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שירותי בריאות כללית
באמצעות סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
מכרז פומבי מס' 24-02-17
להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי
(להלן" :המכרז")

מוזמנות בזאת הצעות להפעלת תחנת מוניות במכלול הדרומי ,בסורוקה מרכז רפואי
אוניברסיטאי ,כמפורט במסמכי המכרז.
תקופת ההתקשרות הינה ל( 36-שלושים ושישה) חודשים ,כמפורט במסמכי המכרז.
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .3.1ברשות המציע לא פחות מ 15 :מוניות הרשומות בתחנת המוניות של המציע .כאשר
המוניות הינן :ממוזגות ,ומצוידות בחגורות בטיחות תקניות לכל הנוסעים ובכל
אמצעי בטיחות אחר ,הנדרש על-פי כל דין.
המונח "ברשות" לצורך סעיף זה ,מתייחס למוניות אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש ,לצורך מתן השירותים
נשוא המכרז ונכללים במצבת המוניות של תחנת המוניות.
 .3.2על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רשיון תקף להפעלת תחנת מוניות
בהתאם לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968-ו/או בעל רישיון תקף להפעלת תחנה
לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם לתקנות התעבורה ,תשכ"א.1961-
 .3.3על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  15.2.17בשעה  12:00בחדר ישיבות
הנהלה .מציע אשר לא ישתתף בכנס ,הצעתו לא תובא לדיון.
 .3.4על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
מודעה זו כוללת תמצית תנאי ההשתתפות במכרז והם מפורטים במלואם ובהרחבה,
במסמכי המכרז .אין באמור במודעה זו ,כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין
האמור בפנייה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
מודעה בגין מכרז זה ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים באתר האינטרנט של המזמין
בכתובת .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx
באתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים
האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 28.2.17כולל) בשעה  14:00לתיבת המכרזים של המזמין
הממוקמת בסורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי ,מול אוניברסיטת בן-גוריון בנגב סמוך
לשדרות רגר ולשדרות דוד בן-גוריון באר-שבע ,בניין הנהלה ,קומה  ,1חדר  .109אין
לשלוח את ההצעה בדואר.
נוסח המודעה מתפרסם גם באתר.www.bizbanegev.org.il :
שירותי בריאות כללית
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי
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שירותי בריאות כללית
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי

