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 עבור שירותי הסעת אמבולנס למטופלי   4/22למכרז בקשה 
  המרכז לבריאות הנפש מזור 

 
 1מס'  מסמך שינויים והבהרות

 
 
 
 
 

 תקבלו בקשר להליך זה: הבהרה שנות לשאללהלן תשובות 

 

 רק הפקדת הצעת המחיר על נספח האם הגשת ההצעה המתבקשת על ידכם הינה  שאלה : .1

 או שצריך להגיש את ההצעה על כל מסמכיה ?א' בצירוף אישור ההפעלה 

 יש להגיש את נספח א' וכן לצרף אישור בתוקף  –לבקשה  4כאמור בסעיף  :תשובה

  -להפעלת אמבולנס הניתן על ידי רשות הרישוי במשרד התחבורה ומשרד הבריאות

 ( 4.2הצעה שתוגש ללא האמור לא תידון. )

 הקבלן "מצוין כי  4.2ציינתם שאין תשלום נוסף עבור המתנה ובסעיף  9.4: בסעיף שאלה .2

  האם הדרישה היא שהצוות ימתין מתחייב להמתין בבית החולים או ביעד...".

ביעד? מה בעצם קורה אם הצוות נדרש להישאר שעה/שעתיים  וללא תמורה בחינם

 ?מסיבות שונות עם החולה

 ישנה סטירה עליה נדרש תיקון בהתאם. 9.4ומסעיף  4.2מהעולה בסעיף 

 לא תשולם תמורה נוספת בגין זמן ההמתנה .  9.4כאמור בסעיף : תשובה

 , מצוין כי בסיום כל קריאה יהא הקבלן אחראי על החזרת מסמכים... 4.3בסעיף  שאלה: .3

 וכו'.

ברור לכל כי החזרת כל המסמכים והציוד כרוכה בנסיעה נוספת אל יעד המזמין 

מכאן עולה השאלה האם בגין הנסיעה לצורך החזרת והיא כרוכה בעליות למזמין 

 ממנו חוזר למזור ?הציוד ישולם למציע על פי התעריף של המסלול 

 . התשלום לספק יבוצע בהתאם לכמות הנסיעות שבוצעה בפועל כן, תשובה: 

 

 בכבוד רב,

 ם וימן נע       

  אדמיניסטרטיבימנהל סגן        

 זה להצעתועל המציע לחתום בתחתית המסמך ולצרף מסמך 
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 אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור במסמך זה: 

 

 שם המציע:___________________

 

 חתימה(:______________________חתימה וחותמת )מורשה 

 

 תאריך: ________________________
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