حترير قائمة محال اوبتيكا لتزويد خدمات مهنية لصالح مؤمني
"موشالم بالتينيوم" 2020 -

 .1أوالد وأبناء شبيبة الذين هم مؤمنو برنامج خدمات طبية اضافية " موشالم بالتينيوم" خلدمات
الصحة الشاملة (فيما يلي بالتوازي ":البرنامج" و "كالليت") ولم يبلغوا بعد  18عاما ،يحق لهم
اشتراك مقابل شراء نظارات طبية او عدسات الصقة طبية في معاهد منظمة التي متت املصادقة عليها
من قبل كالليت ،الكل مبوجب وخاضع لتعليمات البرنامج.
 .2كالليت تطلب حتلنة الئحة محال االوبتيكا املصادق عليها من قبلها لغرض تزويد نظارات طبية او
عدسات الصقة طبية العضاء البرنامج املستحقني لذلك (فيما يلي ":القائمة") وحتديد القائمة لفترة
 36شهرا على االكثر من موعد بدء تقدمي اخلدمات حسبما يذكر في االعالن من قبل كالليت (فيما
يلي":فترة التعاقد").
 .3شروط احلد االدنى التي على كل محل معني االنضمام للقائمة االستجابة لها في املوعد احملدد ،كما هو
تعريفه فيما يلي ،هي:
أ .احملفز الذي يشغل ويدير الدكان (مشغل مرخص  ،شراكة مسجلة او شركة) لديه كل املصادقات
املطلوبة عن ادارة دفاتر ،تسجيل في ضريبة القيمة املضافة وضريبة الدخل حسب قانون صفقات
هيئات عامة – . 1976
ب .احملل هو محل اوبتيكا ،يعمل مبالءمة وبيع منتجات من مجال االوبتيكا فقط ( مثل نظارات طبية،
نظارات شمسية ،عدسات الصقة ومستلزمات مرافقة او مكملة لها فقط)  .من اجل ازالة الشك،
الدكان هو ليس دكان يبيع فقط نظارات شمسية ليست طبية.
ج .مساحة الدكان ال تقل عن  24مترا مربعا (يشمل غرفة تنفيذ فحوصات النظر) ،مكيفة ومتاحة
حملدودي احلركة (سواء كان ذلك بحل لالتاحة دائم او بحل باتاحة متنقلة  ،والكل مبوجب تعليمات
القانون ) .يوضح ان الدكان ليس جزءا من شقة سكنية .يوضح ان االتاحة حملدودي احلركة
مطلوبة لداخل الدكان نفسه ولداخل الغرفة املخصصة لفحوصات النظر.
د .الدكان يشمل غرفة منفردة لتنفيذ فحوصات نظر ( مبساحة على االقل  3X2مع مرآة او مبساحة
 3.20X2بدون مرآة)  .غرفة الفحوصات (غرفة مع باب وليس في حيز الدكان واملعزولة بواسطة
ستار او ستارة) هي جزء ال يتجزأ من الدكان وهي داخل الدكان وليست موازية له او قبالته.
هـ .املعدات املفصلة فيما يلي موجودة في الدكان بوضع جيد وسليم :منظار للعني ،جهاو منظار ،
مسطرة عدسات ،جهاز اضاءة (سليت) ،كارتوميتر ،كتاب ستياربسيس ( ، )FLYفحص اشيارا
كامل (فحص الوان) ،توفوجرفر (لفحص القرنية) ،مصباح لفحص البؤبؤ وتشخيص امراض
ميديا ،مدوكس رود ،رزمة عدسات مع بريزما ،الواح نظر مناسبة لالوالد الصغار ،بليفرمي،
مصباح  ،w4dتنظير الشبكية و.OKN DRUM -
و .في الدكان يعمل اخصائي نظر واحد (في ساعات عمل الدكان يتواجد في الدكان اخصائي نظر
واحد) وكذلك اخصائي نظر كبير (ممكن ان يكون اخصائي النظر الكبير هو اخصائي النظر
الوحيد في الدكان) .يوضح انه على اخصائي النظر الكبير ان ميكث في الدكان  4ساعات في اليوم
(في ايام االحد – اخلميس).
 .4ليس في هذا التوجه ما ينتج التزاما ايا كان جتاه من يرد عليه  ،ما عدا اختبار ترشيحهم لالنضمام
لالئحة  .اختبار الترشيح يتم بخصوص كل دكان بشكل منفصل .
 .5ميكن ان يتطرق الطلب لدكان او اكثر  ،حسب اختيار املتعهد (فقط احلديث يدور عن سلطة قانونية
واحدة)  .يوضح ان على كل دكان منفرد االستجابة لكل شروط احلد االدنى املفصلة اعاله  .كل دكان
يختبر لوحده  ،لذا ميكن ان يقدم املتعهد عرضا لعدد من الدكاكني  ،لكن فقط قسما منها يدخل الى الئحة
معاهد التنظيم.
 .6عدد الدكاكني التي ستتم املصادقة عليها في اعقاب هذا االجراء غير محدد.
 .7كل من لم يكن مضموما لالئحة (سواء لم يقدم طلبا حتى املوعد احملدد  ،او ان طلبه رفض او الي سبب
اخر) ال يحق له تقدمي خدمات مهنية في مجال االوبتيكا العضاء "موشالم بالتينيوم" في مجرى
فترة التعاقد وال يحتسب في مدار الفترة كما هو مذكور ،باي شكل كان كـ "مزود منظم" (معنى هذا
املصطلح هو في تعليمات " موشالم بالتينيوم").
 .8الطلب يقدم مبغلف مغلق مظلل يكتب عليه "حترير الئحة محال اوبتيكا  "2020 -فقط  .ال تظهر
على املغلف اية عالمة معرفة للمتعهد  .املغلف يودع في صندوق مخصص لذلك في مكاتب ادارة قسم
تامينات صحية وكالليت موشالم ( ،في عنوان شارع بن غوريون  ،1بني براك مبنى ب.س.ر  2الطابق
 ، 6في مكتب رئيس القسم ) ،ال يتاخر عن يوم  9.1.2020الساعة ( 12:00فيما يلي ":املوعد االخير
لتقدمي العروض" او "املوعد احملدد") .ال ترسل العروض بالبريد  .ال تقبل العروض التي تودع في
صندوق العروض بعد املوعد االخير احملدد لتقدمي العروض .
 .9للحصول على ايضاحات وتفاصيل اضافية يجب التوجه بواسطة البريد االلكتروني في العنوان
 opticmushlam@clalit.org.ilلصالح " حترير قائمة محال اوبتيكا ،"2020 -وذلك بحيث
ال يتأخر عن يوم  25كانون اول  2019الساعة  . 14:00اجوبة وحتلنات متتابعة بخصوص هذا
االجراء تنشر في موقع االنترنت لكالليت  ،في العنوان .www.clalit.co.il
 .10يوضح ان الصيغة الكاملة وامللزمة لهذا االجراء  ،مع ملحقاته  ،منشورة في موقع االنترنت التابع
لكاليت في العنوان املذكور اعاله .
املناقصة منشورة ايضا بالصحافة باللغة العبرية والصيغة املقررة هي الصيغة املنشورة باللغة العبرية .
خدمات الصحة الشاملة

