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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 31 

  
  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

  8הבהרה מספר 

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

  תשובה  שאלה  

1.   
מבוקש לשנות את לחוזה,  9.1סעיף 

 אספקה בפועל של השירותים.התמורת 

  :לחוזה 9.1של סעיף  , להלן הניסוח החדשתמאושרהבקשה 

תמורת אספקה בפועל של השירותים במלואם ובמועדם, ובכפוף "
 1,450למילוי כל יתר התחייבויות הספק, תשלם הרשות לספק סך של 

ידי הספק בפועל - בגין כל בדיקת סקר רפואי תקופתי שתבוצע על₪, 
  "(להלן: "התמורה").

  
  

מעודכן (נספח תכולת השירותים) אשר מהווה את הנספח האחרון והעדכני ואת  - כמו כן, מצ"ב נספח א'
  בסל הבדיקות לעובד בסקר.הבדיקות אשר מבוקשות להיות 

  

  

  הברכב

  
  
  
  

  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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  'אנספח 

  !מעודכן –תכולת השירותים 

  : במסגרת מתן השירותיםתיאור בדיקות המינימום המחייבות  .1

 
  מילוי שאלון בהקשר לרקע רפואי, היסטוריה. 1.1

 ראיון ובדיקה גופנית. –ביקור אצל רופא פנימי  1.2

וויטמין     Dויטמין, בדיקות דם שיכללו לפחות: רמת שומני הדם, תפקודי כבד, כליות, ספירת דם 1.3

B12 TSH   וHgAiC , PSA  טרשת  –), אבחון מוקדם של מחלות לב 50לערמונית (מעל לגיל

 . CRPהעורקים, ספירת דם כללית, סוכר, פרופיל שומנים בדיקת 

בדיקות דם מורחבות שיכללו בדיקות נוספות אשר לא מפורטות, כל זאת, לפי תיאור הנבדק  1.4

 וכנהוג לכלל הציבור, המקבל שירותים מהמכון.

 עפ"י אישור הנבדק. –בדיקת נוגדני איידס  1.5

 ת שתןבדיק 1.6

 צילום חזה 1.7

במידת הצורך לפי לא בשגרה אלא  -ע"פ הנהוג במכון לסקר –בדיקת תפקודי ריאה וספירומטריה  1.8

 .וע"פ הוראה והפנייה רפואיתתלונת המטופל 

 בדיקת עיניים כולל בדיקת לחץ תת עיני, קרקעית העין. חדות ראיה ואיתור מחלות עיניים. 1.9

 לנשים: 1.10

 הרחם. רלאבחון מוקדם של סרטן צווא PAP SMEARבדיקה גניקולוגית ובדיקת  1.10.1

 הדימות** .שד לפי הצורך, שיבוצע ע"י רופא , אולטרסאונד 40החל מגיל  *ממוגרפיה 1.10.2

אחת  50(מעל גיל  סקופיה* לסקירהובדיקת דם סמוי בצואה לגילוי מוקדם של סרטן במעי וקולונ 1.11

 **. שנים) 5-ל

 בדיקת שמיעה במקרה הצורך. 1.12

 בדיקת רופא עור. 1.13

 בדיקת רופא לב וביצוע א.ק.ג במנוחה ובמאמץ ארגומטריה. 1.14

 העובד רשאי, ובתאום מראש לבצע בדיקת ארגומטריה ע"י רופא ספורט. 1.15

 ייעוץ תזונאי/ת על פי דרישת הרופא ו/או לפי בקשת הנבדק. 1.16

במידה ויידרש העובד לבדיקת רופא מומחה, מתחייב המציע לזמן תור עבור העובד וזאת, ללא  1.17

  סף מצד הרשות ו/או העובד ובדחיפות הראויה בהתחשב בממצאים.תשלום נו

המוצע לכל ציבור הנבדקים מתבצעות גם בדיקות נוספות, יקבל  במקרה ובסל הבדיקות של המכון 1.18

 . המוצעים במכון לסקר ת גם בדיקות אלה במסגרת השירותים/העובד
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ם המוצעים לכלל הנבדקים השירותיבדיקות ראשוניות, צילומים נוספים, ייעוץ מומחים עפ"י  1.19

 .במכון לסקר

מומחים מקצועיים, זאת כל עוד לא נדרשת ככל שיידרש, כולל זימון רופאים, בדיקות המשך  1.20

ד מראש) בדרך של הוצאת התחייבות לתשלום מקופות החולים של הנבדק (יש להביא לידיעת העוב

 ת הסל המורחב וללא תשלוםמכון, יינתנו במסגרבכנהוג לכלל ציבור מקבלי השירותים  17טופס 

 בתחומים המפורטים לכלל הנבדקים, להלן השירותים:

ייעוץ גסטרואנטרולוגיה, ייעוץ אורולוגי, ייעוץ קרדיולוגי, ייעוץ אורטופדי, ייעוץ בכירורגיה כללית, 

כירורגיה כלי דם, פרוקטולוגיה, ייעוץ רופא א.א.ג (לרבות בדיקות שמיעה), ייעוץ מומחה שומני 

 .ייעוץ מומחה ריאות, ייעוץ המטולוגי וייעוץ דיאטנידם, 

  

  ללא תוספת תשלום: –תנאים נלווים  .2

 
 משך הבדיקה התקופתית: 2.1

  שעות 3-4 –לגברים כ  2.1.1

  שעות 4-5 –לנשים כ  2.1.2

  לאחר בדיקת המאמץ( ארגומטרייה) ניתן להתקלח. 2.1.3

 שעות) 12לאחר נטילת בדיקת הדם תינתן ארוחת בוקר (בדיקת דם לאחר צום  2.2

 במקרה של ממצא חריג, הנבדק יעודכן מיידית, תוך שמירה על סודיות רפואית. 2.3

 הסדרי חנייה ללא תשלום לנבדקים ביום הבדיקה התקופתית. 2.4

ביצוע הבדיקות הרפואיות ייעשה במכון הרפואי של הספק. במידה ולמציע שלוחות בדרום (אזור  2.5

ית להפנות עובדים לביצוע בדיקות אילת) והצפון (חיפה, אזור צפת/ראש פינה) תהא הרשות רשא

 הסקר גם במקומות אלה, לרבות בדיקות באם נמצא ממצא חריג.

 העבודה, בתאום מראש.ה בכל ימי - דיקות יתבצעו בימים אהב 2.6

שמירת כל ההיסטוריה הרפואית של הנבדק והעברת כל המידע הרפואי המלא של העובד, כולל  2.7

ם וכל הממצאים האחרים המהווים חלק מהתיק צילומים, דיסקטים, פענוחים, דוחות רפואיי

ועפ"י ובמועד תום ההתקשרות לעובד עצמו הרפואי והבדיקות המקצועיות שנעשו במהלך החוזה 

הכל ללא עלות כלשהי ישירה ישירות למכון, גם למכון סקר אחר,  בקשתו בכתב של העובד, שתישלח

 או עקיפה מצד הרשות ו/או העובד.

 ותאמיםמ ם* על פי קריטריוני

 ** הבדיקות עשויות להתבצע במועד שונה מהבדיקה התקופתית
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