חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

קול קורא
עדכון רשימת היועצים המקצועיים לאגף הרכש של שירותי בריאות כללית בתחומי
הרכש השונים לשנים 1027-1028
.1

שירותי בריאות כללית (להלן :כללית") מעניקה את סל שירותי הבריאות המקיף ביותר בישראל
ומשרתת למעלה מ 4.1-מיליון לקוחות .כללית נמנית על גופי הבריאות הגדולים בעולם ,ומעניקה
שירותים רפואיים באמצעות כ 40,000-אנשי סגל הפועלים ב 14-מרכזים רפואיים ובכ 1,400-מרפאות
בקהילה המחולקות בין  8מחוזות גיאוגרפיים.

.2

לצורך מילוי תפקידיה בהתאם להוראות הדין ,ועל מנת ליתן למבוטחיה שירות איכותי ,מקצועי ,יעיל
ומתקדם ,כללית עורכת מעת לעת  -באמצעות אגף הרכש – התקשרויות שונות גם בתחומים כלליים
(להבדיל מציוד רפואי ,תרופות ושירותים רפואיים) .במסגרת זאת ,כללית נזקקת לעיתים לייעוץ
מקצועי הכולל ,בין היתר ,ביצוע סקר שוק מקדים ,במיפוי ,באפיון ובהגדרת הצרכים והדרישות של
הליך הרכש ,בקביעת דרישות הרכש ובהכנת מפרטי רכש.

.3

לצורך זה ,כללית מבקשת לעדכן את רשימת היועצים המקצועיים לאגף הרכש בתחומי הרכש כמפורט
להלן ,לשנים ( 2017-2018להלן" :הרשימה"):
א.

דפוס  -טפסים ,חוברות ,מדבקות ,מעטפות ודיוור ישיר.

ב.

ציוד משרדי

ג.

מזון.

ד.

ריהוט.

ה.

מכונות אוטומטיות לממכר משקאות וחטיפים.

ו.

עגלות קפה.

ז.

כרטיסים מגנטיים.

ח.

ריהוט משרדי.

ט.

חומרי ניקוי ,שקיות ניילון ,חד פעמי ,נייר משקי.

י.

שילוט.

יא .מידוף.
יב .אנרגיה -גז טבעי ,גפ"מ ,סולר ,ומזוט.
יג.

חניונים -הפעלה וציוד

יד .מזגנים.
טו .מכונות צילום.
טז .גזים רפואיים.
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יז.

תדלוק כלי רכב.

יח .ציוד מטבחים מקצועי.
.4

מטרת הליך זה הינה לגבש ,ביחס לכל אחד מן התחומים ,רשימה של ספקים בכח שייצרו מאגר של
ספקים לאספקת השירותים .בהתאם לצרכיה ,כללית תפנה מדי פעם בפעם לספקים הנמנים על
הרשימה בתחום הרלבנטי בבקשה למתן השירותים ,והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ובכפוף להוראות כל דין .הבחירה בכל מקרה תיעשה בהתאם לנוהל בחירה שייקבע על ידי כללית,
במסגרתו כללית תהא לקחת בחשבון לצד המחיר המוצע גם פרמטרים נוספים (כמו למשל ניסיון
המציע  ,התרשמות מראיון עם היועץ המוצע ,המלצות מלקוחות הספק ,מידת התאמת היועץ המוצע
לסוג השירותים הנדרש וכו') ,והכל כפי שיוגדר ויפורט בכל בקשה ובקשה.

.5

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים תיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט של כללית ,ובהתאם לצרכיה .לאור האמור לעיל ,אין חובה שכללית תזמין מספק הנמנה על
הרשימה שירותים בהיקף כזה או אחר במהלך תקופת ההתקשרות.

.6

התמורה המקסימאלית אשר תשולם לספק בגין מתן השירותים ,כמו גם מתכונת התשלום (סכום
גלובאלי או תשלום שעתי) ,ייקבעו על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כתלות
באופי ובסוג השירותים המבוקשים בכל מקרה ומקרה .מובהר ומודגש ,כי ככל שהתמורה שתשולם על
ידי כללית תהא שעתית ,התמורה המקסימאלית לא תעלה על תעריף החשב הכללי העדכני לסוג
השירותים הרלבנטי (או לסוג השירותים שהינו ,לדעת הכללית ,הקרוב והמתאים ביותר עבור
השירותים הנדרשים לכללית בכל מקרה ומקרה) ותהא בהתאם להצעת המחיר שיגיש הספק במענה
לבקשה למתן השירותים.

.7

תנאי הסף בהם על כל יועץ המעוניין להיכלל ברשימה ביחס לתחום מסוים לעמוד נכון למועד האחרון
להגשת הפניות במסגרת הליך זה ,הינם:
א .בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ב .למציע ניסיון של לפחות ( 3שנים) במתן ייעוץ מקצועי בתחום אליו מתייחסת פנייתו.
ג .המציע העניק ב( 12-שניים עשר) החודשים הקלנדאריים הרצופים שלפני מועד הגשת פנייתו,
ייעוץ מקצועי בתחום נשוא פנייתו ל 2-גופים ציבוריים לפחות הכפופים לחובת מכרז על פי
הוראות כל דין.

.8

אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,למעט בחינת מועמדותם להיכלל
ברשימה .בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל תחום ותחום בנפרד.

.9

בכל מקרה ,כללית תהא רשאית להחליט על פסילתו של מציע ,והכל בכפוף לתנאי קול קורא זה
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .כללית אינה מתחייבת לאשר כל פנייה שתתקבל אצלה מכח
קול קורא זה.

 .10פנייה יכולה להתייחס לתחום אחד או יותר ,לפי בחירת המציע (יחד עם זאת ,ביחס לכל תחום בנפרד
לגביו מוגשת פנייה ,על המציע לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף  3לעיל).
 .11מובהר ,כי מספר היועצים שיאושרו בעקבות קול קורא זה אינו מוגבל.
 .12הגשת הצעה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המבקש לתנאים הכלליים
המפורטים באתר האינטרנט של כללית ,בכתובת( www.clalit.co.il:להלן" :התנאים הכלליים"),
כחלק מקול קורא זה.
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 .13הגשת הצעות תיעשה באמצעות חתימה על טופס 'אישור והסכמת המציע' בנוסח המפורט באתר כללית
כחלק מקול קורא זה .להצעה יצורפו האישורים והמסמכים הבאים:
א .פרופיל המציע.
ב .קורות חיים מפורטים של המציע (ובמקרה שהמציע הינו תאגיד – של היועצים המוצעים מטעם
המציע לצורך מתן השירותים).
ג .המלצות מלקוחות.
ד .כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .14כללית תבחן ותבדוק את הפניות שתתקבלנה אצלה מכח קול קורא זה .אך ורק מציע שימצא כעומד
בתנאי הסף להיכלל ברשימה ,יהא זכאי לקבל לעיון עותק מהסכם התקשרות עם כללית בנושא זה .על
כל מציע כאמור המעוניין להיכלל ברשימה להשיב לידי כללית את הסכם ההתקשרות על כל צרופותיו
כשהוא מלא וחתום כדבעי ,והכל בתוך ולא יאוחר מחלוף  7ימים ממועד קבלתו לידיו.
 .15לקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל ,לכתובת hilata1@clalit.org.il
עבור " עדכון רשימת היועצים המקצועיים לאגף הרכש של שירותי בריאות כללית בתחומי הרכש
השונים לשנים  ,"1027-1028וזאת לא יאוחר מיום  6.21.1024בשעה .14:00
 .16כל מי שעונה על הקריטריונים אשר פורטו לעיל ,מוזמן להגיש לכללית פנייה בכתב אשר תימסר
באמצעות דואר אלקטרוני ,בכתובת ,hilata1@clalit.org.il :עד לתאריך .22.21.1024

שירותי בריאות כללית
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אישור והסכמת המציע
ההתייחסות במסמך זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות
המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.
נתונים כלליים:
_____________________________

סוג האישיות המשפטית:
שם החברה:
מס' חברה:
כתובת:
פרטי איש קשר:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:
מנהלים ובעלי זכויות חתימה:

שם פרטי

שם משפחה

תפקיד

מס' תעודת
זהות

דוגמת חתימה

הצהרה והתחייבות
.1

הננו מבקשים בזאת להציע את מועמדותנו לגבי כל אחד מן התחומים המסומנים והמוקפים בעיגול
שלהלן:



דפוס  -טפסים ,חוברות ,מדבקות ,מעטפות ודיוור ישיר.



ציוד משרדי



מזון.



ריהוט.
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מכונות אוטומטיות לממכר משקאות וחטיפים.



עגלות קפה.



כרטיסים מגנטיים.



ריהוט משרדי.



חומרי ניקוי ,שקיות ניילון ,חד פעמי ,נייר משקי.



שילוט.



מידוף.



אנרגיה -גז טבעי ,גפ"מ ,סולר ,ומזוט.



חניונים -הפעלה וציוד



מזגנים.



מכונות צילום.



גזים רפואיים.



תדלוק כלי רכב.



ציוד מטבחים מקצועי.

.2

ידוע לנו ואנו מסכימים כי כללית אינה חייבת למסור פרטים ו/או נימוקים כלשהם בנוגע לאי קבלת
בקשה כלשהי ו/או בנוגע לבקשה/בקשות שתתקבל/נה.

.3

אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי ההליך ,על
נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מבקשתנו זו.

.4

לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי ההליך ,הננו מצהירים כי אנו מסכימים באורח בלתי חוזר לכל תנאי
ההליך.

.5

הננו מצהירים כי נכון למועד חתימתנו על הצהרה זו ,וביחס לכל אחד מן התחומים שסומנו והוקפו
לעיל ,אנו עומדים ללא יוצא מן הכלל בכל אחד ואחד מתנאי הסף המפורטים בסעיף  3לקול הקורא.

.6

ידוע לנו שכללית עשויה להסתמך על הצהרתנו זו והננו מתחייבים כי נישא באחריות לכל נזק שייגרם
לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצהרתנו זו.

.7

הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע במסמכי ההליך.
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המציע______________________ :

נחתם ביום_________________ :

חתימה__________________________________ :
על ידי ,_____________ :תפקיד _____________
ועל ידי ,____________ :תפקיד _____________

אישור עו"ד
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' רשיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו-
______________ הנושאים ת.ז .שמספרן ____________ ו ,________________ -וכי וחתימתם
בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
עו"ד
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תנאים כלליים
 .1הליך זה אינו מהווה מכרז ולא יחולו עליו ,בדרך כלשהי ,דיני המכרזים.
 .2בכל עת לפני חתימת הסכם ההתקשרות ,כללית תהא רשאית לעדכן את תנאי הסכם
ההתקשרות לפי שיקול דעתה ובלבד שתודיע על כך מראש ובכתב לכל מציע.
 .3כללית אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שתוגש לה או כל הצעה שהיא ,היא רשאית שלא לבחור
באף אחת מן ההצעות והיא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל הליך זה בכל
עת ו/או להקפיאו.
 .4כללית תבחן הצעות שתתקבלנה מכח קול קורא זה בהתאם לנהליה התקפים לעניין זה.
במסגרת זאת ,כללית תהא רשאית לקבל הצעה מסוימת ,כולה או חלקה ,או לקבוע סייגים
ותנאים כתנאי לקבלת ההצעה.
 .5כללית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים ,כולם או חלקם ,השלמת מסמכים,
פרטים והבהרות לגבי הצעותיהם.
 .6המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי הליך זה וכל מידע רלבנטי הקשור אליו ,לרבות הדינים
הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי
ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק
בעצמו ,ועל אחריותו ,את כדאיות ההתקשרות על פי הליך זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר
אחר שיש לו ,לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם
כללית במסגרת זאת .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,טרם הגשת הצעתו ,והוא
יהיה מנוע מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי כללית ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
 .7לא תישמע כל טענה של המציע והמציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו.
 .8בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים
מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות או של
הוראות כל דין.
 .9בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי אין לו ,לרבות לכל מי מטעמו ,ניגוד עניינים כלשהו
עם כללית.
 .11כל שינוי או תוספת במסמכי ההליך או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום
לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת כללית.
 .11לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.
 .12אין לראות בנתונים הכלולים במסמכי ההליך משום מצג ,הצהרה ו/או התחייבות כלשהי
מטעם כללית ו/או מי מטעמה ,ואין כללית ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות
האמור בהם.
 .13על כללית ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע
לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי ההליך ו/או בכל הקשור למסמכי ההליך ו/או
בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת
ההליך.
 .14מובהר בזאת ,כי כל מועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן הקבועים בהליך זה ניתנים לשינוי
על פי החלטת כללית על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין בהתייחסות למועד ,לוח זמנים ,תקופה
או פרק זמן במסמכי ההליך כדי לגרוע מסמכות כללית לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
 .15אין לראות בהליך זה או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד כללית להתקשר עם המציע
בכל דרך שהיא.
 .16כללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בפני המציעים פרטים
בדבר ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או חלקן ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .17כללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של ההליך ,לבטל תנאים שנכללו בגדרו אם
תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובת הנמקה ,שהדבר עשוי לסייע בניהול
יעיל של ההליך ו/או ב בחירה של הצעות שתענקנה לה את מירב היתרונות .ביטול תנאים
כאמור ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה ,והודעה על כך
תימסר לכל אותם גורמים.
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חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש
 .18המציע ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון
ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה שבו
יתברר כי המציע כלל פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו ,ומבלי שיהא בכך
על מנת לפגוע בכל יתר הסעדים שיהיו מוקנים לכללית במקרה כאמור מכח הוראות כל דין
והסכם ,המציע ישלם לכללית ,כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ,סך של ( 10,000עשרת אלפים) ₪
בגין כל פרט כאמור .המציע מצהיר כי ידוע לו שגובה הפיצוי המוסכם נקבע על ידי כללית
בהתחשב במהותו והיקפו של הליך זה והוא מסכים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל סביר בנסיבות
העניין.
 .19כתנאי להשתתפותו של המציע בהליך מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,בכתב
או בעל פה ,הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא ההליך ,אשר אליו נחשף המציע עקב ובמסגרת
השתתפותו בהליך ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי ההליך ,זולת מידע שהינו ברשות
הציבור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע כל קשר ,ישיר או עקיף ,עם
גורמי תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית ,טלוויזיונית ,רדיופונית
ו/או אחרת בכל עניין הנוגע להליך ,אלא באישור כללית .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי
המציע ,ספקי-המשנה של המציע ,יועציו ו/או מי מטעמו .המציע יהיה האחראי הבלעדי
להבטיח כי בעליו ,ספקי המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.
 .21לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות
המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להליך זה או הנובע ממנו ,לאף בית משפט
אחר לא תהיה סמכות לכך ,והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר
אשר מקום מושבו איננו בעיר תל-אביב.
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