
 

 

 

 
 .81101, מיקוד  3,יבנה, ת.ד.  1התנאים עיריית יבנה, רחוב 

 
 9433337-08, פקס:  9433444/335-08, טלפון: eitanb@ladpc.gov.ilדואר אלקטרוני: 

 
 

 יבנה -עיריית 

 ל ש כ ה  מ ש פ ט י ת

 

 ז"תשע תמוז ח"י 

  2017 יולי 12 

 א.ג.נ.,

 לרכישה אספקה התקנה ותחזוקה של הנדון: פניה לקבלת הצעות 

 מכשירי דפיברילטורים 

 :1הודעה מס' 
 

 עמ'(  2 10.7.17מענה לפניית חב' ש.א.ג שרותי רפואה בע"מ: )פניה מיום  ורף בזאתמצ

  '1במענה לשאלה מס: 

 התשובה חיובית, בתנאי החלפת הסוללות והאלקטרודות ללא עלות לאחר כל שימוש לצורך 

  '2במענה לשאלה מס : 

 .התשובה חיובית

יש לצרף הודעת הבהרה זו ולהגישה יחד עם ההצעה והמסמכים הנדרשים כשהיא חתומה 

 המציע/ה למכרז.כדין ע"י 

 

 בכבוד רב,

 טובה שפירא אלטמן עו"ד 

 יועצת משפטית לעירייה 
 העתק: מר דוד שיטרית, מנכ"ל העירייה 

 גב' תמר קופר, גזברית העירייה 

 מר ציון דוד, מנהל אגף ביטחון  

  מזכירות העירייה  

mailto:eitanb@ladpc.gov.il?subject=דואר%20אלקטרוני%20לפניות


 
  

 

 

 לכבוד

 עיריית יבנה

 לידי הגב' טובה

 הנדון: שאלות הבהרה

 

מספר  עמוד מסמך מס"ד
 סעיף

 פירוט השאלה

האם אפשר לשנות את כמות הסוללות   18א'. 15 נספח א' להסכם 1
 שמסופקות עם המכשיר לסוללה אחת בלבד?

זאת משום שאנו מחליפים את הסוללות 
כל שימוש לצורך החייאה  והאלקטרודות לאחר

ללא עלות ולכן אין צורך להחזיק בסוללה 
 נוספת.

מה גם שכל סוללה נוספת מייקרת לכם את 
 העלויות, ובמכשיר שלנו אין צורך בכך.

ראו מכתב מצורף המפרט ומסביר את יתרונות 
 הסוללה הייחודית שלנו.

 -נספח א' להסכם  2
 דרישות נוספות

את האחריות המלאה על  האם אפשר לשנות 1ד'.  15
 שנים? 4 -הסוללה והאלקטרודות ל

 זאת לצורך הוזלת עלות המכשיר שלכם.

 כאמור מחיר הסוללה והאלקטרודות
)שהן קיט אחד( במכשיר שלנו, הוא זול מאוד 

שנים, זה עדיין יוצא  4קף של יחסית ולכן גם בת
זול הרבה יותר מעלויות במכשירים אחרים 

 בתחשיב כולל לאורך זמן.

 

 

 ,כבוד רבב

 

 לימור טובול

 מנהלת חטיבת מכירות דפיברילטור

  052-8801200: טלפון



 
  

 

 לכבוד

 עיריית יבנה

 לידי הגב' טובה

 לרכישת דפיברילטורים הנדון: בקשה להצעת מחיר

 ערכת הסוללות והאלקטרודות של מכשיר הדפיברילטור מבית ש.א.ג

 טובה,

 שלום וברכה!

 להלן הסבר קצר על ייחודיות הסוללה שלנו שבו נבהיר את המשמעות של אספקת מכשיר עם סט 

 אחד של סוללה ואלקטרודות:

 ערכת ה- PADPAK - :סוללה + אלקטרודות  

  -עות כחלק אחד בלתי ניתן להפרדה והן חד פעמיות בתוקף להסוללה והאלקטרודות מגי

 שנים.  4

 דבר התורם ליעילות הסוללה ולהוזלת עלויות . מה גם שהתוקף של הסוללה 

 אין שני פגי תוקף. מהווה יתרון בלעדי מול שאר  -והאלקטרודות הינו תוקף אחיד

 המכשירים.

 הווה אומר החלפת הקיט בכל  -בנוסף אנו נותנים ביטוח שימוש לסוללה והאלקטרודות 

 שימוש לצורך החייאה ללא עלות !

 

 :כמות השוקים בסוללה 

 שוקים . 60לסוללת המכשיר הנ"ל אפשרות של מתן 

 .שוקים 8-10בהחייאה ממוצעת כמות השוקים המרבית לא עולה על 

 מחליפה את הסוללה והאלקטרודות לאחר כל החייאה לקיט חדש. חברת ש.א.ג

 ומכאן עולה כי אין משמעות לסוללה עם יכולת למתן שוקים יותר מכך.

 ברוב המכשירים האחרים, המכשיר צורך המון חשמל מהסוללה ומחליש אותה ואת כמות

 ות השוקים שבה, כך שבפועל כמות השוקים יורדת ואין אינדיקציה לאמוד את כמ 

 דבר העלול להוות בעיה בשעת אמת. -השוקים האמיתית

  בעיה זו לא קיימת במכשיר שלנו .



 
  

 

 מכשירים יובאו על ידנו ומפוזרים ברחבי הארץ עם לא מעט סיפורי הצלת חיים. 4000 -למעלה מ

 פק  -שרותי רפואה בע"מ נותנת שרותי החלפת פד  מחלקת שירות הלקוחות של חברת ש.א.ג

 והורדת נתוני ההחייאה  בפריסה ארצית ומתן תגובה מהיר בכל חלקי הארץ.

 ערכות של סוללות וגם אין שום  2לאור זאת אין הגיון לעלויות גבוהות לרכישת הדפיברילטור עם 

 צורך בכך.

 לקבל כמה שיותר מידע אמין  הרעיון מאחורי החלפת הערכה ללא עלות נובע מרצון החברה

 מדויק לצורך מחקר ושיפור מתמיד. מה שלא נעשה בחברות אחרות.

 
 זו אחת הסיבות שבזכותה זכינו במכרזים רבים כגון: הנהלת בתי משפט, עיריית  ,לידיעתך

 הרצליה, עיריית חולון, עיריית תל אביב, ביטוח לאומי, משטרת ישראל, יחידת המעברים, 

 שנים  3לאחרונה אף זכינו במכרז של שרותי בריאות כללית להתקשרות בת משהב"ט כ.ד ו

 להחלפת הדפיברילטורים הקיימים במרפאות הכללית.

 

 נשמח שתשקלו מחדש סעיף זה באפיון הטכני.

 

 

 בברכה,

 

 לימור טובול

 מנהלת חטיבת מכירות דפיברילטור

 052-8801200טלפון: 

 
 

 שרותי רפואה בע"מש.א.ג  

 02-9709944פקס:  , 02-9709666: פוןטל ,91443ירושלים  , 44393ת.ד. 
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