מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 26-16/14

לאספקת שירותי שינוע דגימות מעבדה ,עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה
(להלן" :המכרז")
 .1שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות למתן שירותי שינוע דגימות מעבדה (לרבות
דמים) (להלן" :השירותים") עבור המרכז הרפואי ה"עמק" בעפולה (להלן" :הכללית"
ו/או "המזמין") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .2השירותים נשוא המכרז חולקו ל( 4-ארבעה) מסלולים ,כאשר בכל מסלול יתקיימו כמה
סבבי שינוע .במסגרת המכרז ,תיערך תחרות נפרדת לגבי כל מסלול.
הצעות המחיר יכולות להתייחס לכל המסלולים או לחלקם (ההצעה תתייחס לכל
הסבבים הקבועים במסלול הרלבנטי) .תנאי להגשת הצעה ליותר ממסלול אחד הינה כי
למציע כמות מצטברת של רכבים ,כמפורט בתנאי הסף להלן.
 .3תקופת ההתקשרות תהא ל 24-חודשים ,כמפורט בהסכם.
 .4תנאי סף להשתתפות מציע במכרז הינו קיום התנאים המצטברים הבאים:
 .4.1על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל נסיון קודם במתן שירותי שינוע
והובלת דגימות מעבדה ו/או דגימות דם ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדריות
 2012ו 2013-ובהיקף כספי ממתן שירותי שינוע כאמור של לא פחות מ100,000-
(מאה אלף) ( ₪לא כולל מע"מ) לכל שנה קלנדרית כאמור.
 .4.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו.1976-
 .4.3על המציע להיות בעל רישיון תקף לאספקת שירותי נסיעות מיוחדות כאמור
במכרז זה בהתאם לחוק מובהר כי המציע רשאי לבצע את ההובלה באמצעות
מונית ובלבד שהינה בעלת רישיון מתאים להובלת משא כאמור לעיל.
 .4.4על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  10/12/2014בשעה  10:00בבית
ספר לאחיות כיתה .3
 .4.5ברשות(*) המציע לא פחות מ 2-כלי רכב ,העומדים לרשותו לצורך אספקת
השירותים האמורים במכרז זה ,וזאת ,במצטבר ביחס לכל מסלול אשר המציע
הגיש הצעה ביחס אליו (דהיינו ,הגיש המציע לדוגמא הצעה ביחס ל 3-מסלולים,
ברשות המציע להיות  6כלי רכב לפחות).
הבהרה(*):
(*) המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו
ו/או באמצעות מי מטעמו ,ואשר המציע רשאי לעשות בהם שימוש על פי דין או
הסכם לצורך מתן השירותים נשוא המכרז ככל ויזכה.
 .4.6על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך ₪ 30,000
(שלושים אלף  ,)₪ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה
בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א ,)1981-המקיים סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח
המפורט במכרז ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום .26/02/2015
הערבות תשמש כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז ותחולט כפיצוי קבוע
ומוסכם מראש ,בהתקיים התנאים המפורטים במכרז והמציע מוותר מראש על
כל טענה בהקשר זה.
 .5ניהול המכרז והוכחת תנאי הסף 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 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.
 .7המזמין 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.
 .8השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( ₪ 1,000.-אלף  )₪שלא
יוחזרו מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע בהמחאה לפקודת שירותי בריאות
כללית .ההמחאה תצורף להצעה (להלן" :דמי השתתפות") .את התשלום יש לבצע
עד  23/12/2014ולפני מפגש כנס מציעים דהיינו עד השעה  .11:00מובהר בזאת כי
ההשתתפות בכנס מותנת בתשלום.
 .9הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 23/12/2014כולל) בשעה  12:00לתיבת ההצעות של
המזמין שמצויה בבניין  23מחלקת כספים .אין לשלוח את ההצעות בדואר .הצעה שלא
תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.
 .10יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 .www.clalit.org.ilבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו,
יגבר האמור במסמכי המכרז.
שירותי בריאות כללית

