
 

 

 "ו אלול, תשע"חט
 2018אוגוסט,  26

 0593- 18 –תא מספרנו:
 

 
 לכבוד

 תפוצה
 א.נ.,

 
 מתן שירותי אמבולנס 19/2018מכרז  –סיכום מפגש מציעים הנדון: 

 

"מתן שירותי אמבולנס" למועצה  19/2018התקיים מפגש מציעים למכרז  26/08/18בתאריך  .1

 המקומית נאות חובב.

היועמ"ש  -גזברית המועצה, עו"ד אלדד אופק –טל -מטעם המועצה נכחו: הגב' לירז שוורץ .2

 והח"מ. מנהל הרכש –למועצה, מר רונן בלוסטוצקי 

 פירוט המציעים שהגיעו יפורט בנספח א'. .3

 :סיכום המפגש .4

 הערות פירוט נושא מס"ד

 העומדים בתנאי הסף.רשאים לגשת רק מציעים  תנאי סף 4.1

יש להגיש את כלל המסמכים המעידים על עמידה 

 בתנאי הסף.

מציע שלא יעמוד 

בכל תנאי הסף 

 תיפסלהצעתו 

המועצה מעבר על הסעיפים בכתב הכמויות.  כתב הכמויות 4.2

כי בכתב הכמויות המועצה מעוניינת  מדגישה

סעיף  או 1לרכוש את השירותים המופיעים בסעיף 

 )נט"ן או ביטחון( ולא שניהם יחד. 2

 

בכתב  2המועצה מדגישה כי הצעת המחיר בסעיף  נט"ן/אט"ן 4.3

כהגדרתו  אמבולנס נט"ןהכמויות הינה עבור 

 במשרד הבריאות.

 הצעה עבור אט"ן לא תשקלל בהצעות

 

בוצע סיור במבנה ההזנקה המיועד לצוות  מבנה הזנקה 4.4

. ופורטו החדרים המיועדים לצוות האמבולנס

המועצה מדגישה כי הספק הינו "בר  האמבולנס.

רשות" לשימוש במבנה ומחוייב לשמור על 

 תקינותו.

 



 

 

 1200עבור השימוש במבנה ייגבה מחיר קבוע של 

 בחודש בעבור ארנונה, חשמל ומים. ₪

כל שאלה בעניין המפרט הטכני יש להגיש בצורה  מפרט טכני 4.5

 מסודרת דרך הליך שאלות ותשובות.

 

המועצה מבקשת להעלות את השאלה במסודר  ביפר 4.6

 בהליך שאלות ותשובות.

 

המועצה מבקשת להעלות את השאלה במסודר  ציוד משקי 4.7

 בהליך שאלות ותשובות.

שולחן מיטות, 

 וכו' עבודה

המועצה מחייבת את הספק להתחבר לספק קו  טלפון קווי 4.8

 טלפון קווי

 

תיעוד  4.9

 אירועים

מבקשים לקיים את הליך התיעוד המציעים 

 במוקד החברה.

המועצה מבקשת להעלות את השאלה במסודר 

 בהליך שאלות ותשובות.

בכל מקרה, באמבולנס יהי יומן ידני לתיעוד 

 הקריאות.

 

 פרטי המטופל איסור חשיפת עלתה שאלה בעניין חסיון רפואי 4.10

רישום מלא יבוצע במסמכי החברה  .באירוע

 פרטי המטופל. ללאהזוכה. הדו"ח יועבר למועצה 

המועצה מבקשת להעלות את השאלה בכל מקרה, 

 במסודר בהליך שאלות ותשובות.

 

את מנות  המועצה מחייבת את המציע הזוכה לקבל מזון וארוחות 4.11

המזון דרך הספק של המועצה דרך המועצה. החיוב 

 BTBיבוצע בשיטת 

 

 נייד קו טלפון 4.12

 יעודי

המועצה מדגישה כי קווי הטלפון הניידים עבור 

צוות האמבולנס יהיו קווים קבועים )העוברים 

הינו קו  אחד מהםממשמרת למשמרת( כאשר 

 המחובר למכשיר קבוע באמבולנס טלפון דו

 

ריענון הציוד  4.13

 הרפואי

הרפואי לאחר  ריענון הציודהמועצה מדגישה כי 

בכתב  2או  1)סעיף  כלול במחיר ההצעהפינויים 

 הכמויות( לחודש ולא תשולם בגינו תוספת נוספת

 



 

 

המועצה אינה קובעת את סכומי הביטוח אלא,  ביטוח 4.14

טענה בדבר קיימת יועץ הביטוח של המועצה. אם 

המועצה מבקשת להעלות את גובה הסכום 

 השאלה במסודר בהליך שאלות ותשובות.

 

הדרכות  4.15

 למועצה

המועצה מבקשת להוסיף סעיף זה למפרט 

 העבודה.

בשנה הדרכות  4עד דרש להעביר יהמציע הזוכה י

)הדרכה  .שעות עבור כל הדרכה 4 עד בהיקף של

 (שעות בשנה 16סה"כ עד ברבעון, 

ו  1ר הכולל של סעיפים להוסיף סעיף זה בתמחו יש

 .בכתב הכמויות 2

 

מילוי טפסי  4.16

 המכרז

המועצה דורשת מילוי מלא וברור של כל טפסי 

 המכרז בצורה מסודרת.

רדים כרוכים ומופמסמכים נוספים יצורפו כשהם 

להגיש דפים  איןלפי נושאים ) באמצעות חוצצים

 בודדים בניילוניות(

עותקים מלאים בכתב יש ובחתימה  2יש להגיש  

 מקורית של המציע.

 

 

למען הסר ספק, על כל המציעים )בין אם נכחו בסיור המציעים ובין אם לאו( נדרשים לצרף מסמך  .5

 זה כשהוא חתום בחתימה מקורית וחותמת כחלק ממסמכי המכרז.

הסעיפים המופיעים אי בהירות, אי הבנה, אי הסכמה או כל טענה שהיא על כל סעיף מ קיימתאם  .6

 במסמך זה אזי:

a. אלא אם כן, התקבלה הודעה אחרת  הוא המחייב. הניסוח במסמכי המכרז המקוריים

 בכתב.

b.  ת ומחייבתקתשובה מדוילקבלת  שכזו בהליך שאלות ותשובות כל טענהיש להעלות. 

 לידיעתכם, .7

 

 בברכה,                                                                                                                                   

 

 תומר                 אהרון

 חירום וביטחוןממונה    



 

 

 

 :יםהעתק
 ראש המועצה – עו"ד גדי אלפסי
 .מנכ"ל המועצה – מר אופיר אבידן

 משתתפים
 אמבולנסתיק מכרז 
H:\Emergency\2018אוגוסט  26סיכום סיור מציעים מכרז אמבולנס \מכרז אמבולנס.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 משתתפים בסיור מציעיםרשימת  –נספח א' 

 

 


