מכרז פומבי מס' 26-17-2014

עם אפשרות להליך תחרותי מקוון או נוסף () best & final
לאספקת שירותי הסעת חולים באמבולנס (להלן" :המכרז")
 .1מוזמנות בזה הצעות להתקשרות בהסכם למתן שירותי הסעות חולים באמבולנסים
בהתאם לתנאי המכרז (להלן" :השירותים").
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל( 48-ארבעים ושמונה) חודשים כמפורט בהסכם.
 .3במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו
של הליך ממוכן מתפתח ו/או להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף (,) best & final
כמפורט בגוף המכרז.
 .4השירותים המפורטים במכרז חולקו ל 3 -קבוצות ,המסומנות א'-ג':
 .4.1קבוצה א'  -הסעות חולים בניידת טיפול נמרץ;
 .4.2קבוצה ב'  -הסעות חולים באמבולנס טיפול נמרץ;
 .4.3קבוצה ג'  -הסעות חולים באמבולנסים;
ניתן להגיש הצעה המתייחסת לכל שלושת הקבוצות או לחלקן ובלבד שההצעה תתייחס
לקבוצות שלמות ולא לחלקי קבוצות ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .5תנאי הסף להשתתפות בהליך:
 .5.1ביחס לקבוצה א':
 .5.1.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים בניידת טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות ,2011
 2012ו 2013-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא יפחת
מ( ₪ 180,000-לא כולל מע"מ).
 .5.1.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  4ניידות טיפול נמרץ.
 .5.2ביחס לקבוצה ב':
 .5.2.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים באמבולנס טיפול נמרץ ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות
 2012 ,2011ו 2013-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא
יפחת מ( ₪ 180,000-לא כולל מע"מ).
 .5.2.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  4אמבולנסים לטיפול נמרץ.
 .5.3ביחס לקבוצה ג':
.5.3.1במועד הגשת הצעתו למכרז ,המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הסעת
חולים באמבולנסים ,ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות 2012 ,2011
ו 2013-ובהיקף הכנסה שנתי ממתן שירותים כאמור שלא יפחת מ180,000-
( ₪לא כולל מע"מ).
.5.3.2על המציע להחזיק ברשותו(*) לכל הפחות  4אמבולנסים.
הבהרה:
(*) המונח "ברשות" מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו,
(**) ככל והמציע מגיש הצעה ביחס ליותר מקבוצה אחת ,הרי שהדרישות לעיל הינן
דרישות מצטברות ביחס לקבוצות שלגביהן מוגשת הצעתו.
 .5.4בנוסף וביחס לכל הקבוצות:
 .5.4.1למציע אישור הפעלה ביחס לכל אחד מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה
שימוש בהתאם למכרז זה ,מאת משרד הבריאות.
 .5.4.2למציע רישיון להפעלת כל אחד מהאמבולנסים/ניידות בהם יעשה שימוש
על פי מכרז זה מאת רשות הרישוי במשרד התחבורה.
 .5.4.3למציע מוקד  /סניף ברדיוס שלא יעלה על  20ק"מ מהמרכז הרפואי העמק.
 .5.4.4על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים התשל"ו .1976 -
הוכחת תנאי הסף לעיל הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .6המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא שומר
לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי באופן המקנה לו את מירב
היתרונות.
 .7המזמין שומר 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 ,וזאת ללא צורך במתן הסבר
ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי שעיין במסמכי המכרז ושילם דמי
השתתפות ,ולרבות במקרה של ביטול ו/או עדכון ו/או שינוי כאמור בשל טעות המזמין
ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
 .8השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 1000אלף  ₪שלא יוחזרו מכל
סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע במשרדי המזמין ,במחלקת כספים ביתן  ,23בימים
א' -ה' בין השעות  09:00ל ,12:00 -החל מיום ה 14/12/2014-ועד ליום 21/12/2014
(כולל)בשעה  09:00התשלום יעשה בשיק לפקודת "שירותי בריאות כללית" (להלן:
"דמי השתתפות") .משתתף אשר לא יישלם דמי מכרז לא יוכל להשתתף בכנס מציעים.
מובהר כי במועדים ובמיקום לעיל ,יתאפשר עיון מוקדם ללא תשלום במסמכי המכרז
המלאים.
 .9הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 29/12/2014כולל) 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.
 .10יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .11נוסח המכרז מתפרסם גם באתר הכללית  .WWW.CLALIT.ORG.ILכמו כן יש
הוריד את מסמכי המכרז מהאתר של הכללית.

