מ( 2018)2027רכישה אספקה והתקנת ציוד רפואי – שאלות ותשובות

מס'

שאלה
כל השאלות מתייחסות לנספח ג'
סעיף  :1מה גובה המיטה?

2

סעיפים  3ו  4ישנה סתירה בין הסעיפים היות
ומדובר באותו מוצר.

סעיף  3בכתב הכמויות מבוטל

3

סעיף  : 7קבוע לקיר? אם כן זה כמו סעיף 8

סעיף  7מבוטל

4

סעיף  :8לקבוע לקיר אין נרתיק.

סעיף  8יהא ללא נרתיק,
בסעיף  9יתווסף נרתיק

5

נראה לי כי סעיף  7מתייחס לכולל נרתיק ולא
צמוד לקיר.

ראה תשובה לשאלה 3

6

סעיף  : 16מה גודל המיכל?

 500סמ"ק

7

סעיף  :27הדרכת דפיברילטור נמשכת כ45
דקות .האם אתם רוצים שעתיים?

8

סעיף  :29נא לציין רשימת תכולה.

למרות שלכאורה הדרכה נמשכת כ –  45דקות,
אנו מעוניינים בשעתיים משום שיש לכלול גם
תרגולים לכל המשתתפים בהדרכה.
אין שינוי בסעיף
הסעיף מתייחס לתרמיל על תכולתו כאשר
רשימת התכולה מופיעה בסעיפים  30-58כולל

9

סעיף  :35עוצמה נמדדת במס לדים ולא
לוקס ...מומלץ  10לדים.

עוצמת פנס הראש  400לוקס או שווה ערך

10

סעיף  : 41האם אפשרי שווה ערך?

מיכל חמצן רפואי בנפח  3ליטר ,בעל אישורי
שימוש מתאימים

11

סעיף  :46יש הבדל גדול בין  CATלמקביל,
הן באיכות והן במחיר .נא הנחייתכם.

אין שינוי בסעיף

12

סעיף  2 :51שמיכות או אחת?

סט הכולל שתי שמיכות

13

סעיף  : 52מזרק אחד או שניים?

סט הכולל שני מזרקים

14

סעיף  :54ערכה אחת או שתיים?

סט הכולל שתי ערכות

15

סעיף  :59לעניות דעתי ישנה טעות :במידה
ורוצים רוכסן אזי זה מבד ולא מפלסטיק.

תיק עשוי בד עמיד אטום ורחיץ

16

סעיף  :62עוצמה נמדדת במס לדים ולא
לוקס ...מומלץ  10לדים.

עוצמת פנס הראש  400לוקס או שווה ערך

17

סעיף  : 71הפד הינו בגודל  10ס"מ  10 Xס"מ
 .האם הכוונה לפד אחד או שלוש?

סט הכולל שלוש יחידות של פד בגודל  10ס"מ X
 10ס"מ כ"א

18

סעיף  :75כנ"ל

ראה תשובה לשאלה 15

19

סעיף  :88כנ"ל

ראה תשובה לשאלה 15

1

תשובה
גובה סטנדרטי של מיטת בדיקה רפואית

מס'

שאלה
כל השאלות מתייחסות לנספח ג'

תשובה

20
פריט  – 25דפיברילטור חצי אוטומטי –
בדרישות המוצר נכתב " עמידות בפני אבק
ומים  IP 56לפחות " – מעבר לאמור לעיל
הדרישה אינה עומדת בקנה אחד עם הצורך
והנחיצות של המוצר בהתייחס לתנאים בהם
יאוחסן .מצ"ב הסבר של היצרן
 , DEFIBTECHלקודים המייצגים את רמות
ה  . IPלתשומת ליבכם כי  IP 54מיועד לעמידה
בתנאי מים זורמים ואילו  IP 56מיועד
לעמידה בפני זרמי מים בלחץ WATER
 – SPLASHאין ספק כי הדרישה לתקן גבוה
זה מיותרת וחסרת כל היגיון  .מצ"ב טבלת
השוואה המופיעה באתר ההשוואה
דפיברילטור ( אתר בלתי תלוי) ובה תוכלו
לראות כי אף לא אחד מהמכשירים המוצגים
( המכשירים המיובאים לישראל ) אינו עומד
IP
.
56
של
בדרישה
/https://www.defibrillator.co.il/review
אין מדובר בהנחיה של האיגוד האמריקאי
להחייאה  FDA ,או גורמי תקן אחרים .נבקש
לשנות את ההגדרה ל . IP 54
21

2501

נדרשת עמידה בתקן ברמה של  IP56או
 IP54ובלבד שיהיה עמיד לפחות לטבילה
במים ("אימרסיה")

נדרשת החלפת מדבקות וסוללות כל  4שנים – המכשיר ואביזריו יהיו בעלי תוקף לשנה אחת
לפחות בכל עת.
גם דרישה זו הועתקה מאותו מכשיר ויצרן
בנוסף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי
המספק מכשיר בו הסוללות מוצמדות
למדבקות .כיום הדרישה של מרבית הגורמים המכרז ,הספק יהיה אחראי על החלפת אביזרים
מתכלים על חשבונו על מנת שיהיו בתוקף
להפריד את המדבקות מהסוללות.
חברתנו מציעה מכשיר עם סוללה מוגברת ל-
 7שנים !!!! ומדבקות בנפרד בתוקף לשנתיים
 .אין כל הגיון להחליף סוללות יחד עם
המדבקות .נבקש לשנות דרישה זו בהתאם.

