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השלמת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים
עבור עמיתי "מושלם פלטינום"
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ילדים ובני נוער אשר הינם עמיתים בתכנית השב"ן 'מושלם פלטינום' של שירותי בריאות
כללית (להלן בהתאמה" :התכנית" ו"-הכללית") וטרם מלאו להם  18שנים ,זכאים
להשתתפות בגין רכישת משקפי ראיה או עדשות מגע אופטיות במכוני הסדר אשר אושרו
על ידי הכללית ,הכל בהתאם ובכפוף לתקנון התכנית.
רשימת מכוני ההסדר לאספקת שירותים מקצועיים לעמיתי התכנית (להלן" :הרשימה")
מונה כיום כ 170-חנויות בפריסה ארצית (להלן" :החנויות הקיימות") .ההתקשרויות עם
החנויות הקיימות נערכו מכח "קול קורא" אשר פורסם על ידי כללית בחודש נובמבר 2019
(קול קורא – עריכת רשימת חנויות אופטיקה לאספקת שירותים מקצועיים עבור עמיתי
'מושלם פלטינום' – .)2020
לצורך יצירת פיזור גיאוגרפי מיטבי וייעול ושיפור זמינות השירותים לעמיתי התכנית ,כללית
מעוניינת להשלים את הרשימה ולצרף אליה חנויות אופטיקה הממוקמות ביישובים/
שכונות המפורטים להלן (להלן" :יישובי היעד"):
קריית שמונה; עפולה; כפר תבור; מגדל העמק; טבריה (  -טבריה עילית/שיכון ד'); עתלית;
רכסים; חיפה ( – הדר ,נווה שאנן ,כבביר); פקיעין; כפר ורדים; שלומי; ערערה; טייבה;
חדרה; הרצליה; הוד השרון; אור יהודה; כפר קאסם; יהודה ושומרון (לרבות – מודיעין
עילית ,ביתר עילית); יפו; אזור; ראשון לציון; לוד; רחובות ( – דניה ,רחובות החדשה); נס
ציונה; מזכרת בתיה; אשדוד ( – רובע ג' ,רובע ז' ,הלל); יד בנימין; קרית מלאכי; ירושלים
( – בר אילן ,קרית יובל ,רמות); מזרח ירושלים; גבעת זאב; מעלה אדומים; בית שמש; גוש
עציון; נתיבות; רהט; דימונה; חורה; ירוחם; מצפה רמון; אילת.
(*) יובהר במפורש כי בערים בהן נרשמו שמות שכונות – הכוונה היא לחנויות בשכונות אלו
בלבד ולא ביתר שכונות העיר .חנויות שאינן מצויות ביישובי היעד המפורטים לעיל – ייפסלו
באופן מיידי.
תנאי הסף בהם על כל חנות בערד המעוניינת להיכלל ברשימה לעמוד במועד הקובע,
כהגדרתו להלן ,הינם:
א .הגורם המפעיל ומנהל את החנות (עוסק מורשה ,שותפות רשומה או חברה) הוא בעל
אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ב .החנות הינה חנות אופטיקה ,העוסקת בהתאמת ובמכירת מוצרים מתחום האופטיקה
בלבד (דהיינו משקפי ראיה ,משקפי שמש ,עדשות מגע ומוצרים נלווים או משלימים
להם בלבד) .למען הסר ספק ,החנות אינה חנות המוכרת אך ורק משקפי שמש שאינם
אופטיים.
ג .החנות הינה בגודל של  24מ"ר לפחות (כולל חדר ביצוע בדיקות הראיה) ,ממוזגת
ונגישה לנכים (בין אם בפתרון נגישות קבוע ובין אם בפתרון נגישות נייד ,והכל בהתאם
להוראות כל דין) .יובהר ,כי החנות אינה חלק מדירת מגורים .יודגש ,כי הנגישות לנכים
נדרשת הן לתוך החנות עצמה והן לתוך החדר המיועד לביצוע בדיקות ראיה.
ד .החנות כוללת חדר נפרד לביצוע בדיקות ראיה (בגודל מינימאלי של  3 x 2עם מראה
או בגודל של  x 3.20 x 2ללא מראה) .חדר הבדיקות (חדר עם דלת ולא אזור בחנות
המופרד באמצעות וילון או פרגוד) הינו חלק בלתי נפרד מן החנות וממוקם בתוך
החנות ולא בצמוד או בסמוך אליה.
ה .הציוד המפורט להלן נמצא בחנות כאשר הוא במצב טוב ותקין :אופטלמוסקופ,
רטינוסקופ ,סרגל עדשות ,מנורת סדק (סליט) ,קרטומטר ,ספר סטריאופסיס (,)FLY
בדיקת אישיארה מלאה (מבחן צבעים) ,טופוגרפר (מיפוי קרנית) ,פנס לבדיקת פעילות
תקינה של האישונים ואבחון מחלות מדיה ,מדוקס רוד ,ארגז עדשות עם פריזמה ,לוחות
ראיה מותאמים לילדים קטנים ,פליפרים ,פנס  ,w4dרטינוסקטפיה דינאמית וOKN-
.DRUM
ו .בחנות מועסק לפחות אופטומטריסט אחד (כך שבמשך כל שעות פעילות החנות שוהה
בחנות לפחות אופטומטריסט אחד) וכן אופטומטריסט בכיר (אפשר כי האופטומטריסט
הבכיר יהיה האופטומטריסט היחיד בחנות) .מובהר ,כי על האופטומטריסט הבכיר
לשהות בחנות לפחות  4שעות ביום (בימים א'-ה').
אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,למעט בחינת
מועמדותם להיכלל ברשימה .בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל חנות וחנות בנפרד.
בקשה יכולה להתייחס לחנות אחת או יותר ,לפי בחירת המציע (ובלבד שמדובר בישות
משפטית אחת) .יודגש ,כי על כל חנות בנפרד לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל.
כל חנות תיבחן בפני עצמה ,כך שייתכן שמציע שיגיש הצעה למספר חנויות ,רק חלק
מהחנויות תכנסנה למאגר מכוני ההסדר.
מספר החנויות שתאושרנה בעקבות הליך זה אינו מוגבל.
כל מי שלא יהיה כלול ברשימה (בין אם לא הגיש בקשה עד למועד הקובע ,בין אם בקשתו
נפסלה ובין אם מכח כל סיבה אחרת) לא יהא רשאי ליתן שירותים מקצועיים בתחום
האופטיקה לעמיתי 'מושלם פלטינום' במהלך תקופת ההתקשרות ולא ייחשב במשך
התקופה כאמור ,בכל צורה שהיא ,כ'ספק הסדר' (כמשמעות מונח זה בתקנון 'מושלם
פלטינום').
ההצעה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "השלמת רשימת חנויות אופטיקה
  ,"2022בלבד .על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע .המעטפה תופקדבתיבה המיועדת לכך במשרדי הנהלת מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם( ,בכתובת
רח' בן גוריון  1מגדל ב.ס.ר ,2קומה  ,6בלשכת ראש המערך) ,החל מיום שלישי
בתאריך ה 16.11.2021-בימים א'-ה' בין השעות  8:00-16:00ועד ליום שלישי בתאריך
ה ,23.11.2021-בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות" או "המועד
הקובע") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבלנה הצעות שהופקדו בתיבת ההצעות
לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
לקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל ,לכתובת @opticmushlam
 clalit.org.ilעבור "השלמת רשימת חנויות אופטיקה" ,וזאת לא יאוחר מיום שלישי
בתאריך ה ,09.11.2021-בשעה  14:00תשובות ,כמו גם עדכונים שוטפים בדבר קול קורא
זה ,יפורסמו באתר האינטרנט של הכללית ,בכתובת .https://mushlam.clalit.co.il
מובהר כי הנוסח המלא והמחייב של הליך זה ,על נספחיו ,מפורסם באתר האינטרנט
של הכללית בכתובת המצוינת לעיל.
שירותי בריאות כללית

