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באמצעות המרכז הרפואי מאיר
מכרז פומבי מס' 28-103/19
למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה להפעלת
תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר
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(להלן" :המכרז")
 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז
הרפואי") ,מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי הסעה במוניות ולמתן הרשאה
להפעלת תחנת מוניות בשטח המרכז הרפואי מאיר (להלן" :השירותים") והכל ,כמפורט
במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל( 60 -שישים) חודשים ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .3ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
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שעה
תאריך
פעילות
12:00
30/4/2019
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
14:00
13/5/2019
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 .4תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .4.1ברשות המציע לא פחות מ 15 :מוניות משנת ייצור  2015ומעלה הרשומות בתחנת
המוניות של המציע.
המונח "ברשות" לצורך סעיף זה ,מתייחס למוניות אשר בחזקת המציע בעצמו ו/או
באמצעות מי מטעמו ,אשר הינו רשאי לעשות בהם שימוש ,לצורך מתן השירותים
נשוא המכרז ונכללים במצבת המוניות של תחנת המוניות.
 .4.2על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רישיון תקף כנדרש על פי כל דין להפעלת
תחנת מוניות או תחנה לביצוע הסעות מיוחדות בהתאם לתקנות התעבורה,
תשכ"א.1961-
 .4.3על המציע להעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בהתאם לפרק י' של תקנות התעבורה,
תשכ"א.1961-
 .4.4על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט 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 .מבלי
לגרוע מהאמור המזמין שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת 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 שעיין במסמכי המכרז ולרבות,
במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
 .12בכל 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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