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במענה לשאלות נוספות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז אשר
בנדון (להלן" :המכרז") ,להלן הבהרה נוספת אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז8
(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת)8
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סעיף  1811להצעת המחיר (נספח ד') :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"הספק לא יהא זכאי לכל תוספת תמורה שהיא בגין שירותים הניתנים בימי שישי ,בערבי חג ובחול
המועד ובלבד שהללו ניתנים בהתאם ללוחות הזמנים כמפורט בסעיף  380להסכם ההתקשרות8
השירותים לא יינתנו בשבתות ,בחגי ישראל ובשעות הלילה"8
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סעיף  380להסכם ההתקשרות (נספח ו') :להלן הנוסח החדש והמחייב של סעיף זה:
"במסגרת מתן השירותים ,ובכפוף לקבלת התחייבות בת תוקף כהגדרתה להלן ,הספק יקבל למפעלו
את התרופות נשוא המרשם ממינהל הספקה של כללית (בתדירות ,במתכונת ובמועדים כפי שיתואמו
ויסוכמו מראש בין הספק לבין מינהל הספקה של כללית ,באופן אשר יאפשר את שחרור המבוטח
מאשפוז במועד המתוכנן וימנע שהות של לילה נוסף באשפוז ,והכל ללא תוספת תשלום) ,יבצע הכנה
רוקחית (כולל אספקת מערכת סגורה והציוד הנדרש לכך) במפעלו בהתאם לסטנדרטים מקובלים,
להוראות כל דין ותקן ישים ולהנחיות משרד הבריאות (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
נוהל  – 04בית מרקחת ייעודי להכנת  (CIVASואגף רפואה של כללית ,ישנע את התרופות לאחר
רקיחתן בתנאים נאותים לבית המבוטח בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,להוראות כל דין ותקן ישים
ולהנחיות משרד הבריאות (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נוהל  – 101תנאי אחסון
והובלה של תכשירים) ואגף רפואה של כללית (והכל בשעות סבירות להנחת דעתה של כללית ובכפוף
לתיאום מראש עם המטופל ,או ,במקרה הצורך ,עם משפחת המטופל) ,יגבה מאת המטופל במעמד
ההדרכה הסכמה מדעת לביצוע הטיפול הביתי (ככל שהמטופל יסכים לכך) ,יוודא שהמטופל (או,
למצער ,המטפל העיקרי במטופל) הבין את כל הכרוך והקשור לביצוע הטיפול הביתי על כל המשתמע
מכך ,מסוגל ומוכן לביצוע הטיפול העצמי ,יערוך הדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור
מהאשפוז) בכל הנוגע למתן השירותים ולטיפול העצמי (ובמידת הצורך ,ובמקרים חריגים ומיוחדים
בלבד ,יערוך הדרכה נוספת בבית המבוטח בליווי אחות מטעם כללית) ,יספק את התרופות בהתאם
למרשם ולסוג הטיפול הרלבנטי (בהתאם להרכב סוג השירות כמפורט בנספח ג') תוך שמירה והקפדה
על כללי בטיחות ,היגיינה וסטנדרטים מקובלים ויבצע כל מטלה נלוות או קשורה למתן השירותים,
והכל על מנת שהשירותים יינתנו לשביעות רצונם המלאה של המטופלים8
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למען הסר ספק ,לגבי התחייבות בת תוקף אשר תשלח אל הספק בימים א' – ה' (ימי חול בלבד,
לרבות ימי חול המועד) עד השעה :43:11
ההדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור מהאשפוז) תתבצע בתיאום עם אחות היחידה
במהלך אותו היום או למחרת היום עד ולא יאוחר מן השעה  1.:..ושינוע התרופות לאחר רקיחתן
לבית המבוטח יעשה למחרת היום (קרי ,בחלוף יום אחד ממועד משלוח ההתחייבות בת התוקף) ,עד
ולא יאוחר מן השעה  10:..ובכפוף לתיאום מוקדם מול המבוטח;
לגבי התחייבות בת תוקף אשר תשלח אל הספק בימים א' – ד' (ימי חול בלבד ,לרבות ימי חול
המועד) לאחר השעה :43:11
ההדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור מהאשפוז) תתבצע בתיאום עם אחות היחידה
למחרת היום או ביום השני שלאחר מכן עד ולא יאוחר מן השעה  1.:..ושינוע התרופות לאחר
רקיחתן לבית המבוטח יעשה ביום השני שלאחר מכן (קרי ,בחלוף יומיים ממועד משלוח ההתחייבות
בת התוקף) ,עד ולא יאוחר מן השעה  10:..ובכפוף לתיאום מוקדם מול המבוטח);
לגבי התחייבות בת תוקף אשר תשלח אל הספק בימי ה' (ימי חול בלבד ,לרבות ימי חול המועד)
לאחר השעה ( 43:11אך עד עד השעה :)40:11
ההדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור מהאשפוז) תתבצע בתיאום עם אחות היחידה
במהלך אותו היום או למחרת היום (קרי ,בחלוף יום אחד ממועד משלוח ההתחייבות בת התוקף) עד
ולא יאוחר מן השעה  1.:..ושינוע התרופות לאחר רקיחתן לבית המבוטח יעשה למחרת היום ,עד
ולא יאוחר מן השעה  10:..ובכפוף לתיאום מוקדם מול המבוטח);
לגבי התחייבות בת תוקף אשר תשלח אל הספק בימי ה' לאחר השעה  ,40:11בימי ו' ,בערבי חג,
בשבתות ובמועדי ישראל :ההדרכה למבוטח במרכז הרפואי (קודם לשחרור מהאשפוז) תחל לא
יאוחר מן השעה  11:..של יום א' או יום העבודה הראשון לאחר החג ,לפי העניין ,ושינוע התרופות
לאחר רקיחתן לבית המבוטח יעשה עוד באותו היום (קרי ,ביום א' או ביום העבודה הראשון לאחר
החג ,לפי העניין; אלא אם אחות היחידה תבקש כי השינוע יעשה רק ביום שלאחר מכן) ,עד ולא יאוחר
מן השעה  10:..ובכ פוף לתיאום מוקדם מול המבוטח (למעט במקרים מיוחדים וחריגים שבהן אחות
היחידה תחליט כי ההדרכה לא עלתה יפה או כאשר אחות היחידה תאשר לפי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט [למשל ,לגבי מבוטח המתגורר בישוב מרוחק מאוד] כי שינוע התרופות לבית המבוטח יעשה
למחרת היום ,עד השעה ;)1.:..
במקרה שמתעורר צורך בהדרכה חוזרת ,ההדרכה כאמור תבוצע על ידי הספק במועד שיתואם מראש
עם אחות היחידה 8ההדרכה החוזרת תיערך בבית המבוטח בליווי אחות מטעם כללית ,בסמוך ככל
הניתן לאחר שינוע התרופות לבית המבוטח ,והכל בכפוף לתיאום מוקדם מול המבוטח;"
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מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו8
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כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה  -יש
לראותה כבקשה שנדחתה.
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כאמור במכתב ההבהרה הראשון ,תשומת הלב כי המועד האחרון להגשת הצעות הינו עד ולא יאוחר
מיום  ,3.1.1141בשעה  ,41:11הכול בהתאם לנוהל כמפורט לעיל במכתב הבהרה זה 8ארכה נוספת לא
תינתן8
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כאמור במכתב ההבהרה הראשון ,את ההצעות במענה למכרז יש להגיש על גבי מסמכי ההזמנה
המתוקנים והמעודכנים שבמצורף למכתב ההבהרה הראשון (מסומן  ---נוסח מתוקן ומעודכן
בעקבות מכתב הבהרה  ,)---כשהם חתומים כדבעי על ידיכם ,והכל בהתאם למפורט בהרחבה כתב
ההזמנה8
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בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז המצורפים למכתב הבהרה הראשון (מסומן ---
נוסח מתוקן ומעודכן בעקבות מכתב הבהרה  )---לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב
הבהרה זה8
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8.

מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה
מחייבת במקום המיועד לכך8

בברכה,
ועדת המכרזים הארצית
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הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 81קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו8
 80קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי
כוללת התחשבות בכל ממסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה8

תאריך

חתימת המציע

