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(להלן" :המכרז")
 .1מוזמנות בזה הצעות לשכירה והפעלה של חנות למכירת מוצרים אורתופדיים במרכז
הרפואי "העמק" (להלן" :המכרז"; "השירותים") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל( 24-עשרים וארבעה) חודשים ,הכל כאמור בתנאי ההסכם
הנכלל במסמכי המכרז.
 .3ריכוז המועדים במסגרת הליך זה:
שעה
תאריך
פעילות
10:00
31/05/2018
סיור מציעים (אופציונאלי)
12:00
05/06/2018
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
12:00
14/06/2018
מועד אחרון להגשת הצעות להליך
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 .4תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .4.1על המציע לצרף להצעתו כל אישור ו/או רישיון הדרוש ,ככל שנדרש ,על-פי כל דין
לצורך התקשרותו בהסכם נשוא מכרז זה לרבות ,אישור תקף על ניהול ספרים,
רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.2על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל תעודת הכשרה למתן
שרותי אורתטיסט ופרוסתטיסט.
 .4.3על המציע להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל הסדר תקף לאספקת השירותים
והמוצרים ,דוגמת אלו האמורים בהליך זה ,במימון ו/או סבסוד (מלא או חלקי)
של חברות הביטוח המשלים הפועלות מטעמן של לפחות שתי ( )2מהגופים הבאים:
שירותי בריאות כללית ,קופת חולים מאוחדת ,קופת חולים מכבי ,קופת חולים
לאומית ,המכון הלאומי לקטועי גפיים (מכון "לואיס").
הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .5הליכי ניהול המכרז יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.
 .6מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה והוא שומר
לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לבחור זוכה חלופי מבין
המציעים במכרז זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו
בכל שלב של המכרז ו/או ההתקשרות והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.
 .7לצורך בחירת ההצעה הזוכה ,יהא המזמין רשאי להביא בחשבון אף את אמות המידה
כאמור בתקנה (22א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-וכן ,להסרת ספק,
המזמין יהיה רשאי לשקול במסגרת שיקוליו ,את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע
התקשרויות קודמות של המציע עם המזמין ו/או מי ממוסדותיו והכל ,באופן המקנה
למזמין את מירב היתרונות.
 .8המזמין 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 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.
 .9הגשת ההצעות תיעשה לתיבת ההצעות של המזמין שמצויה במחלקת כספים מרכז
רפואי העמק ביתן  .23אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא תמצא בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה ,לא תבחן.
 .10יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .11אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים ,המתפרסמים וניתנים
להורדה ללא תשלום באתר הכללית שכתובתו .www.clalit.org.il
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי "העמק"

