עיריית גבעת שמואל
מכרז פומבי מס' 20/2014
להשכרת מבנה לצורך אספקת שירותי רפואת חירום ועזרה ראשונה בגבעת שמואל
כללי
עיריית גבעת שמואל )להלן" :העירייה"( ,מזמינה בזאת הצעות להשכרת חלק ממבנה המצוי
ברחוב הרצל  4בגבעת שמואל הידוע כגוש  6189חלקה  998לצורך אספקת שירותי רפואת חירום
ועזרה ראשונה בלבד  24שעות ביממה.

תנאי סף להשתתפות במכרז
 .1רשאים להשתתף במכרז תאגידים כדין העומדים בכל תנאי הסף המצטברים הבאים:
 1.1תאגידים המאוגדים כדין שבבעלותם אמבולנס רגיל )לבן( אחד לפחות וניידת נט"ן אחת
לפחות.
 1.2בעלי ניסיון של  3שנים לפחות שקדמו למועד פרסום המכרז ) (2013 ,2012 ,2011בהפעלת
מוקד הזנקה לאמבולנסים ומורשים על ידי משרד הבריאות להפעלת ניידת נט"ן
ואמבולנס רגיל )לבן( ,כאמור.
לצורך הוכחת הניסיון על המציע להוכיח ניסיון שלו בלבד ולא יוכל להסתמך על ניסיון
של מי ממנהלי המציע ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מעובדיו.
 .2לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף יש לצרף רישיונות רכב המעידים על בעלות המציע
ברכבים המפורטים בסעיף  1.1לעיל וכן אישור מאת משרד הבריאות לאספקת שירותי רפואת
חירום ועזרה ראשונה ואישורים על הוכחת הניסיון הנדרש בסעיף  1.2לעיל )כגון :אישורים
מגופים ציבוריים ו/או רשויות מקומיות בהם סופקו השירותים( .אי צירוף מסמכים כאמור
עשוי לפסול את ההצעה.

עיקרי ההתקשרות
 .3הפרטים המובאים בסעיף זה הינם כלליים בלבד ,והוראות המכרז הן המחייבות.
 .4העירייה מעמידה מבנה המצוי ברחוב הרצל  4בגבעת שמואל )להלן – "המבנה"( בתמורה
לאספקת השירותים המפורטים בתנאי המכרז ובהסכם )מסמך  3למסמכי המכרז – להלן –
"ההסכם"(.

2
 .5השימוש האפשרי היחיד בנכס הינו לצורך הפעלתו כמוקד לאספקת שירותי רפואת חירום
להזנקת אמבולנס לבן אחד וניידת נט"ן אחת בלבד ועזרה ראשונה.
 .6תקופת השכירות בנכס הנה לשלוש שנים שתחילתם במועד חתימת הזוכה במכרז על ההסכם
לאחר הודעה על זכייתו )להלן" :תקופת השכירות"( .לעירייה הזכות להאריך את תקופת
השכירות בשתי תקופות אופציה ,בנות  12חודשים בקירוב כל אחת )כל תקופה בת  12חודשים
תיקרא ":תקופת האופציה"( וזאת בהודעה שתשלח העירייה לשוכר  60ימים לפני תקופת
השכירות .כל תקופות ההסכם כולל תקופות האופציה יהיה עד  4שנים ו 11-חודשים.
 .7מובהר כי המבנה מושכר כשהוא ריק ,במצבו כפי שהוא ) (AS-ISוכל פעולת צביעה/ריענון
מוטלת על השוכר על חשבונו ובאחריותו .השוכר לא רשאי לעשות כל שינוי במבנה ללא אישור
העירייה מראש ובכתב.
 .8בתמורה לשכירת המבנה הזוכה ישלם דמי שכירות בסכום ההצעה הזוכה ויתחייב לספק
במבנה שירותי רפואת חירום ועזרה ראשונה במשך  24שעות ביממה )להלן – "המוקד"(.
רפואת חירום כוללת :תחנת הזנקה לאמבולנס רגיל )לבן( וניידת נט"ן והסעת חולים לבתי
החולים וכן שירותי עזרה ראשונה .במסגרת זו על הזוכה למלא אחר התנאים הבאים:
א .לספק שירותי רפואת חירום ועזרה ראשונה )כולל מוקד טלפוני( במוקד במשך  24שעות
ביממה כולל שבתות וחגים.
ב .להציב במוקד במשך כל פעילותו ניידת נט"ן אחת הכוללת חובש ,פראמדיק ורופא
ואמבולנס רגיל )לבן( אחד הכולל נהג וחובש .כל העמדה של ניידות או אמבולנסים
נוספים טעונה אישור מראש ובכתב של העירייה.
ג .להפיץ בגבעת שמואל את דרכי ההתקשרות עם המוקד .לרבות התקנת חיבור ישיר
ממוקד העירייה למוקד.
ד .לטפל בכל קריאה תוך  10דקות )כולל הגעה למקום האירוע(.
ה .לגבות את התשלום עבור השירותים המסופקים על ידו ישירות מהפונים ולעירייה לא
יהיה כל קשר לכך.
ו .התעריפים שיגבו מהפונים למוקד לא יעלו על התעריפים המפורטים בנספח 2א' למכרז
ובהתאם להצעה של הזוכה במכרז.
ז .להקים ,ללא תשלום ,מערך הדרכה לנוער מתנדב ,להעביר להם קורס עזרה ראשונה )22
שעות( ולשלב אותם באספקת השירותים בתיאום עם העירייה .
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ח .לספק ,ללא תשלום ,רענון עזרה ראשונה למורים ולגננות במוסדות החינוך בעירייה ,על פי
דרישות משרד החינוך.
ט .לספק לעירייה ,ללא תשלום 30 ,שעות אבטחה בשנה ע"י אמבולנס רגיל )לבן( לאירועי
העירייה ,כאשר המחיר לכל שעת אבטחה נוספת של אמבולנס רגיל )לבן( לא תעלה על
המחיר הנקוב בנספח 2א' למסמכי המכרז ,ושעת אבטחה לאירוע על ידי ניידת נט"ן לא
תעלה על המחיר הנקוב בנספח 2א' למסמכי המכרז.
 .9ערבות המכרז -להבטחת קיום התחייבויותיו עפ"י המכרז ,ימציא המציע לעירייה ערבות
בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית שהופקה לבקשתו בסך של  10,000ש"ח )עשרת אלפים
ש"ח( שהוצאה לבקשת המציע בלבד ,בנוסח הערבות ,נספח א' למכרז .הערבות תהיה בתוקף
עד לתאריך .14.12.14
 .10ההצעה תוגש על ידי מתן הנחה/תוספת למחירים המופיעים בסעיפים  6עד  8בלבד לנספח 2א'
למסמכי המכרז .וכן יציע את סכום דמי השכירות בגין המבנה בו יסופקו השירותים.
 .11ישיבת הבהרות – ישיבת הבהרות תתקיים ביום  7.9.14בשעה  .11:00המפגש יתקיים
במשרדי העירייה .ההשתתפות בסיור הקבלנים אינה חובה למציעים במכרז .המשתתפים
יכינו שאלותיהם מראש ויציגו אותן בסיור הקבלנים.

 .12מועד האחרון להגשת הצעות -המועד האחרון להגשת הצעות הוא  14.9.14בשעה
 15:00במזכירות העירייה שבבניין העירייה ברחוב בן גוריון  24בגבעת שמואל.
ההצעות יוגשו במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת.
 .13את חוברת המכרז ניתן לרכוש במזכירות העירייה תמורת סך של  ₪ 1,500שלא יוחזרו בכל
אופן שהוא ובכל מקרה.
 .14יתר תנאי המכרז מפורטים בחוברת המכרז המצויה במזכירות מנכ"ל העירייה.

בכבוד רב,
יוסי ברודני,
ראש העירייה

