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מכרז פומבי מס' 26/02/2016
לאספקת שירותי נטילת דמים וא.ק.ג ,.עבור
המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה
(להלן" :המכרז")

שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות למתן שירותי נטילת דמים וא.ק.ג.
(להלן" :השירותים") עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה (להלן" :הכללית" ו/או
"המזמין") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
תקופת ההתקשרות תהא ל 12 -חודשים ,כמפורט בהסכם.
תנאי סף להשתתפות מציע במכרז הינו קיום התנאים המצטברים הבאים:
 .3.1על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל נסיון קודם במתן שירותי נטילת
בדיקות דם וא.ק.ג ,.במהלך כל אחת מן השנים הקלנדריות  2014ו 2015-ובהיקף
כספי ממתן שירותים כאמור של לא פחות מ( 200,000-מאתיים אלף) ( ₪לא כולל
מע"מ) לכל שנה קלנדרית כאמור.
 .3.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
.1976
 .3.3על המציע להיות בעל רישיון תקף לנטילת דגימות דם כאמור במכרז זה בהתאם
לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז.1997 -
ניהול המכרז והוכחת תנאי הסף יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.
מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה,
תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו באופן המקנה לו את
מירב היתרונות .לצורך בחירת ההצעה הזוכה רשאי המזמין להתחשב בשיקולים כקבוע
בסעיף  22לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ועל פי דין.
המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/
או חלקו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת לרבות ,עדכון הליך ממוכן
מתפתח וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי
ששילם דמי השתתפות ו/או עיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות
המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( ₪ 1000.-אלף )₪שלא וחזרו
מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע בהמחאה לפקודת שירותי בריאות כללית.
ההמחאה תצורף להצעה (להלן" :דמי השתתפות").
הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 06/05/2016כולל) בשעה  12:00לתיבת ההצעות של
המזמין שמצויה במחלקת כספים ביתן  .23אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.
יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspxבכל
מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
שירותי בריאות כללית
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 .1שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות למתן שירותי נטילת דמים וא.ק.ג.
(להלן" :השירותים") עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה (להלן" :הכללית" ו/או
"המזמין") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .2תקופת ההתקשרות תהא ל 12 -חודשים ,כמפורט בהסכם.
 .3תנאי סף להשתתפות מציע במכרז הינו קיום התנאים המצטברים הבאים:
 .3.1על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל נסיון קודם במתן שירותי נטילת
בדיקות דם וא.ק.ג ,.במהלך כל אחת מן השנים הקלנדריות  2014ו 2015-ובהיקף
כספי ממתן שירותים כאמור של לא פחות מ( 200,000-מאתיים אלף) ( ₪לא כולל
מע"מ) לכל שנה קלנדרית כאמור.
 .3.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
.1976
 .3.3על המציע להיות בעל רישיון תקף לנטילת דגימות דם כאמור במכרז זה בהתאם
לחוק שירותי הובלה ,התשנ"ז.1997 -
 .4ניהול המכרז והוכחת תנאי הסף יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.
 .5מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה,
תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו באופן המקנה לו את
מירב היתרונות .לצורך בחירת ההצעה הזוכה רשאי המזמין להתחשב בשיקולים כקבוע
בסעיף  22לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג 1993-ועל פי דין.
 .6המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו ו/
או חלקו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת לרבות ,עדכון הליך ממוכן
מתפתח וזאת ,ללא צורך במתן הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי
ששילם דמי השתתפות ו/או עיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות
המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
 .7השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( ₪ 1000.-אלף )₪שלא וחזרו
מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע בהמחאה לפקודת שירותי בריאות כללית.
ההמחאה תצורף להצעה (להלן" :דמי השתתפות").
 .8הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 06/05/2016כולל) בשעה  12:00לתיבת ההצעות של
המזמין שמצויה במחלקת כספים ביתן  .23אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.
 .9יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspxבכל
מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
.10המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
 העברית.
שירותי בריאות כללית

