אטרייפסיכ גמישות, של רבה מידה ויישארקשוריהיההחולה.ולגלות

.נזקלמטופלולסביבתוגרימתעלמנתלמנוע,במיוןקשור

 


