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(להלן" :המכרז")
 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז
הרפואי") ,מזמינה בזאת קבלת הצעות לאספקת כלים חד פעמיים ,עבור המרכז הרפואי
(להלן" :השירותים") והכל ,כמפורט במסמכי ההליך ובנספחיו.
 .2תקופת ההתקשרות במכרז הינה לעד ( 60שישים) חודשים ,הכל כאמור בתנאי ההסכם
הנכלל במסמכי המכרז.
 .3ריכוז המועדים במסגרת הליך זה:
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שעה
תאריך
פעילות
12:00
29/4/2019
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
14:00
12/5/2019
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 להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה,
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
 .4.2למציע ניסיון באספקת כלים חד פעמיים ,כדוגמת האמור במכרז זה ,לשני לקוחות
לפחות ,בהיקף כספי של ( 350,000שלוש מאות וחמישים אלף)  ₪כולל מע"מ לפחות
לשנה לכל לקוח ,במהלך כל אחת מן השנים  2017ו.2018-
הוכחת תנאי הסף ואופן ניהול המכרז הינם בהתאם למפורט בהרחבה במסמכי המכרז.
 .5מודעה 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.
 .6מודעה 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.
 .7שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש להפנות באופן ועד למועד הנקוב לעיל בהתאם
למפורט במסמכי המכרז.
 .8הגשת ההצעות תיעשה עד ולא יאוחר מן המועד שפורט לעיל לתיבת ההצעות של המזמין,
הממוקמת במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ,משרד המנהלת האדמיניסטרטיבית ,בניין
סטולברג ,קומת קרקע ,חדר ( 106בימים א-ה' ,בין השעות  .)08:00-15:00אופן הגשת
ההצעות הינו כמפורט במסמכי המכרז .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל
הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
 .9מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לפצל את הזכיה 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.
 .10לצורך 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.
 .11המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת 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.
 .12לצרכי מכרז זה הכין המזמין אומדן .סטייה של כ( 15% -חמישה עשר אחוזים) ומעלה
מן האומדן ,עשויה להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז והמציע מוותר על כל
טענה בהקשר זה.
 .13בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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