קובץ שאלות ותשובות מיום ה 16.09.2018-מכרז  -19.2018שירותי אמבולנס ועזרה ראשונה
מס'

סעיף

חלק

סיווג

1

אבקש לשקול את היקף כיסוי הביטוח אחריות
מקצועית  +צד ג' מחדש ,מאחר וסכום כיסוי
הביטוח הנדרש מייקר את ההצעה משמעותית,
בעוד שלכל לקוחותינו מספיק היקף ביטוחי הנ"ל.

לאחר בדיקה מול יועץ הביטוח של המועצה  -הדרישה
רלוונטית למהות העבודה ונותרת בעינה.

המועצה מבהירה כי בכוונתה להעלות את איכות
בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולדין ,מוסמך
השירות הניתן על ידה ועל כן דרישת המועצה
אמבולנס טיפול נמרץ של מד"א המאויש על ידי נהג וטבלת הצעות המחיר במסמך  9מתוקנות כדלהלן
ופאראמדיק מוסמכים למלא את כלל התפקידים
 :המציע הזוכה יידרש לספק ניידת טיפול נמרץ
המיועדים לנט"ן באירועי חירום .בהתאם לכך,
(נט"ן) בהתאם לנהלי והנחיות משרד הבריאות
מקצועי/משפטי
נבקש להבהיר כי בכל מקום במסמכי המכרז בו
מצוין "נט"ן" או "ניידת טיפול נמרץ" יש לראות גם אשר בציוותה כלול רופא בהתאם לדרישות משרד
הבריאות .לא ניתן להגיש הצעה לאט"ן ,נוסח
כאמבולנס טיפול נמרץ המוסמך על פי דין לשמש
ומשקל ההצעות בטבלה מתוקן בהתאם לאמור
כניידת טיפול נמרץ.
לעיל (ראו טבלה עדכנית מצורפת מטה)

2

3

משפטי

4

משפטי

5

6

שאלה

תשובה

2.3.3

מבקש להסב את תשומת לבכם לסעיף 2א(א)1
בחוק חובת המכרזים ,תשנ"ב ,1992-הקובע
כדלקמן :במכרז ששווי ההתקשרות הצפוי בו
נמוך מחמישים מיליון שקלים חדשים ,לא יתנה
עורך המכרז את קבלת מסמכי המכרז או את
ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או
בעד עלות הפקת המכרז אלא במקרים
ובסכומים שיקבע שר האוצר ,באישור ועדת
הכלכלה של הכנסת.

ערבויות:
מה הטעם בערבות להצעה ,הדבר גורר עלויות
מיותרות

הוראה זו לא חלה על המועצה הדרישה תיוותר כפי
שהיא

הדרישה תיוותר כפי שהיא

משפטי

ערבות לביצוע :חברתנו מעולם לא נדרשה
לספק ערבות בנקאית לביצוע

הדרישה תיוותר כפי שהיא

מקצועי

הבהרה כי אמבולנס היוצא ע"י ועבור המועצה,
אינו מוגבל בזמן לחזרה למועצה ,כפי שנמסר
בישיבה.

החברה אינה מחוייבת להעמיד אמבולנס חלופי .אך
היא מחוייבת בזמן חזרה סביר למועצה (לצורך העניין
עד שעתיים מיציאה) .בכל מקרה של עיכוב יש לעדכן
את מוקד המועצה בדבר העיכוב הצפוי וסיבתו
מעבר ל 4שעות המועצה תדרוש בדיקת העניין מול
מנהלי החברה

 .1בירור יעשה מול נציגי המועצה .מדובר בבירור פרטי
 .1מי הבורר בעניין ומה המנגנון ?
האירוע ולא בוררות משפטית.
 .2עפ"י שאלת אספקת ציוד תקשורת – הסעיף אינו
 .2רלוונטי מאוד ,צוות שלא יהיה זמין ברשת
רלוונטי.
הקשר/בניידים/בטלפונים הקווים או בביפר לפרק זמן
 .3החברה מספקת לעובדיה נעלי בטיחות החל
של מעל  7דקות יישא בקנס.
מיום העבודה הראשון .החובה החוקית חלה על
 .3על המעסיק חלה חובה חוקית לוודא ולבצע ביקורות
העובד להשתמש בציוד.
מעת לעת האם הצוות אכן משתמש בציוד שניתן לו
נספח ה' קנסות מקצועי/משפטי
 .4אמבולנס לא תקין עפ"י הקבועים בשירות גרירה,
והאם הוא נמצא איתו בכלל
עומד על  4שעות.
 .4שירותי גרירה אינם רלוונטיים ,אם יש אמבולנס לא
 .5ציוד רפואי :קיימת תלות בספקים.
תקין החברה תעמיד אמבולנס חלופי במקומו
 .6אי זמינות למוקד בשל בעיית תקשורת ,ראה
 .6יש לוודא שהחברה הזוכה תעמיד מלאי ציוד סביר
סעיף .2
במחסן אצלה או בחדר הצוות על מנת להשלים את
הזיווד הנדרש.

7

מקצועי

מה מחיר הארוחות הניתנות על ידכם ?

9

2.3.5

משפטי

אסור למסור פרטי מטופלים.

10

3.7

משפטי

אבקש לשקול מחדש את תנאי הסף בסעיף 3.7
ולהקטין את הדרישה למחזור עסקי של מיליון  ₪על
מנת לתת לעוד חברות להשתתף בהצעת מחיר
למכרז הנ"ל .

11

מקצועי

האם המועצה תספק את הריהוט וציוד הקשר

12

משפטי

הארכת מועד הגשת הצעות

יחידת מידה

מחיר לא כולל מע"מ

8

סעיף
בכתב
הכמויות

תיאור
העבודה/השירות

ארוחת צהריים מנה חמה בשרית ( ₪ 27.5 -כולל
מע"מ)  ,מנה ארוזה חלבית ערב ( ₪ 29.8 -כולל
מע"מ)
כפי שהובהר בישיבת המציעים  -הדוחות שיימסרו
למועצה יכללו את כלל הפרטים הנדרשים למעט
פרטי המטופל בהתאם לחוק.

הדרישה בסעיף  3.7למסמכי המכרז מופחחת ל1.5
מיליון ( ₪לא כולל מע"מ)

הריהוט הנדרש יירכש ,יסופק ויהא בבעלות המציע
הזוכה .ציוד הקשר יסופק על ידי המועצה והמציע
הזוכה יהיה ערב להחזרתו ושלמותו במצב תקין.
המועד האחרון להגשת הצעות מוארך עד ליום 10/10
בשעה .12:00

משקל יחסי

אמבולנס נט"ן

1

2

מצויד וכולל
צוות מלא
בהתאם
להוראות משרד
הבריאות
אמבולנס ביטחון
לקריאה לפי
דרישה

חודש

90%

שעה

5%

מצויד וכולל
צוות מלא
בהתאם
להוראות משרד
הבריאות

3

אמבולנס נט"ן
לקריאה לפי
דרישה
מצויד וכולל
צוות מלא
בהתאם
להוראות משרד
הבריאות

שעה

5%

