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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 הליךו כחלק בלתי נפרד מהצעתו לייד -זו כשהיא חתומה על 

  

  2017 אוגוסט 22 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  דוא"ל באמצעות      

בדיקות סקר רפואי למתן שירותי מסגרת בחוזה להתקשרות  0707201//001090/מס'  מכרז פומבי: הנדון
  רשות שדות התעופה תקופתי לעובדי

  7הבהרה מספר 

לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון, להלן תשובות הרשות לשאלות שנשאלו על  22.4בהתאם להוראות סעיף 
  ידי מי מהמשתתפים בהליך:

  תשובה  שאלה  

1.   
 -  לנספח תכולת השירותים 1.9סעיף 

  .מבוקש לשנות את ניסוח הסעיף

  , להלן הניסוח החדש:תמאושרהבקשה 

לא  -  ע"פ הנהוג במכון לסקר"בדיקת תפקודי ריאה וספירומטריה, 
בשגרה אלא במידת הצורך, לפי תלונת המטופל וע"פ הוראה והפנייה 

  ".רפואית

2.   
 - לנספח תכולת השירותים 1.12סעיף 

שהבדיקה תהיה מעל מבוקש להוסיף 
  שנים. 5-בלבד ואחת ל 50גיל 

  , להלן הניסוח החדש:תמאושרהבקשה 

  ".שנים 5-, אחת ל50מעל גיל  - סקירה יה"בדיקת קולונוסקופ

3.   
 - לנספח תכולת השירותים 1.19סעיף 

  מבוקש לשנות את ניסוח הסעיף.

  , להלן הניסוח החדש:תמאושרהבקשה 

"במקרה ובסל הבדיקות של המכון המוצע, מתבצעות גם בדיקות 
, יקבל העובד/ת גם בדיקות אלו במסגרת לכל ציבור הנבדקים נוספות

  ".השירותים המוצעים במכון לסקר

4.   
 - לנספח תכולת השירותים 1.20סעיף 

  מבוקש לשנות את ניסוח הסעיף.

  , להלן הניסוח החדש:תמאושרהבקשה 

"בדיקות ראשוניות, צילומים נוספים, ייעוץ מומחים ע"פ השירותים 
  ".המוצעים לכלל הנבדקים במכון לסקר

5.   
 - לנספח תכולת השירותים 1.21סעיף 

  הסעיף. ניסוחאת מבוקש לשנות 

  , להלן הניסוח החדש:תמאושרהבקשה 

"בדיקות המשך, ככל שיידרש, כולל זימון רופאים מומחים 
ומקצועיים, זאת כל עוד לא נדרשת התחייבות לתשלום מקופות 
החולים של הנבדק (יש להביא לידיעת העובד מראש) בדרך של 

כנהוג לכלל ציבור מקבלי השירותים במכון, יינתנו  17הוצאת טופס 
הסל המורחב וללא תשלום בתחומים המפורטים לכלל  במסגרת

  הנבדקים, להלן השירותים:

, ייעוץ אורולוגי, ייעוץ קרדיולוגי, ייעוץ יהייעוץ גסטרואנטרולוג
אורתופדי, ייעוץ בכירורגיה כללית, כירורגיה כלי דם, פרוקטולוגיה, 
ייעוץ רופא א.א.ג (לרבות בדיקות שמיעה), ייעוץ מומחה שומני דם, 

    ".יעוץ מומחה ריאות, ייעוץ המטולוגי וייעוץ דיאטניי

  

  

  הברכב
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  המציע חתימת

  
___________________________  

  :העתקים
  ממונה על מנהל והדרכה -    זאב גלבר
  סגן בכיר ליועמ"ש -      קרן כהן

  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל
  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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