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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
בכוונת שירותי בריאות כללת להתקשר עם חברת זילברמן טכנולוגיות בע"מ.

נושא ההתקשרות:
ייצור ,אספקה והתקנה של פסי אספקה של שקעי חשמל וגזים רפואיים לבנין אישפוז ג' במ.ר קפלן.

הנימוקים:
.1

חב' זילברמן כבר השלימה ייצור של  126פסי אספקה מתוך סה"כ  197הנחוצים לפרויקט ,אשר תמורתם
שולמה ,במסגרת הזמנה של קבלן זוכה במכרז .הפסים יוצרו עבור כללית על פי מפרט ייחודי וכתב כמויות.
ההתקשרות של כללית עם הקבלן הזוכה שבאמצעותו הוזמנו פסי ההספקה מחב' זילברמן הופסקה והבניי ן יושלם
ע"י קבלן אחר.

 .2רוב פסי האספקה כבר יוצרו ונרכשו וכללית סבורה ,על פי חוות הדעת המצורפת כי יש חשיבות רבה לאחידות
הפסים בבניין האשפוז ,וזאת מטעמי אחזקה ,תפעול של הצוות הרפואי ובטיחות המטופל.
 .3אדם הסבור כי ספק אחר מסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל סמי אליאב בדוא"ל
 sammyel@clalit.org.ilתוך  10ימים ממועד הודעה זו.
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ההנהלה הראשית

חוות דעת להתקשרות כפטורה ממכרז והגדרה כ"ספק יחיד" של
חב' זילברמן טכנולגיות בע"מ
אספקה והתקנת פסי אספקה – פרוייקט  4201בנין אשפוז ג' – בי"ח קפלן
א.

במסגרת המכרז המקורי של הפרוייקט חב' זילברמן ייצרה פסי אספקה של שקעי חשמל
וגזים רפואיים.

ב.

לאחר עצירת הפרוייקט ותכנון מחדש סך כמות פסי האספקה הנדרשים לתצורה החדשה היא
 197יח' כאשר  126מהם כבר יוצרו כמפורט לעיל

ג.

מאחר ורוב כמות פסי האספקה כבר יוצרו באישור ועבור כללית ,חשוב להשלים את ייצור
ואספקה של יתרת הכמות לפרוייקט החדש בכ 70 -יחידות נוספות ע"י חב' זילברמן בכדי
לשמור על אחידות הציוד  ,שירות ואחזקה.

ד.

חשיבות התקנה של פסי אספקה זהים בכל הבניין קריטית .תפעול המכשור הרפואי המתחבר
לשקעי פסי האספקה נעשה ע"י צוות רפואי המיומן לעבוד עם אביזרי קצה של חברה מסוימת
באותו מתחם אישפוז .עירוב של מספר דגמים של פסי אספקה באותו מתחם הינו גורם סיכון
בהיבט של בטיחות המטופל ,עד כדי חשש לסיכון חיי אדם.
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