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 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי הכרמל (להלן" :המזמין") ,מזמינה
בזה הצעות להתקשרות למתן שירותי הסעות באמבולנסים עבור בי"ח כרמל ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו ובהסכם המצורף לו (להלן" :השירותים").
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הכללית שכתובתו www.clalit.org.il
 .3תקופת ההתקשרות הינה ל( 3-שלוש) שנים עם אופציה למזמין להארכת תקופת
ההתקשרות בתקופה נוספת בת  12חודשים ,כמפורט בהסכם.
 .4תמצית תנאי הסף להשתתפותו של מציע במכרז:
 .4.1המציע הנו גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי או עוסק
מורשה או מוסד ללא כוונת רווח.
 .4.2המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כדין כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו .1976 -
 .4.3המציע בעל רישיון/אישור עדכני מטעם משרד הבריאות להפעלת אמבולנסים
פרטיים.
 .4.4בבעלות המציע או בחזקתו ( 4ארבעה) אמבולנסים פעילים לפחות ,העומדים בכל
התנאים הקבועים בדין ,לרבות הגדרות והנחיות משרד הבריאות ובכלל כך אישור
הפעלה כאמבולנס פרטי מטעם משרד הבריאות.
 .4.5המציע בעל ניסיון במתן שירותי הסעות אמבולנסים במהלך  5השנים הקלנדריות
שתחילתן בחודש ינואר  60( 2012חודשים רצופים) ,ברציפות ובהיקף שנתי כולל
שלא יפחת מ ₪ 300,000 -כולל מע"מ ,לכל שנה מחמש השנים כאמור.
 .4.6המציע מחזיק באישור מפעל חיוני (צו על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום,
תשכ"ז )1967 -תקף.
 .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 בימים א-ה בין השעות  08:00-15:00ועד ליום ( 28.5.17כולל)
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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 .8המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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