שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי סורוקה

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'  -54/44/42ניהול והפעלת חנות פרחים
במרכז הרפואי סורוקה
 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :כללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות מחיר
להתקשרות בנוגע לניהול ולהפעלת חנות פרחים בשטח המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע,
בפרוזדור בניין אשפוז פנימי ,בשטח כולל של כ 22-מ"ר ,הכל כמפורט במסמכי ההזמנה
המפורטים להלן.
 .2תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 12 -שניים עשר) חודשים עם אופציה המסורה בידי
כללית להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות של ( 12שנים-עשר) חודשים או כל חלק מהם
מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 .3שטח הנכס בו תפעל חנות הפרחים הינו כמפורט בתשריט (נספח ט' למסמכי המכרז),
וכמפורט ביתר מסמכי המכרז .השטח יימסר לחזקתו של הזוכה במכרז במצבו  as isבמועד
מסירת החזקה ,ולאחר שהמפעיל הנוכחי יפנה את כלל המטלטלין שהינם בבעלותו.
 .4על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
(א) בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1791-
(ב) המציע צרף להצעתו ערבות מכרז כנדרש במסמכי המכרז (נספח ג').
(ג) המחזור הכספי השנתי של המציע מניהול ומהפעלת חנות או חנויות פרחים בכל אחת מן
השנים  2112ו 2113-או  2113ו 2114-היה בהיקף של ( 011,111חמש מאות אלף) ( ₪לא
כולל מע"מ) לשנה.

.0

(ד)

המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון ,פירוק ,כינוס נכסים או הסדר נושים.

(ה)

המציע שילם את דמי ההשתתפות במכרז ,בסך של  1,011ש"ח.

(ו)

המציע השתתף בכנס מציעים אשר ייערך במסגרת המכרז בחצרי המרכז הרפואי ביום
 ,21.9.10בשעה ( 14:11מקום המפגש :חדר הישיבות בבניין הנהלת המרכז הרפואי).

המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תמצית תנאי הסף
להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל יתר
התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.

שרותי בריאות כללית
מרכז רפואי רבין

.1

כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל
משא ומתן עם המציעים ,כמפורט במסמכי המכרז.

.9

כללית רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל את ההצעה כולה ,או חלקים ממנה ,או
לממשה בשלבים ,או להקפיא את המכרז או לבטלו.

.8

את ההצעות יש להגיש עד ליום  58.842בשעה  ,12:11בהתאם לנוהל ולדרישות המפורטים
במסמכי המכרז.

שירותי בריאות כללית

מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :

