
 

 

     

 
          

 לכבוד  
-------------- 

---------------- 
 -באמצעות דוא"ל

 
 שלום רב,

 
המרכז הרפואי  לביצוע שירותי הסעות בניידות טיפול נמרץ )נט"ן( עבור 03/2020מכרז פומבי מספר  הנדון :

 מענה על שאלות הבהרה. -הלל יפה
  

 להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור 

 במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמך זה.
 תשובה שאלה כותרת ועמ' סעיף מסמך 
מסמכי המכרז לא ניתנה כל בכל     . 1

 התייחסות באשר לפינויים באט"ן.
האם המרכז הרפואי אינו  .א

 זקוק לשירות זה?
במידה ואכן מתבקש השרות  .ב

 הנ"ל מי מספק אותו?

נכון ליום פרסום המכרז, למעט מד"א, 
אין אישור להפעלת אט"ן לגורם נוסף 

 בישראל.
מכאן, ככל שיידרשו שירותי נסיעה 

 צע באמצעות מד"א.באט"ן, האמור יבו

האם לא נדרשת ערבות הצעה ורק     .2
ערבות ביצוע לזוכה במכרז, ורק 

 לאחר הודעה על זכיתו?

 נכון

במכרזים קודמים הוגבלו     .3
להשתתפות אמבולנסים משנות ייצור 
אחרונות. האם במכרז זה אין הגבלה 
על שנתון )שנת ייצור( של רכבי 

 האמבולנס נט"ן?
 

הגבלה על שנת הייצור של  במכרז זה אין
האמבולנסים. יש לעמוד בדרישות משרד 

 הבריאות בנושא.

תנאי סף  2.1 א' .4
להשתתפות 

 במכרז
 6עמ' 

באשר למוקד מאויש האם הכוונה 
שעות ביממה או  24לזמינות טלפונית 

למוקד מאויש ע"י מוקדן במקום 
 ייעודי שהוא המוקד?

על המציע לעמוד בהנחיות משרד 
בנושא קרי, הפעלת מוקד  הבריאות

שעות ביממה  24מאויש שיפעל במשך 
לצורך קבלת פניות ודרישות קבלת 
השירות. המוקד יאוייש בכ"א מתאים 
עם הכשרה מתאימה בהתאם לדרישות 

 משרד הבריאות.
 2.2 א' .5

 
 
 

8.11 

תנאי סף 
להשתתפות 

 במכרז
 6עמ' 

 ההצעה
 9עמ' 

האם נדרש שהאמבולנסים יהיו 
שם המציע עצמו במשרד רשומים על 

 הרישוי?
 

האמבולנסים צריכים להיות בבעלות 
המציע עצמו. אין חובה כי הרישום יהיה 
במשרד הרישוי, עם זאת, חובה להוכיח 

 הבעלות.
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דרישות  3.4 א' .6
כלליות 
למכרז 
ולביצוע 

 השירותים

לתקנות התעבורה,  579תקנה 
בדבר חובת העסקת  1961-תשכ"א

ה חלה רק קצין בטיחות בתעבור
במקרה של בעלות בכמות כלי רכב 
מינימלי, אחרת אין חובה )להבדיל 
מפטור( בהעסקת קצין בטיחות. איזה 
אישור נדרש לשם הוכחת אי החובה / 

 פטור מהעסקת קצין בטיחות ?

ככל שיש פטור מסודר ממשרד התחבורה 
יש לצרפו למסמכי ההצעה. ככל שקיימת 

קת טענה כי המציע אינו מחוייב בהעס
קצין בטיחות בתעבורה, יש להגיש 
תצהיר מתאים מאת מורשה חתימה 
במציע בנוגע לכמות האמבולנסים וכי על 
פי חוק לא נדרש במקרה הרלוונטי קצין 

 בטיחות בתעבורה.
 

 4 ב' .7
 
 
 
 
9 

מפרט 
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 15עמ' 
 19עמ' 

האם הזוכה יוכל לספק את השירות 
במקרה של אי  באמצעות קבלן משנה

 זמינות ניידות נט"ן של הזוכה?
האם ניתן להשתמש בקבלני משנה 
העומדים בכל תנאי המכרז וחתומים 
על תנאי המכרז כלשונם כקבלני 

 משנה?

במקרה בו לזוכה במכרז אין  רק
אמבולנס זמין בבעלותו בעת הזמנת 

 /אישורובהתאם לדרישתאמבולנס 
יוכל הזוכה במכרז  המרכז הרפואי

ת שימוש באמבולנס של גוף מוסמך לעשו
 אחר. 

יובהר וידגש כי לא יינתנו שירותים 
 באופן קבוע על ידי קבלני משנה!

 ב' .8
 
 
 
 
 
 ה'

8.2 
 
 
 
 
 
8.6 

מפרט 
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 16עמ' 
 

דוגמת הסכם 
לביצוע 
שירותי 
הסעות 

 באמבולנסים
 48עמ' 

במכרזים קודמים נקבע כי 
 שימוש ייעשה אמבולנסים, בהם

למרכז הרפואי הלל  השירותים למתן
יפה ישויכו, באופן קבוע ובכל זמן 

שאינם בנסיעה, לסניף שאינו מרוחק 
ק"מ מהמרכז הרפואי.  25-מעל ל

במכרז זה )לניידות טיפול נמרץ( 
נדרשת זמינות גבוהה יותר של 

 8.2סעיף  16הניידות )ראה למשל עמ' 
תוך ( והגעה ב48בעמ'  8.6וכן בסעיף 

דקות מקריאה. האם במכרז זה  30
אין חשיבות למיקום הניידות לטיפול 

 נמרץ ? 

במכרז אין דרישה כי אמבולנסים בהם 
יינתנו השירותים על פי המכרז ישוייכו 

 לסניף כלשהו או למיקום כלשהו. 
על הזוכה במכרז יהיה לעמוד בדרישה 
להגעת אמבולנס נט"ן לבית החולים לא 

מרגע פתיחת  דקות 30 -יאוחר מ
 הקריאה במוקד הזוכה במכרז.

מפרט  8.12 ב' .9
השירותים 
והדרישות 
 לאספקתם

 17עמ' 
 

ור בהצעת המחיר יש לציין תשלום עב
 ףסעי 17דק'. בעמ'  30המתנה של 

נקבע "ככל שיידרש ובאישור  8.12
גורם מוסמך מביה"ח, ימתין 

האמבולנס ביעד הפינוי. התשלום 
ם להצעת עבור ההמתנה יהיה בהתא

על האמבולנס לחכות במקום  .המחיר
והוא אינו מורשה לצאת לשליחויות 

אחרות, אלא אם התקבל אישור 
" נציין כי במקרים רבים .המפקח

נדרשת המתנה, לאחר הגעה ליעד 
להבהיר כי  בית החולים, מבוקש

המחיר עבור המתנה הוא עבור כל 
חצי שעה או חלקה מעת ההגעה לבית 

כמו כן מבוקש החולים שביעד. 
האישור  להבהיר את דרך קבלת

 מ"הגורם המוסמך" במרכז הרפואי.

ככל שתידרש על ידי המרכז הרפואי 
המתנה ביעד הפינוי, ישולם לזוכה 
במכרז עבור כל חצי שעה של המתנה או 
חלק ממנה, מרגע הגעת המטופל 

 ליעד/מחלקה קולט/ת. 
 

אישור הגורם המוסמך מופיע בהזמנת 
רם המוסמך הינו רופא הנסיעה. הגו

מהמחלקה ממנה נשלח המטופל + אחות 
מפקחת מהנהלת הסיעוד או אחות 

 כללית.
 

 ב' .10
 

8.7 
 

מפרט 
השירותים 

 3האם בהגעת אמבולנס נט"ן )על 
אנשי צוות( למרכז הרפואי על פי 

במקרה המתואר בשאלה ישולם לזוכה 
במכרז עבור קריאה ללא פינוי, כפי 



 

 

 
 
 
 
 ג'

 
 
 
 

18.3.4 

והדרישות 
 לאספקתם

 17עמ' 
 

טופס הצעת 
המחיר 
לביצוע 

 השירותים
 41עמ' 

קריאה של המרכז הרפואי ולרבות 
המתנה של עד שעה אך ללא פינוי 

)מטעמים של המרכז הרפואי או של 
 החולה(, לא ישולם לזוכה מאום? 

למסמכי  17בע"מ  8.7שמצויין בסעיף 
 המכרז.

דוגמת הסכם  12.6 ה' .11
לביצוע 
שירותי 
הסעות 

 באמבולנסים
 50עמ' 

הסעיף כלשונו מחייב את הזוכה 
להרחיק עובד גם מעבודתו אצל 

הזוכה )להבדיל מעבודה בשירות 
עבור המרכז הרפואי( ללא חובת 

נימוק. הנ"ל מנוגד לדיני העבודה. 
בחובת מבוקש להבהיר כי הנ"ל יחול 

נימוק ורק על שירותים למרכז 
 הרפואי.

להסכם יימחקו המילים  12.6בסעיף 
 "ו/או עבור הספק".

 שאר הבקשה אינה מתקבלת.

דוגמת הסכם  15.1 ה' .12
לביצוע 
שירותי 
הסעות 

 באמבולנסים
 53עמ' 

נוסח הסעיף רחב ומחיל על הזוכה כל 
נזק שהוא, גם אם אינו באשמת / 

להחריג  רשלנות הזוכה. מבוקש
למקרים בהם הנזק הוא באשמת / 

 רשלנות הזוכה.

 הבקשה אינה מתקבלת.

 הצמדה 2א17.2 ה' .13
 56עמ' 

מבוקש להבהיר האם הכוונה למועד 
 הפקת החשבונית אצל הזוכה.

כן. הכוונה למועד הפקת החשבונית אצל 
 הזוכה במכרז.

 
 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 זלמה,               
 מרכזת ועדת מכרזים              

 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות         
 

 העתק:
 חברי ועדת המכרזים, כאן

 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 מר חוסאם אבולעפיה, מנהל מערך התחבורה, כאן

 תיק
 ת.ת


