
 עיריית בית שמש

 המחלקה לבריאות וקהילה

 

 קול קורא

 התקשרות לביצוע מיזם משותף למתן סיוע מציל חיים בשעת חרום בעיר בית שמש

עיריית בית שמש מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם ארגון מציל חיים המעניק טיפול וסיוע 

 בזמן אמת ובשעת חרום לתושבי העיר בית שמש.

 

 כללי

  המיזם הינה פריסה של דפיברילטורים ברחבי העיר בית שמש.פעילות 

  מול ארגון מציל חיים כאשר הארגון מתחייב  'מג'ינגדרישת הרשות המקומית הינה, יצירת

מכשירי דפיברילטור מטעמו כנגד מכשיר אחד אשר ירכש על חשבון הרשות  2להביא 

 המקומית.

  מעבר למכשירים הקיימים אצלם.הארגון מתחייב לרכוש את הדפיברילטורים חדשים 

 .הצבת הדפיברילטורים ופריסתם ברחבי העיר תיעשה בתאום עם הרשות המקומית 

 

 קריטריונים להגשת הצעות

אין בבקשה זו הגדרה לתפיסת ההפעלה המבוקשת, כל ההצעות תבחנה באופן ענייני  .1

 והעירייה אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.

 :כדלהלןמוד הקריטריונים להשתתפות במיזם יע לעעל המוסד / ארגון המצ .2

 א. על הגוף המציע להיות מוכר כמלכ"ר ) מוסד ללא כוונות רווח(.

 ב. על הגוף להיות מוכר ע"י משרד הבריאות כגוף/ארגון מציל חיים .

 ג. ארגון/גוף אשר אינו נתמך תקציבית ע"י הרשות המקומית באופן שוטף.

ארגון אשר מפעיל כ"א התנדבותי בתחום הרפואה ומציל חיים , כ"א מוסמך ע"י רשויות  .ד

 הרפואה ) משרד הבריאות (. 

מתנדבים בתחום הצלת חיים. ) יש לצרף רשימת  50 -ארגון אשר מפעיל למעלה מ .ה

 מתנדבים פעילים (.

עצמי נדרש, וכן ההצעה תכיל אסמכתאות ליכולת גיוס תרומה או אסמכתאות לקיומו של הון  .3

 אסמכתאות להוכחת ניסיון הנדרש.

אין בפרסום הצעה זו או מכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של העירייה או מי  .4

 מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.

 כל ההצעות בתגובה לבקשה זו הן באחריות הבלעדית של המגיש. .5

 

 



רסום מודעה זו( עבודה ) מיום פ ימי 21מוסד / ארגון הרואה עצמו מתאים רשאי לפנות תוך  .6

 רכזת בריאות עירונית , בדוא"ל לוי מוניק -ל 22.12.15עד לתאריך  

monik@bshemesh.co.il  ולהודיע כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות , בצרוף כל האישורים ,

 16ורפים לה בעירייה במחלקת הבריאות חדר הרלוונטיים, או להגיש ההצעה והמסמכים המצ

 . 2קומה 

 

 לכתובת הנ"ל ניתן לפנות גם בבירורים, שאלות בקשה להבהרה. .7

 

 

 

 

 המחלקה לבריאות וקהילה

 עיריית בית שמש.
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