שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי כרמל
(להלן" :המזמין" או "בית החולים")
מכרז פומבי מס'  021-01/17למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור מרכז רפואי כרמל
(להלן" :המכרז" או "ההליך")
.1

מצ"ב מסמך תשובות לשאלות הבהרה.

.2

על המציעים לצרף את המסמך להצעתם ,כשהוא חתום על ידם.

.3

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.

.4

משכך ,כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מסמך זה  -יש
לראותה כבקשה שנדחתה.

.5

למען הסר ספק ,הכללית תנהג בכל הנוגע לניהול המכרז בהתאם להוראות כל דין כפי שהיא נוהגת
בכלל המכרזים אשר יוצאים מלפניה.

.6

מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או
התחייבות שנמסרו בעל פה.

.7

אין בהוראות מסמך זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי ההליך ככל ולא צויין האמור במפורש
במסמך.

.8

בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז למסמך זה ,יגבר האמור במסמך זה ,ומסמך זה יהווה
חלק מהוראותיו של ההסכם.

.9

תשומת לב המציעים מופנית לכך כי המועד האחרון להגשת ההצעות בהליך קבוע ליום 28/05/2017
עד השעה  .12:00אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי ההליך.

מרכז רפואי כרמל
שירותי בריאות כללית
מס"ד

מס' סעיף

תשובה

שאלה

1

סעיף  9במסמכי
המכרז  +סעיף
 2.14בהסכם

מבוקש להוסיף חלופת
מלכ"ר לעוסק מורשה
בצירוף אישור מלכ"ר
מתאים

מקובל

2

סעיף  9.1.4בתנאי
המכרז 2.10 +
בהסכם

נבקש להחריג את מד"א
מהדרישה להצגת אישור
הפעלה לכל אחד
מהאמבולנסים שכן מד"א
פועל מתוקף חוק מד"א ,לכן
אינו נדרש ,וממילא אין
ברשותו ,אישור הפעלה של
האמבולנסים.

מובהר ,כי הדרישה להמצאת אישור הפעלה
לאמבולנס מתייחסת רק לגופים/תאגידים
פרטיים החייבים בקבלת אישור משרד
הבריאות להפעלת אמבולנס.

3

סעיף 9.2.7.3
בתנאי המכרז

כנ"ל

ר' התשובה לסעיף  2לעיל.

4

סעיף 2.12

האם יש דרישות מוגדרות
לאופי המוקד ,למשל :מס'

כמפורט בסעיף  2.12להסכם.

בהסכם

הנציגים הנדרשים?
הכשרתם
הרפואית/מבצעית? זמן
המענה? תיעוד והקלטת
השיחות? מערכות מחשב?
מערכות גיבוי למוקד? נהלי
עבודה מוגדרים? שת"פ עם
כוחות הצלה נוספים?

מובהר ,כי הדרישה למוקד נועדה בעיקרה
לצורך הזמנת אמבולנס/ים על ידי בית
החולים או מי מטעמו.

5

סעיף 4.1.6
בהסכם

להוסיף בסיפא "ובלבד
שהעיכוב לא נגרם בשל כוח
עליון שאין למציע שליטה
עליו"

מקובל

6

סעיף 13.1
בהסכם

אחרי המילים "ישא
באחריות" להוסיף" :על פי
דין".
למחוק את המילים "באופן
בלעדי"; "ובין עקיפים";
"ו/או עקיפה".
להוסיף" :למעט אם נגרמו
בשל כח עליון שאין לספק
שליטה עליו".

מקובל

7

סעיף 13.2
בהסכם

במקום המילים "מיד עם
דרישתו הראשונה" יבוא:
"בתוך  14ימים".

מקובל

8

סעיף 13.2
בהסכם

להוסיף" :שיפוי לפי סעיף
זה יינתן בכפוף למילוי
התנאים שלהלן )1( :המרכז
הרפואי יודיע לספק על
הדרישה ו/או התביעה זמן
סביר לאחר קבלתה ותינתן
לו אפשרות להתגונן מפניה
מטעמו ועל חשבונו; ()2
המרכז הרפואי לא יתפשר
עם התובע ללא אישור בכתב
ומראש של הספק; ()3
המרכז הרפואי יעניק לספק
את מלוא הסיוע לצורך
ניהול ההגנה; ( )4לא עוכב
ביצועו של פסק הדין.

מקובל חלקית :בסיפא הסעיף ייווסף" :למעט
במקרה של תביעה ו/או דרישה מצד ג' בו
השיפוי יינתן בכפוף למילוי התנאים שלהלן:
( )1המרכז הרפואי יודיע לספק על הדרישה
ו/או התביעה זמן סביר לאחר קבלתה ותינתן
לו אפשרות להתגונן מפניה מטעמו ועל
חשבונו; ( )2המרכז הרפואי לא יתפשר עם
התובע ללא אישור בכתב ומראש של הספק;
( )3לא עוכב ביצועו של פסק הדין".

9

סעיף 13.3
בהסכם

לאחר המילים" :בתוספת כל מקובל
ההוצאות" להוסיף
"הסבירות".

הבקשה נדחית
הבקשה נדחית

10

סעיף 17.4
בהסכם

למחוק

הבקשה נדחית

11

סעיף 19.2.1
בהסכם

במקום "תוך  7ימים" יבוא
"תוך  14ימים"

הבקשה נדחית

12

סעיף 19.2.11
בהסכם

במקום "תוך  7ימים" יבוא
"תוך  14ימים"

הבקשה נדחית

13

לאורך כלל

בכל מקום בו מוזכר

מקובל

מסמכי המכרז

אמבולנס פרטי ,יש להוסיף
"או אמבולנס מד"א"

14

סע' 14.2.2

מבקשים להחליף את
המילים "ביטוח מקיף"
ב"ביטוח צד שלישי"

מקובל בכפוף להוכחת המציע הזוכה כי
בבעלות/חזקתו  10אמבולנסים לפחות

15

סע' 14.2.3

מחיקת המילים "ו/או לכל
ספק שירותים המועסק על
ידי הקבלן במתן
השירותים".

מקובל

16

סע' 14.3

בשורה השלישית ,אחרי
המילים "ייווסף שם
המזמינה כמבוטחת נוספת"
יש להוסיף את המילים
"בהתאם להרחבות השיפוי
המפורטות בסעיפים 14.2.1-
."14.2.4

לאחר המילים "ייווסף שם המזמינה
כמבוטחת נוספת" תיווספנה המילים:
"בהתאם להרחבות השיפוי המפורטות
בסעיפים  14.2.3 ,14.2.1ו."14.2.4 -

17

סע' 14.9

למחוק את הסעיף

מקובל

18

אישור ביטוח –
סעיף 4

מבקשים להחליף את
המילים "ביטוח מקיף"
ב"ביטוח צד שלישי"

ר' התשובה בסעיף  14לעיל

19

סע' 1.1

אחרי המילים "כמבוטחים
נוספים" יש להוסיף את
המילים "בהתאם להרחבות
השיפוי המפורטות בסעיפים
 1-4לעיל

מקובל

20

סע' 1.2

יש להוסיף לסיפא של הסעיף מקובל
את המילים "אולם ביטוח
אחריות מקצועית לא מכסה
את אחריותה של המזמינה
כלפי הקבלן"

21

סע' 1.3

יש להוסיף לסיפא של הסעיף מקובל
"למעט כלפי מי שגרם לנזק
בכוונת זדון"

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה 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.
_________
תאריך

____________
חתימת המציע

