מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס'  - 30-41/60מתן שירותי כביסה
למרכז רפואי יוספטל ולאזור אילת של שירותי בריאות כללית
.1

שירותי בריאות כללית (להלן גם" :כללית") מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות שעניינה
מתן שירותי כביסה למרכז הרפואי יוספטל ולאזור אילת של הכללית (להלן" :המרכז
הרפואי") ,והכל כמפורט במסמכי ההזמנה המפורטים להלן (להלן" :השירותים").

.2

השירותים יינתנו בהתאם להוראות כל דין ורשות מוסמכת כפי שיהיו בתוקף מעת לעת
במהלך תקופת ההתקשרות (ובכלל זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,חוזר מס'
 2002992של מינהל רפואה של משרד הבריאות ,מיום  22ביוני  ,2992בנושא 'נוהל טיפול
בכביסה בבתי חולים').

.3

ההתקשרות מכח המכרז הינה למשך תקופה בת  22חודשים ,כאשר לכללית מוקנת אופציה
להארכת ההתקשרות בתקופה נוספת של ( 12שנים-עשר) חודשים או כל חלק מהם מעבר
לתקופת ההתקשרות הראשונית.

.2

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים (כולם או כל חלק מהם) תיעשה מעת
לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של כללית ,ובהתאם לצרכיה.

.5

במסגרת מכרז זה לא יתנהל משא ומתן ,למעט שלב של הגשת הצעות סופיות ואחרונות -
 ,Best and Finalשייערך  -ככל שייערך  -בכפוף לתנאים המנויים במסמכי המכרז.

.2

כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להזמין מהמציע
הזוכה במכרז במהלך תקופת ההתקשרות נשוא המכרז שירותים נוספים מעבר לשירותים
[למשל ,שירותי כביסה ו0או גיהוץ עבור פריטים אחרים לבד מאלו המפורטים בטבלת הצעת
המחיר וכו'] ,והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.7

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
7.1

בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1072-

7.2

על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז ,בעל מחזור הכנסות שנתי ממתן שירותי
כביסה במהלך כל אחת מן השנים  1461ו ,1463-בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מסך
 6,444,444מיליון) ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה.

7.3

על המציע להיות בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות כל
דין ותקן רלבנטי לצורך מתן השירותים ,תקפים נכון ליום הגשת ההצעה.

7.2

במועד הגשת הצעתו ,המציע מעניק שירותי כביסה ,כולל שינוע הכביסה מחצרי הלקוח
ובחזרה ,ללפחות  2לקוחות שונים בהיקף של מעל ל 2,999-ק"ג כבסים לחודש עבור כל
לקוח.

7.5

נכון למועד הגשת הצעתו ,המציע הינו בעל ניסיון מוכח ועדכני של  3שנים לפחות במתן
שירותי כביסה לגופים ציבוריים או עסקיים.

-2-

מרכז רפואי יוספטל
7.2

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המצורף
למסמכי המכרז ,בסכום של ( 25,999עשרים וחמישה אלף) ש"ח ,בתוקף עד ליום 31
בדצמבר .2915

7.7

על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר ייערך ביום  4014611460בשעה  .19:99בבית
חולים יוספטל ,דרך יותם ,אילת .השתתפות המציעים בכנס המציעים הנה חובה
ומהווה תנאי סף להגשת הצעה.

.2

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי
אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף לצורך השתתפות
במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים
והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז1

.0

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז
לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.

.19

כללית 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 לפצל את ההזמנה בין
מספר מציעים  ,בהתאם למפורט בכתב ההזמנה ,או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז.

.11

על כל מציע לצרף להצעתו המחאה לפקודת שירותי בריאות כללית בסך  ,₪ 2,599לתשלום
דמי השתתפות במכרז.

.12

יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים
אודות המכרז בכתובת  .www.clalit.org.ilמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז
יומצאו לעיון לכל דורש במשרדי הנהלת המרכז הרפואי ,ברחוב דרך יותם ,אילת ,לאחר
תיאום בטלפון .92-2352921

על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי המרכז הרפואי יוספטל ,ברחוב
דרך יותם ,אילת ,לא יאוחר מיום  6114611460בשעה ( 61:44להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר
המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.org.il :
שירותי בריאות כללית

שם המציע ________________

חתימה וחותמת ___________________

