שירותי בריאות כללית
ועדת המכרזים מקומית מרכז רפואי מאיר
מכרז פומבי עם הליך תחרותי מספר 28-105/17
לרכש כלים למטבח להלן" :המכרז"
עבור המרכז הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית
 .1מוזמנות בזה הצעות לרכש כלים למטבח (להלן" :השירותים")  -הכל כפי שמפורט
במסמכי המכרז ,חוזה השירותים והנספחים.
 .2ההתקשרות הינה למשך תקופה של עשרים וארבע ( )24חודשים מיום חתימת החוזה
ע"י כללית.
לכללית נתונה אופציה להארכת החוזה לשתי תקופות של  12חודשים כל אחת.
 .3תנאי סף להגשת ההצעה:
א .המציע הינו ,מועד הגשת הצעתו למכרז ,בעל ניסיון קודם במתן השירותים,
כהגדרתם לעיל ,וזאת לפחות במשך תקופה של  36חודשים רצופים הקודמים
למועד הגשת ההצעה למכרז ,בהיקף שלא יפחת מ 10-הובלות ליום עבור לקוח יחיד
למשך שנה ברציפות במהלך תקופה זו.
ב .בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976 -
ג .בידי המציע כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין למתן שירותים על
ידיו.
 .4המזמין אינו מתחייב לקבל את הצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לקבל הצעה לחלק מהשירותים ,לצמצם את היקף השירותים ,או
לבטל את המכרז.
 .5המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי
הקשור למכרז ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ,ומוותר על כל
טענת אי ידיעה ו/או אי גילוי ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .6המזמין יפסול מועמדותו של מציע אשר לא עמד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 3
לעיל ,כולם או חלקם ,והוא רשאי לפסול מועמדות מציע ,אשר לא צירף להצעתו את
המסמכים שנדרשו ,או חלקם ,כשהם מלאים וחתומים כנדרש.
על אף האמור לעיל ,ועדת המכרזים תהא רשאית ,אך לא חייבת ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך כלשהו ,לרבות אישור ,היתר
או רשיון כנדרש ע"פ תנאי מכרז זה (למעט הערבות הבנקאית) להשלים את המצאת
הנ"ל תוך פרק זמן שיקבע על ידיה ,ובלבד שכל מסמך כאמור יהיה בעל תוקף ותחולה
נכון למועד האחרון להגשת הצעות ,כפי שנקבע בתנאי מכרז זה.
 .7העיון בהחלטותיה של ועדת המכרזים ,לרבות בהצעה הזוכה ,יהיה כרוך בתשלום
ההוצאות הכרוכות בכך ,כפי שתיקבענה ע"י המזמין.
 .8כל עמוד מעמודי ההזמנה ,ייחתם בידי המציע בצרוף חותמתו ,ואם הוא תאגיד  -בידי
מי שהוסמך להתחייב ולחתום בשם התאגיד ובצרוף חותמת התאגיד.
 .9המציע יגיש את הצעתו ,כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז ונספחיו( ,כמפורט
ברשימה להלן) כשהיא שלמה ,ממולאת כראוי ונושאת את החותמת הרשמית של
המציע וחתימתו של המציע ,במעטפה חלקה ,סגורה ואטומה עליה יירשם "לרכש כלים
למטבח מס'  ,"28-105/17ויפקידה ,בתיבה המיועדת לכך ,במשרדי הנהלת המרכז
הרפואי מאיר ,רח' טשרניחובסקי  ,59כפר סבא  ,לא יאוחר מיום  23/7/17בשעה 14:00
(להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות").
 .10המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ,ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור והוא
מוותר על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
מבלי לגרוע מהאמור ,פניות המציע אל המזמין בכל עניין של שאלות ובירורים בנוגע
למכרז זה תעשינה אך ורק בכתב ,באמצעות פקסימיליה ,למספר  ,09-7471285או
באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  yarons@clalit.org.ilעד לתאריך .16.7.17
מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
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