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 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להזמין הצעות מחיר להתקשרות
שעניינה מתן שירותי טיפול תוך ורידי בבית המבוטח (עבור חולי טלסמיה וכן למטופלים
הזקוקים לערכות חבישה ושטיפה ,אנטיביוטיקה וכימותרפיה) ,והכל כמפורט במסמכי
המכרז (להלן" :השירותים").
 .2הזוכים במכרז ,שייבחרו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,יספקו את
השירותים למבוטחי כללית במחוזות כללית נשוא זכייתם .מובהר ומודגש ,כי אספקת
התרופות הנדרשות לצורך הטיפול התוך ורידי תיעשה על ידי כללית (באמצעות מינהל
הספקה שינפק את התרופות וישנען למפעלו של כל זוכה במכרז) ואילו הזוכים במכרז
ידרשו בין היתר במסגרת מתן השירותים לבצע את פעילות ההכנה הרוקחית במפעל
בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,להוראות כל דין ותקן ישים ולהנחיות משרד הבריאות
(לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נוהל  - 23בית מרקחת ייעודי להכנת
 )CIVASואגף רפואה של כללית ,לשנע את התרופות לאחר רקיחתן בתנאים נאותים
לבית המבוטח בהתאם לסטנדרטים מקובלים ,להוראות כל דין ותקן ישים ולהנחיות
משרד הבריאות (לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,נוהל  - 126תנאי אחסון
והובלה של תכשירים) ואגף רפואה של כללית ולהעניק למבוטח את הטיפול באמצעות
אחות מוסמכת לטיפול עצמי ועל פי כל התנאים והדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
 .3בכפוף לתנאים המנויים במסמכי המכרז ,כללית תהא רשאית להרחיב את ההתקשרות
עם הזוכים במכרז כך שהללו יספקו שירותים נוספים עבור מבוטחים השוהים בביתם
במסגרת טיפול ביתי.
 .4ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים תיעשה מעת לעת ,בהתאם
לצורך ,על ידי כללית .למען הסר ספק ,מובהר ,כי הזמנה זו לקבלת הצעות מחיר
מתייחסת להזמנת מסגרת ולא לרכישה ספציפית של שירותים .על פי הזמנה זו,
מתחייב המציע לספק לכללית את השירותים בהתאם להזמנות שיימסרו לו מעת לעת
על-ידי כללית בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .5ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 12שניים עשר) חודשים ,כאשר לכללית מוקנת
אופציה (לרבות לגבי אך ורק חלק מן הזוכים) להארכת ההתקשרות ב 12-חודשים
נוספים או כל חלק מהם מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית.
 .6האמור בהודעה זאת מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע
מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין
האמור במסמכי המכרז לבין האמור בהודעה זאת ,יגברו מסמכי המכרז.
 .7על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו
במכרז:
 .7.1בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
 .7.2בידי המציע כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות הנדרשים בהתאם להוראות כל
דין לצורך מתן השירותים (לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישור
עדכני ותקף נכון למועד הגשת ההצעה מאת משרד הבריאות ולפיו מפעל המציע
מאושר ומוכר כאתר לביצוע הכנות רוקחיות  -אישור תקף מן הרוקח המחוזי עפ"י
נוהל [ 23בית מרקחת ייעודי להכנת  ]CIVASלהפעלת בית מרקחת ייעודי להכנת
.)CIVAS
 .7.3נכון למועד הגשת ההצעה ,מפעל המציע וכל הפעילות המתבצעת בו עומדים בכל
תנאי נוהל  - 126תנאי אחסון והובלה של תכשירים.
 .7.4המחזור הכספי השנתי של המציע ממתן שירותי טיפול תוך ורידי בבתי המטופלים
בכל אחת מן השנים  2011ו 2012-או  2012ו 2013-היה בהיקף של לפחות 1,000,000
(מליון) ( ₪לא כולל מע"מ) לשנה.
 .8המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בהודעה זאת כוללים תנאי
סף להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל
יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .9כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה
בשלבים או לבטל את המכרז .כמו כן ,כללית תהא רשאית לנהל במסגרת המכרז משא
ומתן בהתאם לתנאים ולמתכונת כקבוע במסמכי המכרז.
 .10דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של  5,000ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בשיק לפקודת
שירותי בריאות כללית .יש לצרף שיק זה להצעה .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה.
 .11את ההצעות יש להגיש עד ליום  03/08/2014בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
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 .12המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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