21/11/2012
ז'כסלותשע"ג
פרוטוקול כנס הספקים שהתקיים בתאריך  13/11/2012בעניין מכרז מס' :1/2012
מכרז שירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש בשער מנשה

משתתפים:
גב'לאהבוצר–מנהלתאדמיניסטרטיבית,המרכזלבריאותהנפששערמנשה
מריניבמדאר–קציןביטחון,המרכזלבריאותהנפששערמנשה
גב'ציונהתמיר–מנהלתכספים,המרכזלבריאותהנפששערמנשה
עו"דמאיהדינר–יועצתמשפטית,המרכזלבריאותהנפששערמנשה
אביבןפארין–יחידתאו"שושכרעידוד,משרדהבריאות
סופיאדרי-אחראיתחדרמיון,המרכזלבריאותהנפששערמנשה
אפריםשמאי-מנהלמדורתחבורה,המרכזלבריאותהנפששערמנשה
מרעידומרינוב–יועץלוועדתהמכרזים

 .1נושאים שהובהרו במהלך הכנס:
 .1.1התשלום יתבצע על בסיס שוטף 30+כנגד חשבונית אשר תכלול רשימה שמית של
המטופלים,לאחראישורשלהאחראימטעםהמרכזלבריאותהנפשבשערמנשה(להלן
–"המרכז"),מיוםשהתקבלהבגזברות.לחשבוניתיצורףפירוטשלהנסיעותשבוצעו.
 .1.2ערבותהביצועתהיהבתוקףלמשךכלתקופתהחוזה+60יוםלאחרסיומה.
 .1.3המרכז מתפרשעלשטחשל 720דונםומכיל 420מיטות , 100נוספותבהוסטללניצולי
שואהומיטותנוספותבמסגרותאחרותבשטח-סה"כ900מיטות.
 .1.4המרכז משתרע על שטח גדול והמטופלים מגיעים במצבים שונים .על הספק להוסיף
לשיקוליואתזמניההמתנהשלעתיםיהיהעלהאמבולנס להמתין על מנת להעביר את
המטופללמחלקההרלוונטית-בשלקיומםשלסדריעדיפויותחוקייםלטיפולבחולים
במרכז.במכרזמפורטיםזמניההמתנה.
 .1.5עלהספקלהקפידלספקאמבולנסמהסוגשנתבקש.אםבמהלךהקריאהעולההצורך
להחליףלנט"ן,עליולדווחעלכךלמרכזבהקדםהאפשרי.

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה
משרד הבריאות
ת.ד 7721.ירושלים 07979
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *0099 :פקס90-0100010 :

Purchasing, Properties and Logistics Division

Ministry of Health
P.O.B 1176 Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: * 5400 Fax: 02-5655969

 .1.6על הספק להקפיד שהצוות המטפל וכל הציוד הנלווה יתאימו לדרישות .במקרה של
דרישותמיוחדות,נדרשהספקלתתמענה.
.1.7

עלהספקוהצוותהמפנהמטעמולהיותסבלנייםוקשוביםלצורכיהמטופלים.

.1.8

במקרהבונדרשפינוישלמטופלקשור,יסופקאמבולנסללאאלונקה.באחריותהספק
לתכנן כיצד לבצע את העברת המטופל מבלי להעבירו ממיטת בית החולים למיטת
האמבולנס.המרכזיודיעלספקבעתההזמנההאםישצורךבהליךזה.

 .1.9מטופל ילווה תמיד ע"י איש צוות .במקרה בו יש מטופל שהגיע למיון ולא טופל ולא
אושפז,אלאהועברלמיוןאחר,המרכזיידעאתהספקובאחריותהספקלדאוגלליוויו.
 .1.10יובהר כי במקרה בו לספק אין אמבולנס פנוי לפינוי מטופל ,יחתום הספק על טופס
שיישלחאליוובויאשרזאת.המרכז ידאגלפינויוע"יספקאחרוהפרשהעלויות,אם
קיים,ישולםעלידיהספק.
 .1.11יובהר כי כל הזמנת אמבולנס נעשית בשם המרכז ובאחריותו .הספק לא יהיה רשאי
לפנות לאף עובד של המרכז אשר הזמין את האמבולנס אלא רק לאיש הקשר של
המרכז..
 .1.12ישלחתוםעלמסמךההסברלקבלניםהמצורףלפרוטוקולזהולצרפולהגשתההצעה.
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מענה לשאלות הבהרה בעניין מכרז מס'  1/2012לשירותי הסעות ופינוי חולים באמבולנסים עבור המרכז לבריאות הנפש בשער מנשה
מס"ד

סעיף

תשובה

שאלה

נספחג'2–'ביטוח א .ס"קב'קובעכיגבולהאחריותהמקצועית
אחריותמקצועית'
למקרהולתקופה(שנה)לאיפחתמ-2,500,000
דולרארה"ב,נבקשלהעמידאתהדרישהעל
2,500,000דולר(ארה"ב)ולמעשהלהשמיטאת
המילים"לאיפחתמ".
ב .ס"קג'נבקשלהשמיטאתהמילה"לפחות"כך

א .איןשינויבמסמכיהמכרז.
עם זאת יובהר בזה לעניין המילים "לא יפחת"כי גבולות האחריות בסעיף
הביטוח הם רמת המינימום שהספק מתבקש להציג ואין המזמין מקבע
ותוחם בדרישותיו את גבולות האחריות לשיפוי של ביטוחי הספק .הספק
רשאי לרכוש גבולות אחריות גבוהים יותר ככל שהוא סבור שיש לו צורך
לרכושלאורחשיפתולסיכוניםבריביטוחבמסגרתעיסוקו.

שהסעיףינוסח"הארכתתקופתהגילויוהדיווח לאור זאת אין המזמין מסכים לקבע את גבולות המינימום שצוינו בסעיף
הביטוח כגבולות האחריות של ביטוחי הספק .הספק אמור לבחון את
6חודשים".
חשיפתו לסיכונים ולרכוש ביטוחים בהתאם לצרכי עסקיו ,בתנאי שלא
לאלמיותרלציין,כיהשינוייםנדרשיםלאורךכל
יהיונמוכיםמהסךשצויןבסעיףהביטוח.
המכרז,ובכללזאתגםבנספחיו.
יחד עם זאת יובהר כי במידה ובאישור יציין מבטח הספק את גבולות
האחריות כפי שצוינו בסעיף הביטוח ובאישור עריכת ביטוחים  -האישור
יתקבל.

.1

ב .איןשינויבמסמכיהמכרז.
.2

נספחג'2–'כללי' ס"ק2דורשהודעהשל60יוםלפחותבמכתברשום, איןשינויבמסמכיהמכרז.
נבקשלהשמיטאתהמילה"לפחות",כךשהסעיף
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ינוסח"בכלמקרהשלצמצוםאוביטולהביטוחע"י
אחדהצדדיםלאיהיהלהםכלתוקףאלאאםניתנה
עלידינוהודעהמוקדמתשל60יוםבמכתברשום
למרכזלבריאותהנפששערמנשה".
לאלמיותרלציין,כיהשינוייםנדרשיםלאורךכל
המכרז,ובכללזאתגםבנספחיו.
.3

7.8

ברשותנומאותאמבולנסים,נבקשלהעבירפירוטשל המציענדרשלספקפירוטשלכלהאמבולנסים.
האמבולנסיםהרלוונטייםלענייןמכרזזהבלבד.

10

איןצורךבמכתביהמלצה.המרכזייצורקשרעםהממליציםבהתאם
האםישלהציגמכתביהמלצה,תוכניתהכשרות
אנשיצוותוכיו"באושמאהנתוניםנאספיםעל-סמך לאמורבמסמכיהמכרז.
חוותדעתהממליציםבלבד?

.4

.5

האםנסיעותבאמבולנסנט"ןמתבססעלקיומושל
נספחב'סעיף6.2
צוותמלא(חובש/נהג+פראמדיק+רופא)?

.6

נספחד'סעיף1

נבקשהבהרההאםזמןהגעהשל30דק'מההזמנה
חלגםלגביהזמנתנט"ן.

זמןההגעהלאמבולנסרגיליהיהעדשלושיםדקותמרגעהקריאהלמוקד.
זמןההגעהלאמבולנסנט"ןיהיהעדעשריםדקותמרגעהקריאהלמוקד.

.7

נספחז'

חלאיסורעלהעסקתתושביאיו"ש/אזח"ע,נבקש
הבהרותבעניין.

הכוונה היא לאיסור על העסקת עובדים שאינם אזרחי ישראל .אם יהיה
שינויבמדיניותזותימסרעלכךהודעה.

.8

נספחד'סעיף4
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מצ"בנוהלמשרדהבריאות.

האםבהצעתהמחיר(נספחב',ס"ק)6תמחורנסיעה זמןההמתנהשלשעה(לכלכיוון)כלולבהצעתהמחיר.
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כוללגםעדשעההמתנה–נבקשהבהרות.

.9

בהתאםלאמורהאמבולנסאינומורשהלצאתבזמן
ההמתנה.נבקשלסייגאתהאמורכךשבמקרהבו
נספח'ד'סעיף11 נדרשהאמבולנסלהצלתחייםוהאמבולנסשנמצא
במשימתהעברההואהאמבולנסהקרובוהזמין
ביותרלאירוע,הואיוכללתתמענהלאירועהחירום.

.10

סעיף5להסכם
ההתקשרות

.11

5.1.4

.12
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במקרה חירום בו נאלץ הספק לשלוח את האמבולנס למקרה אחר לשם
הצלתחייםבלבד,יהיהמחוייבהספקלספקאמבולנסחלופיתוך20דקות
ממועדההודעהלמרכזעלכך.

מה לגבי דמי הפסקה? האם הספק יכול לצאת בהתאם לאמור בסעיף  5להסכם ,האופציה להפסקה חד-צדדית של
ההתקשרותשמורהאךורקלמזמין.
ולהפסיקההתקשרות?
קצין בטיחות בתעבורה  -אין לחברות פרטיות קצין סעיף5.1.4למכרזיימחק.
בטיחותואיןחובהכזו.זהמוסיףעלותולאשוויוני.
האםאפשרילהגיעעםאלונקהולהשאיראותהבבית הספקיידרשלהביןאתהאילוציםהקיימיםבמרכזמעצםהיותביתחולים
פסיכיאטרי ,ולגלות מידה רבה של גמישות .החולה יהיה קשור ויישאר
החולים?
קשורבמיון,עלמנתלמנועגרימתנזקלמטופלולסביבתו.
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