מכרז פומבי מס' 21-07/16
למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים
המאושפזים בביה"ח כרמל )להלן" :המכרז"(

נוסח מתוקן
שירותי בריאות כללית מפרסמת בזה נוסח מודעה מתוקן ,למודעה מיום .23.6.16
השינוי העיקרי הינו בביטול ס"ק  5לתנאי הסף .בהתאם,
נדחה המועד האחרון להגשת הצעות.
 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי הכרמל )להלן" :המזמין"( ,מזמינה בזה הצעות
להתקשרות למתן שירותי השגחות פרטיות לחולים פסיכיאטריים המאושפזים בביה"ח כרמל ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז המתוקן ונספחיו ובהסכם המצורף לו )להלן" :השירותים"(.
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 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו www.clalit.org.il
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 .3תקופת ההתקשרות הינה ל) 3-שלוש( שנים עם אופציה למזמין להארכת תקופת ההתקשרות בתקופה
נוספת בת  12חודשים ,כמפורט בהסכם.
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 .4תמצית תנאי הסף להשתתפותו של מציע במכרז:
 .4.1המציע מקיים את התנאים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו – .1976
 .4.2המציע מעסיק עובדיו כחוק ,מקיים וממלא אחר כל חוקי העבודה לרבות ההסכמים הקיבוציים
וצווי ההרחבה החלים על הענף ,ובפרט תשלום שכר מינימום והפרשות סוציאליות ,בקביעות
בשלוש השנים האחרונות לפחות.
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 .4.3המציע ו/או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות בפניה בשל הפרת דיני העבודה.
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 .4.4המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות בפניה ביותר משני קנסות בשל הפרת
דיני העבודה ; "בעל זיקה" – כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.
ועדת מכרזים רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו שלא לדחות הצעה אף אם התקיים
לגביה אחד התנאים האמורים לעיל ,וזאת ,בין היתר ,בהתחשב בהתנהלותו של המציע ,בדרך
כלל ,בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף פעילות המציע שבשלה הורשע או
נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו הכולל.
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 .4.5בוטל.
 .4.6המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות במתן שירותי שמירה והשגחה על חולים
פסיכיאטריים במוסדות רפואיים כדוגמת בתי חולים ,מרפאות ומוסדות אחרים ,לרבות 5
מאושפזים בו זמנית ובכלל כך לגופים ממשלתיים ו/או למוסדות ציבור ו/או רשויות מקומיות
ו/או חברות ציבוריות ו/או חברות פרטיות בהיקפי פעילות דומים.
 .4.7על המציע לשלם דמי השתתפות בהליך בסך של .₪ 800
 .5המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי בכפוף לאמור
בתנאי המכרז ,או שלא לקבל אף הצעה ,או לבטל הליך מכרזי זה ,והכול בהתאם להוראות המכרז
ובכפוף להוראות כל דין .המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .6הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ) 29/08/16כולל( בשעה  12:00לתיבת ההצעות של המזמין בכתובת
מיכל  ,7חיפה )משרדי הנהלת בית החולים( .אין לשלוח הצעות בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.
 .7פירוט מלא של תנאי הסף להשתתפות במכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי
המכרז המלאים המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית בכתובת שלעיל.
למען הסר ספק ,האמור במודעה זו אינו בא לגרוע מאיזה מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז אלא
להוסיף עליהם .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
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___________________

שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי כרמל

דף  1מתוך  1דפים

