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 -לביצוע שירותי הסעות באמבולנסים עבור המרכז הרפואי הלל יפה 05/2018מכרז פומבי   :הנדון 
 מענה על שאלות הבהרה

 

 
 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 
 יגבר האמור במסמך זה.במסמכי המכרז, 

 
 

 תשובה שאלה הפניה למסמכי המכרז מס"ד
למסמך  1.2, סעיף 4עמ'  .1

 א'
נקבע כי על הזוכה לספק את שירותי 

ההסעה בכל עת, לרבות "בשעות 
חירום". בהתחשב בגיוס אמבולנסים 
במצב חירום, האם משמעות סעיף זה 

היא כי על המציע להיות בעל אישור על 
ועל מנת שיוכל לספק את מפעל חיוני 

השירות למרכז הרפואי גם בשעת 
 חירום?

אכן נדרשת היענות של הזוכה 
בשעת חירום. עם זאת, לא נדרש 

 אישור על מפעל חיוני. 
ככל ובשעת חירום יגויסו 

האמבולנסים שברשות הזוכה 
במכרז, ההתייחסות לכך תהיה 

 כאל כוח עליון.

למסמך  2.1, סעיף 4עמ'  .2
 א'

אליו משויכים האמבולנסים", "סניף 
של  הקבועהאם הכוונה היא כי מיוקמם 

האמבולנסים שבאמצעותם יסופק 
השירות על פי מכרז זה הנו בסניף קבוע 

 כאמור בכל עת שאינם בנסיעה?

 נכון. 
 

למסמך  2.7, סעיף 5עמ'  .3
 א'

נכתב כי "שנת הדגם של 
השנים  4האמבולנסים...לא תעלה על 

הכוונה היא כי שנת האחרונות" האם 
הדגם של האמבולנסים לא תהא לפני 

 ?2015? או לא תהא לפני שנת 2014שנת 

הכוונה היא כי מועד העליה 
לכביש הנקוב ברישון הרכב של 
האמבולנסים לא יהיה מוקדם 

 . 2014ממרץ 

למסמך  2.8סעיף , 5עמ'  .4
 א'

אישור לישנם גופים שאינם נדרשים 
 םמתוקף היותהפעלה ממשרד הבריאות 

 תאגיד סטטוטורי.

 ,גופים כאמור וכפי שכתוב בסעיף 
כי הינם  הגיש אישורצריכים ל

 מפוקחים על ידי משרד הבריאות
 2.11, סעיף 5עמ'  .5

 למסמך א'
שנים  3נקבע כתנאי סף ניסיון של 

לפחות. האם היקף הניסיון המבוקש 
מבחינת כמות האמבולנסים הוא 

 המכרז? בהתאם לכמות הנדרש על פי

 נכון.
בסעיף נכתב במפורש כי הניסיון 

בהתאם לסלים עבורם ייבחן 
 מגיש המציע הצעת מחיר.

 



 

 

 
 4.9סעיף  15עמ'  .6

 למסמך ב'
האם קבועה סנקציה בגין איחור במענה 

 דקות( 30)חריגה מ
איחור בהתייצבות יחייב את  

 ₪.  500הספק בקנס של 
להסכם,  25.1האמור קבוע בסעיף 

למסמכי המכרז, ע"מ מסמך ה' 
56. 

למסמך  8סעיף ,19עמ'  .7
 ב'

האם יש לבצע ההדרכות גם עבור 
 צוותים בסל א'? 

אם גם צוותים בסל א' נדרשים לבצע את 
ההדרכות האם ניתן להסתפק בעובדים 

 שיתנו את המענה למכרז? 
כמו כן נבקש לפרט את התשלום עבור 
ההדרכות: האם נדרש לשלם רק עבור 

העבודה של העובדים מטעמנו או שעות 
 שנדרש לשלם גם עבור ההדרכה עצמה.

  
ההדרכה נדרשת, וכפי שמפורט 
בסעיף, לעובדי הזוכה שיכולים 
 .לקחת חלק בהעברות מורכבות

 
כאשר נכתב כי האמור בסעיף הינו 

על חשבון הזוכה במכרז, הכוונה 
הינה לתשלום שעות העבודה של 
 .עובדיו אשר יקחו חלק בהדרכות

 
 
 
 
 

 על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:
 תאריך ________________ 

 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____________
 חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.

 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.
  

  בברכה,         

 אפרת קולטון זלמהעו"ד         

 מזכירת ועדת המכרזים        

 

 העתקים:
 חברי ועדת המכרזים, כאן

 חוסאם אבולעפיה, מנהל מחלקת תחבורה, כאןמר 
 תיק
 ת.ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 


