מכרז פומבי מס'  - – 30-17/16מתן שירותי מעבדה וביצוע בדיקות פתולוגיות
וציטולוגיות עבור המרכז הרפואי יוספטל באילת
מכתב  -תשובות לשאלות הבהרה
.1

כללי
1.1

מצ"ב תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן:
"כללית") בקשר עם ההליך אשר בנדון (להלן" :המכרז").

1.1

תשומת לב המציעים מופנית לכך שמתן האפשרות לפנות בשאלות ובירורים בקשר
למכרז ,אין משמעה פתיחת הדלת למציעים והזמנתם לערוך מקצה שיפורים בתנאי
המכרז ובחיובים המוטלים עליהם מכוחו ,דוגמת העברת הסתייגויות ,השגות או
הערות כאילו היה מדובר במכרז של משא ומתן בין הצדדים על הסכם ההתקשרות.

1.1

בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בו בהתאם לאמור במסמכי
המכרז ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.

1.1

בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר
הקבוע במכתב הבהרה זה.

1.1

יודגש ,כי מעבר לשינויים המפורטים להלן אין כל שינוי נוסף במסמכי המכרז .כל
בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב
הבהרה זה  -יש לראותה כבקשה שנדחתה.

1.1

למען הסר ספק ,יובהר ,כי מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם
לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.

1.1

מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את כללית ולא יהא כל תוקף למצג ו/או
מידע ו/או התחייבות שנמסרו בעל פה (אם וככל שנמסרו).

1.1

למכתב זה מצורף נוסח מעודכן ומתוקן של נספח ד' (הצעת המחיר) ,אשר מחליף
ומבטל את הנוסח הקודם .הצעת מחיר אשר הוגשה על גבי הנוסח המקורי שצורף
למסמכי המכרז לא תיפסל ובמקרה כאמור יראו כאילו נכתב בהצעת המחיר לגבי
צביעה אימונו היסטוכימיה שאחוז הצביעה לא יעלה על  11%מהבדיקות
ההיסטולוגיות (ולא על  1%כפי שנרשם במקור) ולגבי בדיקת  FISH HER2יראו כאילו
נכתב .FISH HER2 NEU

1.1

המועד האחרון להגשת הצעות – המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום 29.9.2016
בשעה .12:00

1

.2

מענה לשאלות
מס'

מס"ד

פרק

1

נספח ד'

8

2

נספח ד'

8

3

נספח ד'

8

4

נספח ד'

8

תשובה

פירוט השאלה

סעיף
הצעת המחיר  -להצעת המחיר יש להוסיף אין שינוי במסמכי המכרז.
מחירים לשירותים הבאים .1 :צביעה לגבי צביעה היסטוכימית – להסרת ספק,
היסטוכימית  .2תוספת  50%לבדיקה יובהר ,כי הבדיקה הההיסטולוגית כוללת
דחופה בהתאם למחיר הרלוונטי  .3צביעה היסטוכימית.
התייעצות במקרים של בלוקים ו/או
סליידים

שהמטופלים

מעבירים

לבית

החולים ומחירה אינו כולל צביעות  .4שינוע
דגימות

לבתי

חולים

לביצוע

בדיקות

מולקולריות.
צביעה

אימונוהיסטוכמית

-

ההחלטה אחוז

הצביעה

יעלה

לא

על

15%

לביצוע הצביעות היא בהתאם לשיקול מהבדיקות ההיסטולוגיות.
דעתו המקצועית של הרופא הפתולוג מצ"ב נוסח מעודכן של נספח ד' אשר
הבודק את התשובה ומהווה חלק בלתי מחליף ומבטל את הנוסח הקודם.
נפרד מתהליך האיבחון ולכן ההגבלה
בכמות של  8%לא מתאימה לתהליך מתן
תשובה מקצועית ואיכותית.
למען הסר ספק ואי הבנה  -בדיקת  HER-מדובר

באותם

מקרים

 2איננה בדיקת  FISHויש למחוק את האימונוהיסטוכימיה
המילה

.FISH

לבדיקות

כן

בהם

תוצאת

מחייבת

ביצוע

מולקולריות  FISHולכן נדרשת הצעת מחיר עבור

ובדיקת  FISHיש ערוץ נוסף ליישום הבדיקה המפורטת בנספח ד'.
בכללית
מכיוון שההסכם הוא ל 24-חודשים עם התמורה תהא צמודה החל מתום 12
אופציה של כללית לעוד  2תקופות של  12חודשים מתחילת יישומו של ההסכם,
חודשים נוספים  -אנו מבקשים כי המחיר כדלהלן:
יוצמד לעליית המדד  -עדכון המחיר יתבצע התמורה תעודכן אחת לשנה )החל
אחת ל 6-חודשים.
החודש ה )13-בשיעור השינוי שיחול במדד

1

המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה
המרכזית

לסטטיסטיקה

(להלן:

"מדד

המחירים") לעומת מדד המחירים האחרון
הידוע במועד האחרון להגשת הצעות
במכרז בנוגע לעדכון הראשון ,ובעדכונים
שלאחר מכן ביחס למדד המחירים בחודש
העדכון האחרון בפועל.
עדכון התמורה תחול על תשלומים בגין
שירותים שסופקו מחודש העדכון בפועל
ואילך.
5

נספח ו'

6.3

6

נספח ו'

7.15

7

נספח ו'

7.21

אנו מבקשים כי הודעה מוקדמת לספק אין שינוי במסמכי המכרז.
תהיה  90יום מראש ולא  30יום מראש.
בנוסף אנו מבקשים הוספת אפשרות
לביטול ההסכם ע"י הספק בהתראה של
 90יום.
אנו מברכים על רעיון פינוי החומר לתל-בר ,אין שינוי במסמכי המכרז.
כל עוד לספק תהיה נגישות לקבלת החומר
בהתאם לצרכים השוטפים וללא תמורה.
במשרד

הבריאות

התקבלה

החלטה להלן הנוסח החדש והמחייב של הסעיף:

להעביר את המעקב אחר התכניות "מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הספק
הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד כמפורט במסמכי המכרז ,על הספק
והמעי הגס ממרכזו של פרופ' גדי רנרט אל להעביר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב"ם) לשבוע) עותק של כל דו"ח פתלוגי וציטולוגי
למשרד הבריאות החל מינואר  . 2016לכן הנוגע לרקמת שד ורקמת מעי גס ,בין אם
סעיף זה לא רלוונטי .מצ"ב מכתבה של תשובת הבדיקה היא ממאירות ,ממצא
לכללית

באופן

שוטף

(אחת

פרופ' תמי שוחט מנהלת המרכז הלאומי שפיר ,או חוסר ממצא (תקין) וכולל דו"חות
לבקרת מחלות
של גרורות מרוחקות שמקורן בשד או
במעי .ההעברה תהיה יזומה על ידי הספק,
לרבות בצורה של קובץ ממוחשב או
דו"חות נייר הנשלחים פיזית למרכז הארצי
1

לבקרת סרטן ,כנדרש על פי הנחיות משרד
הבריאות".

8

נספח ו'

7.23

9

נספח ו'

7.23

יום איסוף הדגימות לא נכלל במניין ספירת להלן הנוסח החדש והמחייב של הסעיף:
ימי העבודה בשל שעת הגעת הרכבים "הספק נדרש למסור את תוצאות הבדיקה
למעבדה שנקבעת בהתאם להגעת החומר בתוך לא יאוחר מ 15-ימי עסקים מהמועד
לשדה התעופה .כמו כן ימי שישי ,שבת הקובע .להסרת ספק ,יובהר ,כי כי ימי
וערבי חג וחג לא יכללו במניין ספירת ימי שישי וערבי חג ,וכן ימי שבת וחג לא
העבודה.

ייחשבו כיום עסקים .איחר הספק במסירת
תוצאות הבדיקה  -ישלם הספק לכללית,
כפיצוי מוסכם וקבוע מראש ,סך בש"ח
השווה ל( 100 -מאה)  ,₪לכל יום איחור,
וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר
המוקנה לכללית מכח הוראות כל דין
והסכם זה .הצדדים מצהירים כי גובה
הפיצוי המוסכם נקבע על ידם בהתחשב
במהותו של ההסכם ובחשיבות הקיימת
לעמידה

בלוחות

הזמנים

לביצוע

השירותים ,וכי הוא סביר בנסיבות העניין.
בסעיף זה" ,המועד הקובע" – היום
שלמחרת יום קבלת הדגימה בנקודת
האיסוף".
ברצוננו להדגיש כי אנו פועלים ומשקיעים אין שינוי במסמכי המכרז.
כל הזמן ברכישה של אמצעים וציוד חדשים תשומת לב המציעים לאמור בסעיף 7.25
על מנת לשכלל את תהליכי העבודה ולקצר לנספח ו' לעניין חריגה מפרקי הזמן
את מועד מתן התשובה ,למעט בהתאם המקסימאליים
לצורך ,באותם מקרים בהן תהיינה צביעות
לנספח זה.
אימונוהיסטוכימיות ,בדיקות מולקולריות,
בדיקות ו/או התייעצויות בין פתולוגים ו/או
פעולות נוספות הנדרשות לפי שיקול רפואי
מקצועי לצורך מתן אבחנה שאז ייתכן
1

הנקובים

בסעיף

7.23

והמועד יכול להידחות מעבר ל  15ימי
עבודה מיום קבלת הבדיקה במעבדה
ולהערכתינו מדובר בכ  10%מהמקרים.

10

נספח ו'

7.23

11

נספח ו'

7.24

12

נספח ו'

7.24

אנו פועלים ומשקיעים בתהליכים ,במכשור אין שינוי במסמכי המכרז.
ייעודי ,במערכות מחשוב ובתהליכי שינוע תשומת לב המציעים לאמור בסעיף 7.25
על מנת לקצר את מועד מתן התשובה לנספח ו' לעניין חריגה מפרקי הזמן
הפתולוגית ,לא ייתכן ולא הגיוני להטיל המקסימאליים
קנס  /פיצוי על עבודת רופא אשר מתאמץ לנספח זה.

הנקובים

בסעיף

7.23

להגיע לאבחנה מדויקת על ידי ביצוע
בדיקות נוספות ,התייעצויות עם רופאים
נוספים בארץ ולעיתים בחו"ל ולבסוף לקנוס
אותו על עבודתו והמאמץ שהשקיע על מנת
לתת אבחנה מדויקת לטיפול במטופל/ת,
והדבר אינו קיים ואינו מקובל בהתקשרויות
הקיימות שלנו עם קופות החולים ובתי
החולים השונים.
מועד מסירת תשובה דחופה תוך  3ימי להלן הנוסח החדש והמחייב של הסעיף:
עבודה  -למעט באותם מקרים בהן לפי "למרות האמור לעיל ,במקרים שיוגדרו על
הצורך תהיינה צביעות אימונוהיסטוכימיות ידי כללית כמקרים דחופים – מתחייב
ו/או בדיקות ו/או התייעצויות בין פתולוגים הספק למסור את תוצאות הבדיקות בתוך
ו/או פעולות נוספות הנדרשות לפי שיקול לא יאוחר מ 3-ימי עסקים מהמועד הקובע
דעת מקצועית לצורך מתן אבחנה שאז (כהגדרתו בסעיף  7.23לעיל) .האמור לעיל
המועד יכול להידחות .שיעורם של לא יחול במקרה שהוגדר כמקרה דחוף
הבדיקות הדחופות לא יעלה על  7%מסך אולם נדרשה לגביו התייעצות עם גורם
כל המקרים
חיצוני – שאז מתחייב הספק למסור את
תוצאות הבדיקה תוך לא יאוחר מ 5-ימי
עסקים מהמועד הקובע".

כמו כן לבדיקות דחופות יש להגדיר תוספת אין שינוי במסמכי המכרז.
1

של  50%ממחיר הבדיקה הרלבנטית
13

נספח ו'

7.36

14

נספח ו'

7.3
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נספח ו'

7.4

16

נספח ו'

7.5

17

נספח ו'

7.6

איננו יכולים להתחייב לכך אולם ברצוננו אין שינוי במסמכי המכרז.
לציין ולהדגיש כי הנהלת הספק וצוות
העובדים יעשו את כל המאמצים הנדרשים
לתת שירות גם בתקופה של מצבי חירום
בכפיפות לזמינות עובדים.
למען הסר ספק ,כללית תהא אחראית מקובל .שינוע הצידניות לנקודת האיסוף על
ותשא בעלויות של משלוח הצידניות ידי הספק יתבצע בהתאם להנחיות כללית,
הריקות מנקודת האיסוף בנמל התעופה כפי שתימסרנה לספק בכתב.
דב הוז או בן גוריון למרכז הרפואי יוספטל
באילת.

הספק יהא אחראי על שינוע

הצידניות הריקות ממעבדת הספק לנקודת
האיסוף בנמל התעופה דב הוז או בן גוריון.
באיזה ימים שולחים את הדגימות? באיזה לצרכי הערכה והתרשמות בלבד ,ומבלי
שעה בדרך כלל ממריא המטוס מאילת? שהדבר יחייב את כללית בכל צורה שהיא,
האם ימי ושעות המשלוחים הם קבועים?

יצוין ,כי נכון למועד זה הדגימות נשלחות
לרוב בימים ב' ו-ה' ,בטיסת הבוקר
הראשונה הממריאה מאילת (וזאת למעט
במקרים חריגים המתואמים מראש עם
המעבדה).
יודגש ,כי כללית תהא רשאית לשנות מעת
לעת את ימי המשלוח הרגילים ואת זמני
הטיסות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מבקשים

כי

עדכון

כמות

הצידניות אין שינוי במסמכי המכרז.

שהתקבלו יבוצע תוך  8שעות ממועד
ההמראה מאילת  -זהו זמן ריאלי ומשקף
את התהליך.
מבקשים כי עדכון כמות המיכלים (לא להלן הנוסח החדש והמחייב של הסעיף :
הדגימות) שהתקבלו יבוצע תוך  24שעות "הספק יעדכן את המזמין בפקס (או
באמצעי אחר שייקבע על ידי המזמין) על
1

ממועד ההמראה מאילת  -זהו זמן ריאלי כמות הדגימות שהתקבלו ,וישלח רשימה
ומשקף את התהליך ומועד הגעת הצידניות פרטנית של הדגימות ,וזאת תוך לא יאוחר
מ 24-שעות מהמראת הצידניות מאילת
למעבדה שיכול להיות גם בשעות אחר
(מועד ההמראה יימסר לספק על ידי
הצהריים המאוחרות
המזמין)".
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8.3
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10.6
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10.6
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16.2

העברה לספק חיצוני  -במידה וחלילה אין שינוי במסמכי המכרז.
יארע אירוע של הפרת ההסכם יש להעניק
לנו כספקים את הזכות לתקן את ההפרה
ורק משזה לא תוקנה עומדת בפניכם
האפשרות לבטל את ההסכם ,לאחר
התראה של זמן סביר מראש .העברה חד
צדדית לצד ג' על חשבוננו אינה מקובלת
עלינו בתקופת ההסכם.
מה מבנה הקובץ של כללית? ממי ומתי אין שינוי במסמכי המכרז.
מקבלים?

כיום

אנו

מעבירים

דוחות הנחיות נוספות בעניין זה יימסרו למציע

בפורמט ASCII

הזוכה ,ככל שיידרש.

אנו מקבלים מהרופא המפנה של כללית

אין שינוי במסמכי המכרז.

הפניה לבדיקה ולא הזמנה לציוד ולפיכך

תשומת הלב ,כי הסעיף מתייחס למשלוח

אנו סבורים שאין הכוונה בסעיף זה לביצוע

חשבוניות לתשלום ולא לנהלי העבודה

שירותי מעבדה בפתולוגיה ובנוסף חלק

לביצוע הדגימות (אשר מוסדרים בסעיפים

מהשירותים מבוצעים תוך כדי תהליך

אחרים בנספח ו' ,לרבות בסעיף  7לנספח

האבחון ,כגון צביעות אימונוהיסטוכימיות

זה)

שאינן מבוצעות בכפוף להזמנה לצביעות.
במידה וכן נא העבירו פרטים ופורמט
להעברת הזמנות מכללית למעבדה .טופס
ההפניה מהווה למעשה בקשה לאבחון
כולל כל הבדיקות הנוספות הנדרשות
בתהליך האבחון הפתולוגי.
גבולות הכיסוי של פוליסת האחריות

גבולות הכיסוי של פוליסת האחריות

המקצועית הקיימת אצלנו כמקובל בשוק

המקצועית יהיו בסך של $2,500,000
(שניים וחצי מיליון דולר ארה"ב) לפחות

1
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23

נספח ו'
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16.5

25
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19

26

כתב

48

1

ואשר מאושרת ע"י גורמי כללית השונים,

למקרה ו( $3,000,000 -שלושה מיליון

הם בסך של  US$ 2,500,000למקרה ו

דולר ארה"ב) לפחות לתקופת ביטוח.

 US$ 2,500,000לתקופת ביטוח של שנה

אין שינוי נוסף בהוראות הסעיף.

ובנוסף מתאימים להיקף הפעילות נשוא
מכרז זה .מצ"ב טיוטת טופס אישור ביטוח
הכולל

הערות

סכומי

וציון

הביטוח

לשירותים השונים מחברת הביטוח בתחום
של אחריות מקצועית .סכומי הביטוח
הנדרשים לא ניתנים ליישום ע"י סוכני
הביטוח ולכן בקשתנו היא לעדכן את
הסכומים והתנאים בהתאם.
 16.3+16אנו מבקשים כי הצגת חידושי הביטוחים הספק יציג את האישור לכללית עד ולא
.6

בפני כללית תהיה" :עד למועד תום כל יאוחר מ 14-ימים לפני תום כל תקופת
תקופת הביטוח" ולא  30ימים לפני שכן ביטוח.
תהליך החידוש מסתיים בדרך כלל בצמוד
לתום התקופה.
מכיוון שהפוליסה כוללת מראש השתתפות אין שינוי במסמכי המכרז.
עצמית אין דרך לפטור תשלום השתתפות

המבטח נדרש לאשר כי כללית לא תהא

עצמית בגוף הפוליסה .אולם בנספח ט' חייבת בכל מקרה בתשלום השתתפות
אישור עריכת ביטוחים סעיף  6מופיע עצמית.
במפורש כי כללית לא תדרש לתשלום
השתתפות

עצמית

ואישורי

הביטוח

החתומים ע"י מבטחי הספק מאשרים זאת,
ראה אישורים מצורפים.

לפיכך אנו

מבקשים למחוק את הדרישה שהדבר
יופיע בפוליסה עצמה.

הזמנה

עבור ערבות בסכום של  50,000ש"ח אין שינוי במסמכי המכרז.
נדרש הספק להפקיד סכום זהה כנגד
הערבות וזאת בנוסף למימון תנאי התשלום
של ש .93+אנו מבקשים שבמקום ערבות

1

ינתן לכם כתב קיזוז בסך ₪ 50,000
27

נספח ח'-

3

1
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נספח ח'

אנו מעניקים שירותים גם לקופות חולים אין שינוי במסמכי המכרז.
אחרות ,בתי חולים נוספים ולכן עובדינו

כולו

חתומים על הסכם סודיות כללי.

2
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1
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2
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5

גבולות הכיסוי של פוליסת האחריות

גבולות הכיסוי של פוליסת האחריות

המקצועית הקיימת אצלנו כמקובל בשוק

המקצועית יהיו בסך של $2,500,000

ואשר מאושרת ע"י גורמי כללית השונים,

(שניים וחצי מיליון דולר ארה"ב) לפחות

הם בסך של  US$ 2,500,000למקרה ו

למקרה ו( $3,000,000 -שלושה מיליון
דולר ארה"ב) לפחות לתקופת ביטוח.

 US$ 2,500,000לתקופת ביטוח של שנה
ובנוסף מתאימים להיקף הפעילות נשוא אין שינוי נוסף בהוראות הסעיף.
מכרז זה .מצ"ב טיוטת טופס אישור ביטוח
הכולל

הערות

סכומי

וציון

הביטוח

לשירותים השונים מחברת הביטוח בתחום
של אחריות מקצועית .סכומי הביטוח
הנדרשים לא ניתנים ליישום ע"י סוכני
הביטוח ולכן בקשתנו היא לעדכן את
הסכומים והתנאים בהתאם.
לספק ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגבול

גבול האחריות בביטוח אחריות כלפי צד ג'

אחריות של  US$ 1,000,000לאירוע ו-

לא יפחת מסך של ( $2,000,000שני

 US$ 1,000,000במצטבר לשנת ביטוח,

מיליון

ו-

כמקובל בשוק ואשר מאושרים ע"י גורמי

( $3,000,000שלושה מיליון דולר ארה"ב)

כללית

השונים,

קופות

החולים

ובתי

דולר

ארה"ב)

לאירוע

במצטבר למשך תקופת ביטוח שנתית.

החולים .סכומי הביטוח הנדרשים לא אין שינוי נוסף בהוראות הסעיף.
ניתנים ליישום ע"י סוכני הביטוח .מצ"ב
טיוטת טופס אישור ביטוח הכולל הערות
וציון סכומי הביטוח לשירותים השונים
מחברת הביטוח בתחום של צד ג'.
לספק קבלן משנה לביצוע איסוף ושינוע הספק יהא רשאי להסתייע בקבלן משנה

1

הדגימות למעבדת הספק .לצורך כך הספק לצורך ביצוע השינוע ,בכפוף לעמידתו של
וקבלן המשנה ,חתומים על הסכם בהתאם .קבלן המשנה בכל הדרישות הרלוונטיות
לקבלן המשנה המבצע את השליחויות יש המפורטות במסמכי המכרז ביחס לאיסוף
קצין רכב וכן פוליסת ביטוח הכוללת ושינוע הדגימות (לרבות ,אך מבלי לגרוע,
המצאת אישור בדבר קיום ביטוח סחורות

העברת סחורה ביבשה.

בהעברה

ביבשה

המפורטים

בסכומים

במסמכי

ובתנאים

המכרז)

ולקבלת

אישור כללית מראש ובכתב בדבר זהותו
של המשנע.
יודגש ,כי אין באישור כאמור (אם וככל
שיינתן) כדי לגרוע מאחריות הספק על פי
דין וההסכם ,וכי במקרה כאמור הספק
יהיה אחראי לכל הפעילויות והתוצרים של
קבלן המשנה ויישא באחריות מלאה כלפי
כללית בגין המעשים והמחדלים של כל
הגורמים כאמור לעיל.
32
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תרשים -
5

יש להוסיף :הפקת הפנייה לבדיקה כולל  .1רקע קליני – רישום נעשה ע"י הרופא.
במידה וחסר מידע ,על המציע ליצור
רקע קליני ,סימון בולט ובאדום של בדיקה
דחופה וציון כמות המיכלים לנבדק .בנוסף

קשר עם הרופא להשלמת המידע

יש להדביק מדבקה עם פרטי הנבדק על

החסר.

מיכל הדגימה ,אריזת המיכל וההפנייה  .2בדיקה דחופה – יעשה סימן בצבע
מסויים.
בשקית ,BIO-HAZARDT
 .3אופן אריזה – מבוצע כמתואר בנספח
ובמכתב זה.
תרשים -
8

האם תעודת המשלוח הינה דיגטלית? מצורף טופס ריכוז (או מספר טפסים
האם תעודת המשלוח תשלח למעבדה מכמה
באופן

דיגטלי?

אם

כן

איך

מחלקות

שונות)

לתוך

אחת

ומהו הצידניות במשלוח.

הפרוטוקול? כיום לא מועברת מהמרפאה על טופס הריכוז ,על ההפניות הפרטניות
תעודת משלוח דיגטלית וכמו כן לא קיימת ועל כלי הדיגום יש שתי מדבקות:
תקשורת מחשבים מהכללית למעבדה.
קיימת תקשורת חד כיוונית מהמעבדה
לכספות של

כללית

לשידור תשובות
10

 .1מדבקה של פרטי החולה
 .2מדבקת בר-קוד של
הדגימה.

מספר

פתולוגיות.

ההפניות מצורפות לדגימות והתקשורת
היא חד כיוונית מהמעבדה הפתולוגית
לכספת ולתוכנות כללית.

זיהוי ע"י קריאת תעודת המשלוח  -האם ראו התשובה לשאלה מס'  33לעיל.
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עמוד 61
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סעיף 8

38
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סעיף

נבקש להבהיר את הסעיף .האם הכוונה במקרים חריגים ויוצאי דופן

7.25

שבמקרים חריגים (כגון התייעצות עם רופא הספק לבצע תהליכים נוספים וחריגים

תעודת המשלוח תועבר דיגיטלית והאם
תכלול נתוני בפורמט בר-קוד? איך תוצג /
תקרא תעודת המשלוח?
למען הסר ספק  -סעיף זה הוא באחריות מקובל.
כללית
מה הפורמט למספור חד חד ערכי לתעודת מצורף טופס ריכוז עליו תאריך (או מספר
טפסים מכמה מחלקות שונות) לתוך אחת

המשלוח?

הצידניות במשלוח.
יש מספור לדגימות בלבד  :מדבקת ברקוד
עם  9ספרות.
בסעיף זה מופיעה טבלה עם פירוט הכוונה לבדיקת .FISH HER2 NEU
הבדיקות בגינן צריך לספק הצעת מחיר מצ"ב נוסח מעודכן של נספח ד' אשר
לגבי בדיקת  , FISH HER2למיטב מחליף ומבטל את הנוסח הקודם.
הבנתנו ייתכן וחלה טעות בניסוח והכוונה
לבדיקת HER 2 NEU
בהם נדרש

נוסף וכיו"ב) ,תותר חריגה מהזמנים ,שלא (אשר אינם מבוצעים בשגרה) לצורך ביצוע
תלווה בקנס כלשהו (כמפורט בסעיף הבדיקה ומסירת התוצאות (כך ,למשל,
במקרים בהם נדרשת בדיקה משלימה

?)7.23

מחוץ למעבדה המבצעת) – תותר חריגה
מלוח הזמנים ובמקרה כאמור לא יחויב
הספק בתשלום פיצוי מוסכם במקרה של
אי עמידה בלוח הזמנים הנקוב בסעיף
 7.23לנספח ו' .ככלל ,מקרה בו נדרשת
11

התייעצות עם רופא נוסף לא ייחשב
כמקרה חריג ויוצא דופן בו מותרת חריגה
מלוח הזמנים הנקוב בסעיף  7.23לנספח
ו'.
39
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סעיף

במידה ובדיקה תוגדר כבדיקה דחופה ,אין שינוי במסמכי המכרז.

7.24

האם תהיה תוספת תשלום של  50%בגין
הבדיקה?
שירותי בריאות כללית

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי 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
זה.

חתימת המציע

תאריך

11

נספח ד'
[ ---נוסח מעודכן בעקבות מכתב הבהרה ]---
הצעת מחיר
כללי
.1

הצעת המחיר שהגיש מציע שזכה ,תחייב אותו לכל דבר ועניין במשך כל תקופת
ההתקשרות.

.1

יובהר ,כי המחירים הנקובים להלן מהווים תמורה סופית ,מלאה ומוחלטת להתחייבויות
המציע ע"פ מסמכי הפניה והסכם ההתקשרות וכוללים את כל הדרוש לביצוע התחייבויותיו
במלואן ,ולרבות העלויות הנובעות משימוש בציוד ובאביזרים ככל שיידרש לצורך מתן
השירות ,הפעלת צוות רפואי או אחר ,שימוש במתקני הספק ,בדיקות נלוות ,מיסים
והיטלים (במידה וישנם) וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה במתן השירותים ,במישרין או
בעקיפין ,ולא תהיינה לו תביעות כספיות כלשהן בגין ביצוע האמור במסמכי הפניה והסכם
ההתקשרות מעבר לתמורה הקבועה בנספח זה להלן .לא ישולם למציע כל תשלום נוסף
מעבר לתמורה הנקובה להלן ,למעט מע"מ שיתווסף לכל תשלום על פי שיעורו כדין בעת
התשלום בפועל.

.1

הצעת המחיר תכלול התייחסות לכל אחת ואחת מן הבדיקות כמפורט בטבלת הצעת
המחיר ,ללא יוצא מן הכלל .כללית שומרת על זכותה לפסול הצעה חלקית ולא להביאה
לדיון בפני ועדת המכרזים ,והכל בכפוף לכל יתר התנאים כמפורט בכתב הזמנה זה.

.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר ,כי שינוע הדגימות מנמל התעופה דב הוז בתל אביב או
מנמל התעופה בן גוריון (או מנקודת איסוף אחרת באזור המרכז אשר תקבע על ידי כללית)
למעבדת הספק  -תתבצע באחריות הספק ועל חשבונו .הספק מתחייב כי שינוע הבדיקות
יתבצע בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת.

.1

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות (נספח ו').

.1

לצורך השוואה בין הצעות המחיר בלבד ,ומבלי שיהא בכך משום התחייבות של כללית -
המחיר המשוקלל של כל הצעה יחושב על ידי הכפלה של הצעת המחיר בגין כל סוג בדיקה
בכמות הבדיקות השנתית המשוערת מאותה בדיקה וסכימה פשוטה של כל המכפלות
כאמור .להסרת ספק ,יובהר ,כי אין באומדן המשוער המפורט להלן כדי לחייב את כללית
בכל צורה שהיא ,וכי מספר הבדיקות אשר תבוצענה בפועל יקבע על ידי כללית ,בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לצרכיה.

.1

תנאי התשלום יהיו כמפורט בהסכם ההתקשרות ,נספח ו' למסמכי המכרז.
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הצעת מחיר

.1

תיאור הבדיקה
בדיקה היסטולוגית
בדיקה ציטולוגית
צביעה אימונו
היסטוכימיה
FISH HER2 NEU
PAP

***

הצעת מחיר
_______ (_____________)  ,₪לא כולל מע"מ ,לבלוק
_______ (_____________)  ,₪לא כולל מע"מ ,לבדיקה
(ללא הגבלת סליידים)
_______ (_____________)  ,₪לא כולל מע"מ (אחוז
הצביעה לא יעלה על  11%מהבדיקות ההיסטולוגיות)
_______ (_____________)  ,₪לא כולל מע"מ ,לבדיקה
_______ (_____________)  ,₪לא כולל מע"מ ,לבדיקה

כמות בדיקות שנתית
משוערת ***
2,200
240
176
10
1,700

נתון זה משמש אך ורק לצורך ההשוואה בין ההצעות השונות וחישוב המחיר המשוקלל עבור כל הצעה (בפועל,

ובמהלך תקופת ההתקשרות ,נתונים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,לרבות באופן מהותי וקיצוני ,בהתאם לשיקול
דעת כללית ולצרכיה) .מובהר ,כי אין בנתונים כאמור ,כדי לחייב את כללית או את מי מטעמה להזמין מהספקים כמות
מסוימת או כמות כלשהי של כביסות ו/או על מנת להות מצג כלשהו מצד כללית.

_______________
תאריך

__________________
שם

_______________
חתימה וחותמת

הצהרה והתחייבות

הצעת המחיר ,יחד עם מסמכי המכרז שנחתמו על-ידינו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת"
לכללית ,המחייבת אותנו וניתנת לקיבול על-ידי כללית .לעניין התחייבותנו זו ,אם הוגש טופס הצעת
מחיר ,או מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי המכרז כשהם מסויגים ,מותנים ,לוקים בחסר או
כוללים שינוי ,תוספת או השמטה כלשהם ,תהיו רשאים לראות את הצעת המחיר ,מסמכי המכרז

שבנדון ויתר המסמכים שהוגשו ,כאילו הוגשו ללא השינויים ,ההסתייגויות או ההתניות האמורים לעיל,
או לפסול את הצעתנו ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת.
אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי המכרז ,על
נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם אם
הצעתנו תתקבל על-ידיכם.
שם המציע:

מס' תאגיד:
תאריך:

כתובת:
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שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :

_________________________

____________________

חתימות וחותמת המציע

תאריך

אישור
אני הח"מ _______________ ,עו"ד ,מאשר בזאת כי מסמך זה נחתם ע"י ה"ה _____________
ו ,________________ -הרשאים ומוסמכים לחתום עליו בשם הספק ,וחתימתם מחייבת אותו.
_____________________
עו"ד
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