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02אוגוסט,0202
מתן הבהרות לבקשה לקבלת מידע מערך קרדיווסקולרי מס' 881-81
 .8כללי
 בתאריך00.7.0202פורסםבקשהלקבלתמידע()RFIמס'000-02לביצועהרחבתהיחידהלקרדיולוגיהפולשניתושדרוג
מכוןהלב– –KEYTURNונתנההאפשרותלספקיםלפנותבשאלותולקבלתשובותמנציגיהמרכזהרפואיאסףהרופא.

 .1שאלות/תשובות
מס'
סיד'
0
0
3

4

0

.

7

.7.3

תשובות

שאלותהבהרה
נבקשהבהרתכםאילואישוריםסטטוטורייםנדרשים.החברה
תמציאאישוריםרגולטוריםבנוגעלציודוכןבעליהמקצוע
הנוגעיםלבינוייהיובעליהרישיונותהנדרשיםעלפידין.
סעיף0.3.0–נבקשהבהרתכםהאםאחתמהמערכותהנדרשות
הינהמערכתדומישורים("Bi Plain").
סעיף2-נבקשהבהרתכםמדועהוגבלוהמתכליםבפרויקט
להיקףשלעד.02%
סעיף0..0-נבקשלהאריךאתהמועדלקבלתפרטיםוהבהרות
ליום.0..2.0202נבקשלהבהירכיהבקשההועברהאלהחברה
רקלפנימספרימיםולאורהיקףהפרויקטנבקשדחיהכאמור.
סעיף0..0–נבקשלדחותאתמועדהגשתהבקשהליום
.30.02.0202נבקשלהדגישכיחודשיאוגוסטוספטמברהינם
חודשיםשלחופשותוחגים(מועדההגשהנקבעמידלאחרחופשת
סוכות)וכילאורהיקףהפרויקטנדרשזמןהכנהמתאים.
נספחב'סעיף0–נבקשהבהרהמהוהכמויותהנדרשות
במשבצותשסומנוב-"."XXXנבקשלהבהירכילכךהשפעהעל
התמחור.
נספחג'"שאלותבנושאהניסיוןהמקצועיבהקמתפרויקטים
להקמתחדריצנתוריבמהלךהשנים"0207-0204-
.7.0 נבקשכידרישתהניסיוןתעודכןבהתאםלדרישתהניסיון
המפורטתבסעיף0..0.0ולפיהדרישותהניסיוןבנספחזה
יתייחסול"ניסיוןבבינויפרויקטיםנשואהמכרזאו
פרויקטיםדומים".
.7.0 נבקשכידרישותהניסיוןיוכלולהתקייםבמשיבו/אוביצרן
מערכותהצינתוריםלגביפרויקטיםבארץו/אובחו"ל.
נבקשלהידרשלשניפרויקטים(במקוםארבעה).

1

מתןהיתרבניהמולהועדההמקומיתלתכנון
ובניה.
לא
מבחינהמשפטיתיתכןשהכללתמתכליםמעל
,02%תהיהמנוגדתלהוראותחוקההגבלים
העסקיים.
מקובל

מקובל
ארונותחכמים–כ02-.
בומים-בשלבהראשון-3ולאחרמכןעוד
אחד.


מובהרכימדוברב- RFIולאבמכרזלכן
כרגעאנואוספיםאתהמידעהקייםבלבד.
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נספחג'סעיף4–נתוניםכספיים.

2

9

.2.0 מחזורהכנסות-לאורהעובדהכימדוברבחברהפרטית
אשרנתוניההינםמידעסודינבקשכיהחברהתוכללהמציא
במקוםנתוןזהאישורמרו"חחיצונילפניומחזורההכנסות
שלהחברההינומעללהיקףכספימסויםכפישיידרשעלידי
המרכזהרפואי.
.2.0מחזורהכנסותבתחוםהפרויקטשאנומבקשים–נבקש
לשנותבמקוםל"מחזורההכנסותבתחוםהפרויקטנשוא

המכרזאופרויקטדומה".

נודהלפרטיאנשיהקשרהמקצועייםלצורךהבהרותבקשרעם
הגדרתהציודוה-.PATIENT FLOW

אישורלגובהמחזורההכנסות–מקובל.
שינויהניסוח–מקובל.

מכשוררפואי-יעקבשלום.
בינוי-אליכהן
יבנוויצוידו3חדרים-0חדריצנתורוחדר0
לאלקטרופיזיולוגיה.חדררביעייבנהולא
יצויד

02

פרקבקשהסעיף,0.0המזמיןמתבקשלהבהירכילאייעשה
שימושבחדרהשלישיוכיהחדרהאמורלאיצויד.

00

פרקבקשהסעיף,0.0המזמיןמתבקשלהבהיראילותשתיות
נוספותנדרשותבנוסףלאלהשפורטובסעיף-תקשורת,מים,
חשמל,גזיםרפואיים,מיזוגאויר-עלמנתלהיערךלכךתכנונית
וביצועית.

00

פרקבקשהסעיף0.4,המזמיןמתבקשלהבהיראילופעולות
אחזקהואיזהרמתשרותנדרשותבמהלךתקופתהשירות.

03

פרקבקשהסעיף4,המזמיןמתבקשלהגדירמועדברורלקבלתצו
התחלתעבודה.
כמוכן,מוצעלקבועכיהשלביםהבאיםיכללובתקופתהביצוע
(עדלהפעלהמלאהשלהיחידה)–תכנון,קבלתהאישורים
הדרושים,בינוי,הצטיידות,התקנות,הדרכות,הפעלה,מסירה.
כמוכן,המזמיןמתבקשלקבועעלמיהאחריותלהשלמת
השלביםהשוניםבתקופהזו(לרבותהשגתהאישורים
הרגולטוריים),וכןלצייןכיעיכוביםאשראינםבשליטתהמציע
לאיימנובתקופתהביצוע.

04

פרקבקשהסעיף,.המזמיןמתבקשלהבהירלמההכוונה
ב"גיבוי"נציגהמציע.

מדוברבמצביםבהםמסיבהכלשהיאהנציג
לאמסוגללספקאתהשירותולכןמבקשים
אתגיבויהיצרןבמקומו

00

פרקבקשהסעיף,7המזמיןמתבקשלהבהירבאילונהלים
והנחיותשלמהנדסיהמכרזהרפואייידרשהמציעלעמוד.

מדוברבנהליםרגיליםלבתיחולים

0.
07
02

ככולשיידרשבפרויקטשהנותכנוןביצוע
לנשואהRFI-
במכשורהרפואימדוברבטיפוליםובדיקות
בהתאםלהוראותיצרןוכןביצועתיקונישבר
(הכוונהתיקוןתקלותבמכשיר).
בינוי-באחריותביה"ח.

מדוברב- RFIהכוליוגדרבמסגרתהמכרז

מדוברבRFI-ולכןמלאואתהפרטים
פרקבקשהסעיף,03המזמיןמתבקשלאפשרלמציעלהתקשרעם
הנדרשים.היבטיהניסיוןישקלובשלבהכנת
צדשלישילצורךמילוידרישותהניסיון.
המכרז
כלמידעשהנכםסבוריםשיכוללהיות
בקשהסעיף,0..0.0המזמיןמתבקשלהבהיראיזהמידענוסף
רלוונטילנושא.
נדרשלצורךהגשתההצעה.
בקשהסעיף,07.0המזמיןמתבקשלהבהירכילאייעשהשימוש
השימושבמידעהואלצורךהRFI -בלבד.אין
במידעשיימסרעל-ידיהמציע,למעטלצורךבחינתעמידתהמציע
בכוונתנולהעבירהמידעלספקיםאחרים,
בתנאים,וכןלהבהירכילמציעזכויותמלאותבקניינוהרוחני
וזאתלמעטמקריםשבהםהדברמחויבעלפי
(לרבותזכויותיוצרים).
הוראותכלדיןאוהוראתביתמשפט
2
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02

נספחא'סעיף,0.0,המזמיןמתבקשלרשוםכי"...החברהתפעל
באופןשלאישבשאתהמהלךהתקין,ככלהניתן,שלהצוות
הרפואי."...לחילופין,החברהמתבקשתלקבועמדרגותלהשבתה
כאמור,שכןייתכןויהיהצורךבהשבתהמסוימתבמהלךבינוי
הפרויקט(לאורמורכבותו).
נספחא'סעיף,0.0המזמיןמתבקשלהבהירכיצוהתחלתעבודה
(כהגדרתובסעיף4לבקשה)יינתן,ביןהיתר,רקלאחרקבלת
היתרמלאמהוועדההמקומיתלתכנוןולבניהומילויתנאי
ההיתר(ככלשאלהייקבעועל-ידיהוועדה).
המזמיןמתבקשלשתףפעולהעםהמציעככלהנדרשלצורך
קבלתההיתרהאמור.

00

נספחד'סעיף,0.0.00המזמיןמתבקשלהשמיטאתהסעיף
האמורשכןההתחייבותלמשךולהיקףמהווההנחתבסיס
ביצירתהמודללשיתוףהפעולההעסקי.

00

נספחד'סעיף,0 המזמיןמתבקשלצייןכיהעלויותהמפורטות
בטבלההינןמידעמסחרירגישוסודי.

03

האםניתןלקבלשרטוטיהבניההמפורטיםבקובץPDFובקובץ
אוטוקאד.

נבהירכימדוברב- RFIומשוםכךהשאלה
אינהרלוונטיתבשלבזה

ראותשובהקודמת



בשלבשלRFIבואנונמצאיםהערהזואינה
רלוונטית.כרגעעמדתנואינהחיוביתביחס
לבקשהזו,אךהיאתישקלבהמשךבמועד
ובמקוםהנכונים.
מקובל,ובלבדשלאתהיהחובהעלפידין
למסורמידעזה,וכןשהמבקשהגנתסודיות
מסחריתעלפרטיהצעתו,לאיבקשלעיין
בבקשותאחרות.
כן


 .3התאריךלקבלתפרטיםוהבהרותנוספותנדחהל-0..2.02,והתשובותתינתנהעד3.9.02.
 .4לאלשכוחלשיםאתמסמכיהמכרזעדלתאריך30.02.02שעה04:22בתיבתהמכרזיםהנמצאתבביתן024.
 .0אנומאחליםלכםבהצלחה.
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