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קול קורא
לתכנון ,הקמת והפעלת מרכז מיון קדמי בביתר עילית
הזמנה להציע הצעות ל הסכם ארוך טווח ל הקמת והפעלת חדר מיון קדמי במבנה החרום של
העירייה ,ברחוב אוהל שרה מגרש כע'  ,2ביתר עילית
כללי
עיריית ביתר עלית (להלן" :העירייה"' מעוניינת לקדם את זמינות שירותי הרפואה בשגרה ובחרום
בעיר לטובת תושביה.
לשם כך מוכנה העירייה להעמיד לרשות גורם המתמחה ברפואת חרום חלק ממבנה החירום
ברחוב אוהל שרה ,מגרש כע'  ,2בקומה  2בשטח של כ 650 ,מ"ר ,שהינו ברמת מעטפת ,לטובת
הקמת חדר מיון קדמי (להלן" :חמ"ק"' .על המציעים יהיה לבחון את השטח האמור ולהגיש לידי
העירייה תכנון לצורך הקמה והפעלה של חמ"ק .המציעים והתכנון המוצע יעמוד בכלל התקנות
והכללים החלים על הפעלת חמ"ק כאמור ,לרבות כלל דרישות משרד הבריאות.
מודגש ומובהר כי המציע יקים ויפעיל את החמ"ק על פי התכנון המוצע אשר יוגש במסגרת קול
קורא זה ,על חשבונו וכי לעירייה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך ולמציע לא תימסר כל תמורה
מהעירייה מלבד המבנה כאמור לעיל ,וזאת כבר רשות בלבד למשך תקופה של חמש שנים.
על המציעים לעמוד בכלל הדרישות המפורטות בקול קורא זה ועל פי התנאים המופיעים,
כדלהלן:
 .1קריטריונים להגשת הצעות – תנאי סף למציע
 .1.1חברה לתועלת הציבור (חל"צ' או חברה בע"מ המורשה ומתמחה במתן שירותי רפואת
חרום ,לרבות כל הרישיונות הנדרשים למתן שירות מסוג זה .יש לצרף אסמכתאות
להוכחת נושא זה.
 .1.2ניסיון בהפעלת חמ"ק במהלך ה 5,שנים האחרונות בעבור  5רשויות שונות .יש לצרף
אסמכתאות להוכחת נושא זה וביחס לכך יש לפרט אנשי קשר רלוונטיים ברשויות
המקומיות.
 .1.2בעל כלל הרישיונות הנדרשים על פי כל דין ,לרבות ממשרד הבריאות לצורך הקמה
והפעלה של חמ"ק .בנוסף המציע עומד בכלל דרישות האגף לביטחון ולשירותי חירום.
יש לצרף אסמכתאות להוכחת נושא זה.
 .1.1המציע בעל יכולת פיננסית לצורך הקמת והפעלת החמ"ק על חשבונו ,על מתקניו ,ציודו
וכוח האדם .המציע יידרש להציג אסמכתאות ליכולת פיננסית להקמת החמ"ק בסכום
של שני מיליון ש"ח לפחות .או הוכחת יכולת פיננסית לכל תכנית שתתן מענה למעטפת
השירותים הנדרשת בסעיף .1.2.2
 .2קריטריונים מינימאליים נוספים להפעלת החמ"ק  ,תנאי סף להפעלה
המציע יגיש תכנית להקמה והפעלה של החמ"ק (כמפורט בסעיף  ,'1אשר לכל הפחות יעמוד
בכלל דרישות הדין ומשרד הבריאות ,וביחס לכך יכיל פרטים אודות השירותים הרפואיים,
כלל המתקנים והציוד הכלולים בו ,היקף כוח האדם וכן תכנית עבודה ,וכן יעמוד בכלל
הדרישות שלהלן:
 .2.1מנהל החמ"ק יהיה בעל רשיון רופא בישראל ,כדין.

 .2.2הפעלת החמ"ק – לכל הפחות במשך  7ימים בשבוע החל משעה  22:00ועד  07:00בבוקר.
ימי שבת וחג – כל שעות היממה .מובהר כי הפעלה מעבר לזמנים בסעיף זה ,יזכו את
המציע ביתרון.
 .2.2השירותים הרפואיים בחמ"ק יכללו לכל הפחות שירותי טיפול רפואי חירום ,וכן סיוע
רפואי שוטף וטיפולים רפואיים כמפורט להלן .מובהר כי הענקת יותר שירותים
רפואיים ,יזכו את המציע ביתרון ,בהתאמה.
 .2.1כוח האדם בחמ"ק יכלול לכל הפחות רופאים/ות ,אחים/יות ,כח עזר ,אנשי רנטגן.
מודגש כי ,על המציע לכלול כוח אדם בהיקף מספק ביחס לכלל השירותים הרפואיים
הכלולים בהצעתו .מודגש כי כוח אדם עודף (ביחס למינימום הנדרש להפעלת השירותים
המוצעים' ,יזכה את המציע ביתרון.
 .2.5על החמ"ק לכלול לכל הפחות ,חדר רופא ,חדר אחות ,חדר רנטגן ,עמדת קבלה ומיון
חדרי בדיקה וכו' .מובהר כי על המציע לכלול בתכנון המוצע ,מפרט המאפשר את
הספקת כלל השירותים הרפואיים הכלולים בהצעתו .מובהר כי תכנון המאפשר מתן
שירותים עודף יזכה ביתרון.
 .2תנאים והתחייבות המציע
 .2.1מובהר כי הזוכה יקבל זכות שימוש במבנה לצורך הקמת חמ"ק בלבד.
 .2.2המציע הזוכה יישא בכל העלויות להקמת והפעלת החמ"ק לרבות כלל האישורים
הנדרשים וכלל הביטוחים הנדרשים ולעירייה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך ,והמציע
הזוכה ישפה את העירייה בגין כל טענה ו/או הפרה ,ככל שתעלה טענה כאמור נגדה
בקשר עם ההקמה וההפעלה של החמ"ק כאמור.
 .2.2מובהר כי ,הקמה והפעלה של חמ"ק כאמור מותנת בחתימה על הסכם שיוכן על ידי
העירייה.
 .2.1מציע המעוניין להגיש בקשה להסכם הפעלת חדר המיון הקדמי ,יצרף במסגרת הצעתו
נוסח הסכם מוצע כאמור ,לרבות על מתקן החסן נייד בפורמט  Wordפתוח לעריכה .אין
העירייה מתחייבת ,לקבל את הנוסח המוצע כולו או חלקו ,והמציע בעת הגשת הצעה
מאשר לעירייה להשתמש בנוסח המוצע לצורך ניסוח הסכם להקמה והפעלה של
החמ"ק.
 .1הגשת הצעה
 .1.1הקמה  ,על המציע להגיש את תכניות ההקמה של החמ"ק אשר יכללו תיאור מפורט של
השירותים הרפואיים ,כלל המתקנים ,הציוד ,התאמת המבנה התכניות יכללו פרטים
לגבי הנקודות הבאות:
.1.1.1ציוד רפואי והצטיידות – יש להעמיד לרשות החמ"ק את כל הציוד הרפואי הנדרש
ע"פ הפרוגרמה בסעיף ההפעלה להלן .רשימת ציוד מפורטת תצורף ע"י המציע,
כנספח להסכם שייחתם ,לרבות פרטי אינסטלציה ,חשמל ומיזוג אויר.
 .1.1.2השיפוץ והשלמת הבינוי הנדרש של המבנה לרבות אינסטלציה ,חשמל ומיזוג אויר,
ועבודות הפיתוח מכל סוג.
.1.1.2השטח החיצוני וכביש הגישה – השטח החיצוני איננו מרוצף או סלול כיום ונדרשת
עבודה להשלמת סלילתו של כביש הגישה לחלק העליון וכן ריצוף או כיסוי אספלט
הן לנקודת הגישה בכניסה לחמ"ק והן לנגישות של רכבי הצלה.
 .1.2הפעלה  ,על המציע להגיש את כלל הפרטים אודות תכנית ההפעלה של החמ"ק בהיבטי
הניהול הרפואי לרבות תיאור תהליכי העבודה במוקד ,פירוט המבנה הארגוני ובעלי
התפקידים בחמ"ק ,הפרוטוקולים הרפואיים שיהוו בסיס לעבודת החמ"ק ,מתודולוגיית
בקרה ופיקוח לרבות תיאור מערך ניהול הסיכונים.
ההצעה תכלול גם פירוט של הצוות הרפואי פירוט מעטפת השירותים הרפואיים
כדלהלן:

 .1.2.1הצוות הרפואי אשר יציע המציע יכלול צוות של רופאים בכירים ומתמחים אשר
יקיימו תורנויות בחמ"ק וחלקם יתפעלו מרפאות ע"פ לוחות זמנים שיוגדרו
בהמשך.
 .1.2.2המומחים יכללו בין השאר גם רופאי רפואה דחופה ,רופאי ילדים ,רופא
פנימי/משפחה גניקולוגיה ,אורתופדיה וכירורג ע"פ הצורך .
 .1.2.2במסגרת החמ"ק על המציע להציג את מכלול השירותים אשר יינתנו בחמ"ק ובכלל
זה יינתנו השירותים הרפואיים הבאים כמינימום נדרש להצעה:








טיפול בטראומה קלה :תפירות ,הדבקות ,טיפול בשברים לרבות קיבוע וגיבוס.
טיפול באנטיביוטיקה תוך ורידי במקרים של זיהומים קשים כולל בילדים קטנים
החולים בדלקת ריאות.
אבחון כאבי חזה כולל בדיקות אנזימים וטיפול בהפרעות קצב שאינן מסכנות חיים.
אבחון וטיפול בחולי אי ספיקת לב (  'CHFבמצב קל – בינוני.
מערך דימות הכולל:
 oרנטגן דיגיטלי
 oאולטרסאונד
 oמוניטור עוברי
 oמעבדה שתבצע את הבדיקות הבאות לרבות:
 ספירת דם
 בדיקת בילירובין
 ביוכימיה בסיסית
 גזים בדם
 בדיקות תפקודי כבד וכליות – באמצעות מעבדה מרכזית
בחדר הטראומה בנוסף לציוד הייעודי ימוקם:
 oדפיברילטור
 oערכות לידה
 oערכות החייאה

 .1.2לוחות זמנים  ,על המציע להגיש תכנית מפורטת ובה לוחות זמנים להפעלה מלאה של
שירותי החמ"ק .התכנית תכלול את אופן הקמת החמ"ק ואת נקודת הזמן בה המציע
מתחייב להפעיל את החמ"ק.
את הצעתו ,חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע ובה פירוט שם המציע והגוף המשפטי אשר
יפעיל את המרכז  ,ימסור המציע ,במסירה ידנית במשרדו של עקיבא אוביץ מנהל אגף ניהול נכסים
(לא לשלוח בדואר' בעיריית ביתר עילית ,רחוב ר' עקיבא  28קומה ג' ,ביתר עילית ,במעטפה סגורה
נושאת ציון "קול קורא לתכנון הקמה והפעלה של מרכז מיון קדמי" בלבד ,עד ליום א' ה15 ,
בינואר  2017בשעה  12:00בצהרים.
מסמכים שיימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל לא יתקבלו.
העירייה רשאית לדרוש מכל מציע פרטים או מסמכים נוספים ,כפי שייראה להן לצורך הדיון
בבקשה.
 .5שאלות הבהרה ,תיקונים ושינויים
שאלות ובקשות להבהרות בנוגע לקול קורא ,לרבות סתירות ,שגיאות ,אי התאמות או ספק
כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט ,תתקבלנה בכתב בלבד ,וזאת עד ליום 5/1/17
בשעה .12:00
את השאלות וההבהרות יש להפנות לעירייה ,הן באמצעות מסמך חתום (בפורמט  'PDFוהן
באמצעות קובץ וורד פתוח לכתובת הדואר האלקטרוני  .chava@5888111.co.ilעל גבי הפניות
יש לציין כי הפנייה הינה בקשר לקול קורא לתכנון ,הקמה והפעלה של חמ"ק.

תשובות תינתנה בכתב בלבד בצירוף השאלות שנשאלו ו/או תמציתן (ללא פירוט בדבר זהות
הפונה' והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק שינויים
ותיקונים שימסרו בכתב ,יחייבו את העירייה .מציע לא יהיה רשאי לטעון כי הסתמך בהצעתו על
תשובות שניתנו לו ,אלא אם התשובות ניתנו כאמור ,בכתב .העירייה ו/או מי מטעמה אינם
אחראיים למידע ו/או פירושים ו/או הסברים שינתנו למציעים (לרבות ע"י עובדי העירייה ו/או מי
מטעמה' שלא במסגרת המתוארת לעיל של מתן מענה בכתב לשאלות הבהרה.
העירייה רשאית ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות ,להכניס שינויים ו/או תיקונים
בקול הקורא ,מכל מין וסוג שהוא ,ו/או לשלוח למציעים מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או
דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים בקול הקורא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ,בין
ביוזמתה ובין בתשובה לשאלות הבהרה .השינויים והתיקונים כאמור ,יהיו חלק בלתי נפרד
מתנאי הקול הקורא ויובאו בכתב לידיעתם של המציעים.
על המציעים לצרף להצעותיהם את הודעות העירייה ו/או תשובותיה לשאלות ההבהרה.
 .6בחירת ההצעה הזוכה
לצורך בחירת הזוכה להקמת החמ"ק הקימה העירייה וועדה מקצועית שתבחן את ההצעות
שיוגשו במסגרת הליך זה ותבחר זוכה מתוך ההצעות.
ההצעות ייבחנו על פי ניקוד תכנית ההפעלה בהיבטי הניהול הרפואי ,רמת השירות ולוחות הזמנים
להפעלת החמ"ק.
מובהר בזאת כי בסמכות הוועדה לקבל הצעה שתוכרז כהצעה הזוכה ,גם אם לא יכללו בה מלוא
התנאים הנדרשים שפורטו בסעיפים דלעיל.
כמו כן ,הוועדה תזמן את המציעים שהגישו את ההצעות הטובות יותר לשיקול דעת הוועדה ,בכדי
להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה .הוועדה תהיה רשאית להתחשב ולשקלל את הנתונים
שהעלו המציעים השונים בפני הוועדה.
הצעה להקמה והפעלת חמ"ק אשר תציג יכולות עודפות על דרישות המינימליות המתוארות לעיל
תזכה ביתרון .וביחס לכך:
 .6.1תינתן עדיפות לגורם המציג מומחיות בכלל התחומים שלהלן :רפואה בעיתות חרום
ורגיעה בתחומים אורטופדיה ,פנימית ,כירורגיה ורפואת ילדים.
 .6.2תינתן עדיפות למציע שיציג אפשרות להקמת יחידת דיאליזה אשר תעניק שירות
לאוכלוסיית האזור.
 .6.2מציע שלו ניסיון בהפעלת חמ"ק ברשות חרדית יזכה ביתרון.
 .6.1הפעלה של  20שעות שבועיות לפחות ,מעבר לשעות הנקובות בסעיף  2.2תזכה את המציע
ביתרון.

