חטיבת הלוגיסטיקה התשתיות ומערכות מידע
ועדת מכרזים לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות

ההנהלה הראשית
תארי ך 10/02/2014 :
י"ב אדר א תשע"ד
סימוכין MI-00409 :

מכרז פומבי עם אפשרות למו"מ מס' 12-21/21
למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן לשירותי בריאות כללית –
מחוז חיפה וג"מ
פרוטוקול כנס מציעים ותשובות לשאלות הבהרה

.1

רצ"ב פרוטוקול המשקף את כנס המציעים שקויים במסגרת המכרז שבנדון  ,אשר נערך בתאריך..0..0.0.10 :

.0

על המציעים לוודא את צירופם של הפרוטוקול להצעתם ,כשהוא חתום על ידם.

.3

מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או התחייבות
שנמסרו בעל פה .אין בהוראות פרוטוקול זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי ההליך ככל ולא צויין האמור
במפורש בפרוטוקול .הוראות פרוטוקול זה יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.

.0

תשומת לב המציעים מופנית לכך כי המועד להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום  21.1.1121בשעה  .21:11לא
ניתן להגיש הצעות לאחר מועד זה .אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי ההליך.

בכבוד רב,
שירותי בריאות כללית
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פרוטוקול כנס מציעים מתאריך 11.11.1121
מכרז פומבי עם אפשרות למו"מ מס' 12-21/21
למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן לשירותי בריאות כללית – מחוז חיפה וג"מ

בתאריך  ,.0..0.0.10בין השעות  10:3.ל ,10:.. -בחדר ישיבות בבניין המחוז שד' המגינים  1.0חיפה קומה  ,1התקיים
כנס מציעים בנושא המכרז הנ"ל  ,למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בכפר יאסיף או באבו סנאן לשירותי בריאות
כללית – מחוז חיפה וג"מ .
תשומת ליבכם בעיקר לתשובות לשאלות  ,21 ,21לפיהן הוחלט להקטין את דמי ההשתתפות במכרז ואת סכום
ערבות הביצוע הנדרשת מהזוכה במכרז.
השתתפו מטעם הכללית :
עו"ד מוטי כהן – נציג היועץ המשפטי ,ועדת מכרזים ארצית-הנה"ר ,שירותי בריאות כללית.
מר אפרים יעקובוביץ – יועץ ,כללית הנדסה רפואית בע"מ.
גב' יונה לוין – מנהלת אדמיניסטרטיבית ,מחוז חיפה ,שרותי בריאות כללית
גב' נועה מן – מנהלת כספים  ,מחוז חיפה ,שירותי בריאות כללית.
ד"ר זאהי סעיד – מנהל רפואי  ,מחוז חיפה ,שירותי בריאות כללית

השתתפות מציעים :
.1
.0
.3
.0
.5
.0
.7
.8
.9

סארי עאמר-רנטגן מעלות בע"מ וס.ע .מכוני הדמיה
חורי גאנם ,טוני ימיני – מכון רנטגן מ.ר.ש.
איאד אבו אל היג'א -מכון רנטגן תמרה בע"מ
ראיד מנסור – רמפ"ן
חטום חטום – מרכז רפואי דקל  ,דלית אל כרמל
יורם ברנע – מ.י.ע.ב נכסים בע"מ  ,חדרה
לורן עיבד וד"ר האני מולא– ירכא שרותי רפואה בע"מ
אלי גולדשטיין – מכון מאור
מורד סלאח – מכון רנטגן כפר מנדא
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נערכה סקירה לגבי המכרז ותנאיו ע"י עו"ד מוטי כהן ,בעיקר לגבי תנאי הסף של המכרז  ,וניתנו הסברים והבהרות
בדבר המידע שיש לפרט בהצעה ביחס למכשירים באמצעותם יינתנו השירותים .מו כן נמסר למציעים כי עליהם
להתעדכן ,טרם הגשת הצעתם ,באתר האינטרנט של הכללית ,בו עשויים להתפרסם עדכונים  ,לרבות פרוטוקול זה.
בנוסף ,הודגש כי :
 .1יש להגיש את מסמכי המכרז בהנהלה הראשית (ולא במחוז) וזאת עד תאריך  21.1.1121בשעה .21:11
להלן פירוט השאלות הרלוונטיות שהועלו והתשובות להן:
תשומת ליבכם בעיקר לתשובות לשאלות  ,21 ,21לפיהן הוחלט להקטין את דמי ההשתתפות במכרז ואת סכום ערבות
הביצוע הנדרשת מהזוכה במכרז.
 .1שאלה – אם מצלמים חולה פעמיים בחודש האם התשלום בגינו יהיה פעם אחת או לפי מספר הפעמים בהם
צולם בחודש?
תשובה – התשלום הינו לפי מספר הנבדקים ולא לפי מספר הבדיקות .כלומר -תשלום אחד לחולה בחודש.
 .0שאלה – האם הספק מכשיר הרנטגן חייב להיות לפחות  ?50 kwבמידה והספק המכשיר פחות מ 50 kw -האם
תהיה פסילה במכרז?
תשובה – כן ,הדרישה היא להספק מינימלי של  .kw 5.מכשירי רנטגן בהספק נמוך יותר -ייפסלו.
 .3שאלה – האם היחס בין כמות נבדקי רנטגן במכרז לבין כמות נבדקי  USהגיוניות?
תשובה – מבחינתנו אין קשר בין כמות בדיקות הרנטגן ובין כמות בדיקות ה .US -אלו נתוני הצריכה שלנו
לפי נתוני השנתיים האחרונות ,אין בכך משום התחייבות לעתיד.
 .0שאלה -האם ניתן יהיה לבצע גם  U.S.רקמות רכות?
תשובה -לא המכרז אינו כולל רקמות רכות.
 .5שאלה -האם התעריף אותו יש להציע במכרז כולל גם פיענוח הצילום?
תשובה -כן.
 .0שאלה – האם בדיקות מעבר למכסה ניצן לצרף לדיווחים של החודש הבא?
תשובה – לא.
 .7שאלה – במידה והכללית תדרוש מהספק להעלות את שעות הפעילות של המכון ,האם גם המכסה תעלה ביחס
ליניארי?
תשובה – לא בהכרח ביחס ליניארי ,הנכם מופנים לסעיפי המכרז המדברים בעד עצמם.
 .8שאלה – סעיף  10.1.להסכם קובע כי נותן השירותים יכול להעיר על החשבון שהגיש בתוך  3.ימים מיום
שאישרה הכללית את החשבון .האם ניתן להאריך את התקופה ל 9. -יום ?
תשובה – לא.
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 .9שאלה – האם המציע חייב להיות בעל הציוד בעת הגשת הצעתו למכרז?
תשובה – לא ,הכללית תסתפק בהצגת מסמכים ונתונים מירביים בדבר המכשיר בו מתכוון המציע להשתמש.
 .1.שאלה – האם פוליסות הביטוח צריכות להתייחס ספציפית למכון או פוליסות כלליות של הזוכה?
תשובה – אין הכרח בפוליסה נפרדת -אך הפוליסות צריכות לכלול את הפעילות של המכון המיועד  ,באופן
ספציפי ,בסכומים הנדרשים במכרז זה.
 .11שאלה – האם ניתן להוריד את סכומי הביטוח הנדרשים במכרז?
תשובה -לא.
 .10שאלה – מדוע לא מסתפקים בביטוחי הרופאים העובדים במכון מהביטוחים הנדרשים מנותן השרות?
תשובה – אנו עובדים מול נותן השירותים ולא מול הרופא.
 .13שאלה -האם ניתן להקטין את דמי ההשתתפות במכרז מסך של ? ₪ 0,5..
תשובה -הוחלט להקטין את דמי ההשתתפות לסך של  ₪ 2,011בלבד.
 .10שאלה – נדרשת ערבות להסכם ע"ס  . ₪ 15.,...האם ניתן להקטין את סכומה?
תשובה – הוחלט להקטין את סכום ערבות הביצוע לסך של  ₪ 211,111בלבד.
 .15שאלה – ייתכן ויצאו בעתיד הוראות ממשרד הבריאות שיקבעו כי רק טכנאי רנטגן מוסמך יוכל להיות בעל
מכון הדמיה .זו היא לא הדרישה במכרז .מה עמדת הכללית בקשר לכך?
תשובה – כרגע עדיין לא רלוונטי ,אין הנחיות כאלו .מובן שאם תהיה הנחיה חוקית כלשהי יהיה צורך
ליישמה.
 .10שאלה – האם נדרש רשיון א.מ.ר גם למכשירים יד שניה?
תשובה – כן.

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי קראתי את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות פרוטוקול זה ,והגשתי
את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם.

תאריך

חתימת המציע
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