מפרט והצעות מחיר למכרז
סל  – 1שירותים לאיסוף פסולת זיהומית וציטוטוקסית
סל  – 2פחים אדומים /ירוקים לאיסוף מזרקים וחומרים (שארפים)
סל  – 3שקיות לאיסוף פסולת זיהומית וציטוטוקסית
סל  – 4שקיות ביו-הזארד לנשיאה /העברת דגימות מעבדה
תנאי סף:
א.

ניתן להגיש הצעת מחיר לכל סל בנפרד.

ב.

סלים מס'  –1,2,3,4על המציעה להגיש הצעה לכל הפריטים בסל ,הצעה חלקית תיפסל.

ג.

כמויות הפינוי /המתכלים המוערכת באומדן אינה מחייבת את המרכז הרפואי ומצוינת בתור אינדיקציה בלבד,
לצורך הפחתת חוסר וודאות המציעים.

ד.

לציין כי מדובר באומדן שנתי ,יש לרשום בצורה ברורה מחיר לא כולל מע"מ ועל פי יחידת המידה המצויינת.

סל מוצרים מס :1

סוגי פסולת

מקט

פירוט השירות

פסולת רפואית זיהומית ספטית ,הכוללת פריטים חדים
ו/או חומר מתרביות של מיקרואורגניזמים ו/או פסולת
פינוי פסולת
רפואית זיהומית

14000066

שהייתה במגע עם חולים המאושפזים בבידוד עקב מחלה
זיהומית ו/או כל חומר אחר שהמנהל הורה שיש לטפל בו
כפסולת זיהומית ואיסוף ע"י מכלים בנפח  240ליטר
וטיפול כנדרש עפ"י החוק

אומדן שנתי

תאור מורחב

פינוי של עגלות
26260
מחיר לפי עגלות

נפח (ליטר)240 :

צהובות של 240

עומס מירבי (ק"ג)115 :

ליטר

שלט :פסולת זיהומית
צבע מיכל :צהוב עם מכסה

פינוי של 145
פסולת ו/או תכשירים ציטוטוקסים ו/או תרופות

פינוי פסולת
רפואית מסוכנת

14000066

(ציטוטוקסית)

ציטוטוקסיות ע"י מכלים בנפח  240ליטר כפי שפורסמו על
ידי אגף הרוקחות על פי חוק ו/או כל חומר אחר שיקבע על
ידי המזמין כפסולת רפואית מסוכנת.

עגלות
מחיר לפי עגלות

נפח (ליטר)240 :

חומות של 240

עומס מירבי (ק"ג)115 :

ליטר

שלט :פסולת וציטוטוקסיקה
צבע מיכל :חום עם מכסה

פינוי של 146000
ליטר
מחיר לפי ליטר
חומרים ושפכים כימים ו/או אורגנים ו/או אנאורגנים

פינוי פסולת נוזלית
כימית ושפכים
אורגנים

14000080

אחד

מוצקים ו/או נוזלים ו/או דלקים לרבות פרומלרדהיד ,קסילן
סיידקס ,סולבנטיים ,כימיקלים שונים אחרים אשר ייקבעו

נאסף בג'ריקנים

ע"י המזמין .ע"י מכלים בנפח  240ליטר

בגדלים שונים
מתוך העגלה
הכחולה של 240
ליטר.

נפח (ליטר)240 :
עומס מירבי (ק"ג)115 :
שלט :פסולת כימית
צבע מיכל :כחול עם מכסה

הצעת מחיר
לא כולל מע"מ

פינוי של 20
עגלות
פינוי פסולת
תרופות להשמדה

נפח (ליטר)240 :

תרופות מוצקות ו/או נוזליות פג תוקף להשמדה אשר
14000066

ייקבעו ע"י המזמין ע"י מכלים בנפח  240ליטר

מחיר לפי עגלות

עומס מירבי (ק"ג)115 :

כחולות של 240

שלט :פסולת תרופתית

ליטר

להשמדה
צבע מיכל :כחול
כולל מכסה עם מכסה

שאיבה של
 146400ליטר
פינוי שפכי
פורמלדהיד

יפונה על פי

14000080

מחיר לליטר

(פורמלין)

מתוך מיכל
קובייה נפרדת

מיכל קובייה  1000ליטר כולל

ע"י שאיבה

מאצרה ,בתקן מתאים לאכסון
שפכי פורמלין

השאיבה תתבצע מ 3-אתרים שונים במרכז הרפואי:
שאיבת שומנים
(מפריד שומנים)

מטבח חדר אוכל -מיכל בעל קיבולת עד  16טון
14000070

כולל טיפול

בניין אשפוז מערבי  -מיכל בעל קיבולת עד  11טון
בניין כירורגי – מיכל בעל קיבולת עד  4טון

שאיבה של 425
טון
מחיר לפי
שאיבה לטון
איסוף של 66000
ק"ג
מחיר לפי לק"ג

פסולת פגרים

14000065
יפונה בשקיות
אשפה

תנאים לסל מס' :1
א.

על כל חבית/מיכל תודבק מדבקה הכוללת את סוג החומר המאוחסן בתוכה וכן יימסרו למרכז הרפואי מדבקות
ספייר ,לפי הצורך ,ללא עלות נוספת.

ב.

בסוף כל פינוי הזוכה ימסור תעודת משלוח וכן מכלים וחביות חלופיות ,במקום אלו שנלקחו.

ג.

הספק הזוכה יידרש לספק על חשבונו למרכז הרפואי ,בתחילת תקופת ההתקשרות ,חביות ומכלים ריקים,
בכמות הבאה:



 60יח' עגלות צהובות לפינוי פסולת רפואית זיהומית



 10יח' עגלות חומות לפינוי פסולת רפואית מסוכנת (ציטוטוקסית)



 5יח' עגלות כחולות לפינוי פסולת נוזלית כימית ושפכים אורגנים



 1עגלות כחולות פינוי פסולת תרופות להשמדה



 4חביות לפלורוסנטים  /פסולת אלקטרונית חבית ירוקה  200או  240ליטר



 1מיכל של  1,000ליטר לפורמלין הכולל מאצרה בתקן מתאים לאכסון שפכי פורמלין וניתן לשאיבה.



 50תיבות מקרטון לאיסוף סוללות למחזור.

ד.

הספק הזוכה יידרש לתחזק  /לתקן על חשבונו את העגלות אשר סיפק למרכז הרפואי לאורך כל התקופה.

ה.

הצעת המחיר לעיל הינה סופית ,וכוללת את כל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים )כגון חומרים ,טלפונים,
צילומים ,אש"ל ,ביטול זמן בנסיעות וכיו"ב (המרכז הרפואי לא ישלם כל תוספת מעבר למחיר המוצג.

ו.

איסוף פסולת זיהומית (עגלות צהובות) הספק יידרש לבצע פינוי  2פעמים בשבוע בימים שידרוש המרכז
הרפואי מהספק.

ז.

איסוף שאר הפסולת משאיות הפינוי יגיעו לרחבי המרכז הרפואי לאחר הזמנה ממחלקת המשק של המרכז
הרפואי ובהתראה של  48שעות.

ח.

הספק יעמיס את החביות והמיכלים המפונים ,על גבי המשאית ויעבירם לאתר הטמנה מורשה ע"י המשרד
להגנת הסביבה.

ט.

על הספק לתת פתרון חלופי להובלת חומרים מסוכנים במקרה של תקלה מכל סוג שהוא.

י.

התשלומים יבוצעו לאחר אישור מנהל מחלקת המשק ,או מי מטעמו ,שהעבודה בוצעה לשביעות רצונו,
בהתאם לתנאי ההסכם ,ולאחר הגשת החשבונית למרכז הרפואי.

יא.

תנאי תשלום :שוטף  60 +יום מתום החודש שבו הוגשה החשבונית.

יב.

הצעתנו למתן השירות היא לשנה ולא כוללת מע"מ ,הכל כאמור וכמפורט במסמכי המכרז.

יג.

על המציעה להגיש הצעה לכל הפריטים בסל ,הצעה חלקית תיפסל.

חתימה וחותמת הספק על סל מס ___________________ :1

סל מוצרים מס :2
סוגי פסולת

מקט

אומדן שנתי

תאור מורחב

הצעת מחיר לא כולל מע"מ

 10יח'
מיכל ח.פ לאיסוף פסולת רפואית  10ליטר
להשמדה – אדום

12013441

מחיר לפי
ליחידה
 136000יח'

מיכל ח.פ לאיסוף פסולת רפואית  7ליטר
להשמדה  -אדום

12000013

מחיר לפי
ליחידה
 600יח'

מיכל ח.פ לאיסוף פסולת רפואית  5ליטר
להשמדה  -אדום

12013342

מחיר לפי
ליחידה
 106000יח'

מיכל ח.פ לאיסוף פסולת רפואית  2ליטר
להשמדה – אדום

12004144

מחיר לפי
ליחידה
 200יח'

מיכל ח.פ לאיסוף פסולת רפואית  7ליטר
להשמדה – ירוק

12013318

מחיר לפי
ליחידה

תנאים לסל מספר :2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

המציע יצרף אישור תקן ישראלי –  4501למכלים חד פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי
טיפול רפואי.
המיכלים בצורה מיכל ועל פי התמונה במפרט הכוללים מכסה ובו מנגנון נעילת פתח הכנסת הפסולת החדה.
האומדן הינו הערכה בלבד .המרכז הרפואי אינו מחוייב לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.
המחירים אינם כוללים מע"מ.
המחיר כולל את כל העלויות נשוא ההסכם ,לרבות עלויות ייצור תבנית ככל שישנם ,הובלה ואספקה למרכז
הרפואי.
הספק מתחייב לספק למרכז הרפואי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף ,תוך  5ימים לכל
המאוחר ממועד ההזמנה.
הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  2חודשים מהמוצרים לשם מניעת מחסור.
הספק ידווח למרכז הרפואי על כל מחסור הצפוי במוצרים ,באופן מיידי וללא כל דיחוי.
במקרה של מחסור במוצרים ,המרכז הרפואי רשאי לרכוש את המוצרים מספק חלופי כראות עיניה ,והחברה
תשפה את המרכז הרפואי בגין פערי העלויות ,אם יהיו.

י.
יא.
יב.
יג.

הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר תוחזר על ידי המרכז הרפואי.
במידת הצורך ,הספק מתחייב לספק ,ללא חיוב ,דוגמאות מכל גודל אותו מציע ,עבור אבלואציה.
את הדוגמאות למכלים ניתן לראות באגף הרכש של ביה"ח בתאום עם אפרת רכזת חוזים ומכרזים.
על המציעה להגיש הצעה לכל הפריטים בסל ,הצעה חלקית תיפסל
חתימה וחותמת הספק על סל מס ___________________ :2

סל מוצרים מס :3

סוגי פסולת

מקט

שקיות ביו-הזארד לאיסוף

אומדן

תאור מורחב

שנתי

 26000יח'

פסולת ציטוטוקסית
מחיר לפי

אורך 90 :ס"מ

90x82

ליחידה

רוחב 82 :ס"מ

שקיות ביו-הזארד לאיסוף

 76500יח'

ירוק

12012608

עובי :לפחות  0.45מיקרון

פסולת מזהמת כתום

12012639

75x90



עשויה מפוליאתילן



שקית בצבע ירוק ומודפסת על פי התמונה

אורך 75 :ס"מ

מחיר לפי

רוחב 90 :ס"מ

ליחידה

עובי :לפחות  0.25מיקרון


עשויה מפוליאתילן



שקית בצבע כתום ומודפסת על פי התמונה

156000
שקיות ביו-הזארד לאיסוף
פסולת מזהמת כתום
55x60

יח'
12017282

אורך 60 :ס"מ
רוחב 55 :ס"מ

מחיר לפי
ליחידה

עובי :לפחות  0.25מיקרון


עשויה מפוליאתילן



שקית בצבע כתום ומודפסת על פי התמונה

תנאים לסל מספר :3
א.
ב.
ג.

השקיות יהיו על פי התמונה במפרט.
האומדן הינו הערכה בלבד .המרכז הרפואי אינו מחויב לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.
המחירים אינם כוללים מע"מ.

הצעת מחיר
לא כולל מע"מ

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.

המחיר כולל את כל העלויות נשוא ההסכם ,לרבות עלויות ייצור תבנית ככל שישנם ,הובלה ואספקה למרכז
הרפואי.
הספק מתחייב לספק למרכז הרפואי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף ,תוך  5ימים לכל
המאוחר ממועד ההזמנה.
הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  2חודשים מהמוצרים לשם מניעת מחסור.
הספק ידווח למרכז הרפואי על כל מחסור הצפוי במוצרים ,באופן מיידי וללא כל דיחוי.
במקרה של מחסור במוצרים ,המרכז הרפואי רשאי לרכוש את המוצרים מספק חלופי כראות עיניה ,והחברה
תשפה את המרכז הרפואי בגין פערי העלויות ,אם יהיו.
הספק יחליף באופן מידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר תוחזר על ידי המרכז הרפואי.
במידת הצורך ,הספק מתחייב לספק ,ללא חיוב ,דוגמאות מכל גודל אותו מציע ,עבור אבלואציה.
את הדוגמאות לשקיות ניתן לראות באגף הרכש של ביה"ח בתאום עם אפרת רכזת חוזים ומכרזים.
על המציעה להגיש הצעה לכל הפריטים בסל ,הצעה חלקית תיפסל

חתימה וחותמת הספק על סל מס ___________________ :3

סל מוצרים מס :4

סוגי פסולת

מקט

תאור מורחב

אומדן שנתי

הצעת מחיר לא
כולל מע"מ

 280אריזות
של 1000
יח'
אורך :מ 24 -ס"מ ועד ל 26 -ס"מ
שקיות ביו-הזארד
לנשיאה /העברת
דגימות מעבדה

12001269

סה"כ:

רוחב :מ 16 -ס"מ ועד ל 18 -ס"מ

2806000

עובי השקית לפחות  60מיקרון

יח'

מידות השקית כוללות את הפס סגור.


עשויה מפוליאתילן

מחיר



שקופה ומודפסת על פי התמונה

לאריזה של



כוללת כיס המשמש למסמכים

 16000יח'



השקית כוללת פס סגור



באריזות של  1,000יח'

תנאים לסל מספר :4
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

השקיות יהיו על פי התמונה במפרט.
האומדן הינו הערכה בלבד .המרכז הרפואי אינו מחויב לכמות האומדן או לכמות כלשהיא.
המחירים אינם כוללים מע"מ.
המחיר כולל את כל העלויות נשוא ההסכם ,לרבות עלויות ייצור תבנית ככל שישנם ,הובלה ואספקה למרכז
הרפואי.
הספק מתחייב לספק למרכז הרפואי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף ,תוך  5ימים
לכל המאוחר ממועד ההזמנה.
הספק יחזיק מלאי מינימאלי של  2חודשים מהמוצרים לשם מניעת מחסור.
הספק ידווח למרכז הרפואי על כל מחסור הצפוי במוצרים ,באופן מיידי וללא כל דיחוי.
במקרה של מחסור במוצרים ,המרכז הרפואי רשאי לרכוש את המוצרים מספק חלופי כראות עיניה ,והחברה
תשפה את המרכז הרפואי בגין פערי העלויות ,אם יהיו.

ט.
י.
יא.

הספק יחליף באופן מידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה של מוצרים אשר תוחזר על ידי המרכז הרפואי.
במידת הצורך ,הספק מתחייב לספק ,ללא חיוב ,דוגמאות מכל גודל אותו מציע ,עבור אבלואציה.
את הדוגמאות לשקיות ניתן לראות באגף הרכש של ביה"ח בתאום עם אפרת רכזת חוזים ומכרזים.

חתימה וחותמת הספק על סל מס ___________________ :4

