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מקובל ,על הספק הזוכה להעביר
ארוחת הבוקר ניתנת לרוב אצל ספק
חיצוני ואין אפשרות להתחייב למבנה אחיד לאיש הקשר במוסד לביטוח
לאומי את המקום המוצע
של ארוחת בוקר אצל כל אחד מהספקים.
להפניית עובדים לארוחת בוקר
נא הבהרתכם בנושא והאם יוכל הספק
כולל תפריט ומרחק מהמכון.
במידה ויזכה להעביר לאישור המוסד את
במידה והמוסד לא יאשר את
מבנה ארוחת הבוקר באתר בו זכה.
ההצעה על הספק לספק מקום
חלופי אשר יתאים לדרישות
המוסד לביטוח לאומי.
בעמוד  14צוין שתוצאות הבדיקות תינתנה מקובל ,על המכון להתחייב
ביום הבדיקות לידין של הנבדק .ראוי לציין שיעביר את הבדיקות למעבדה
בהקדם האפשרי ,במידה
שבדיקות המעבדה מבוצעות במעבדות
והתוצאות הגיעו לאחר שהעובד
חיצוניות ותוצאות הבדיקות אינן מגיעות
עזב את המתחם ,חובת המכון
תמיד בזמן שהנבדק עדיין במכון .לפיכך
לדווח את תוצאות הבדיקה
נבקש לאשר ששיחת הסיכום תבוצע
טלפונית וכן להעביר את תוצאות
טלפונית במידה והנבדק כבר אינו בסניף
הבדיקה לעובד בדואר.
ותוצאות הבדיקות תישלחנה אליו.
אין שינוי בדרישות המכרז.
נבקשכם לבחון את המחיר המקסימלי
אשר צוין  .ראוי לציין שמחירי הבדיקות עלו
 ,עלויות בדיקות המעבדה החיצונית,
ומחירי ארוחות הבוקר המסופקות על ידי
ספקים חיצוניים עלו גם כן ,נבקשכם לבחון
הגדלה של המחיר המירבי .
טכנאי יוכל לבצע יותר מבדיקה
נא הבהרתכם האם ניתן שאותו טכנאי
אחת רק אם יש לו את ההכשרה
יבצע יותר מבדיקה אחת מהרשימה
הנדרשת .על המכון להוכיח
האמורה בסעיף זה בכפוף לכך שהוכשר
שלטכנאי יש את כל התעודות
לבצע בדיקות אלו.
הנדרשות להפעלת מכשירים
נוספים .במידה ולטכנאי אין את
התעודות הנדרשות ואת
ההכשרה המתאימה ,על המכון
לפעול בהתאם לרשום במכרז.
במקרה כזה על המכון להעביר
נבקש להבהיר שיתכנו מקרים בהם
לנציג המוסד לביטוח לאומי את
בדיקות אשר מבוצעות כיום ומפורטות
פירוט הבדיקה החדשנית וכיצד
במסגרת מכרז זה ,ישתנו עקב שיטת
השינוי בא לידי ביטוי.
בדיקה חדשנית יותר או טכנולוגיה
אין המוסד מתחייב שיעביר
חדשנית .דבר אשר יאלץ לשנות את אופן
תשלום נוסף בגין השינוי וכן
ביצוע הבדיקה ויתכן כי ישפיע גם על
המכון מתחייב שעליו לספק את
תמחור הבדיקה.
כל הבדיקות המפורטות במכרז.
נא הבהרתכם כיצד יטופלו מקרים מעין
אלו?

