מרכז רפואי יוספטל
שירותי בריאות כללית – מרכז רפואי יוספטל
מכרז פומבי מס' ( 30-07/15להלן" :המכרז")
שירותי שינוע והובלה עבור המרכז הרפואי יוספטל ומרחב אילת
של שירותי בריאות כללית

 .1מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי שינוע של דגימות (כולל דמים) ,הובלה והפצה
של דברי דואר וציוד ,שליחויות וסידורים עבור מרכז רפואי יוספטל של שירותי
בריאות כללית (להלן" :כללית") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן:
"השירותים") .השירותים יכללו שינוע והובלה של ציוד ומטלטלין [לרבות עבודת
הסבלות הכרוכה בכך] ,וכן שינוע של תרופות ,דגימות מעבדה (לרבות דמים) ,כביסה
ודברי דואר ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .2השירותים יבוצעו על ידי נהגים מקצועיים ומוסמכים מטעם הספק ,באמצעות רכב
מסחרי ( 5ימים בשבוע) ובאמצעות משאית (אחת לחודש) ,העומדים בתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,שיועמדו באופן ייחודי ובלעדי עבור כללית ,והכל בהתאם כמפורט
במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .3ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ,כאשר לכללית מוקנית
אופציה להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.
 .4על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו
במכרז:
 4.1על המציע להיות בעל כל אישור ,היתר ורישיון הפעלה תקפים כנדרש על פי
הוראות כל דין או תקן לאספקת ולמתן השירותים.
 4.2על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל מחזור שנתי ממתן שירותי שינוע
והובלה במהלך שנת  2013ובמהלך שנת  ,2014בהיקף כספי שנתי שלא יפחת
מסך של ( 750,000שבע מאות וחמישים אלף) ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה.
 4.3נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע מעסיק  6נהגים לפחות בעלי ותק ורישיון נהיגה
בתוקף של  3שנים לפחות אשר מועסקים על ידו לפחות שנה קלנדרית לפני תאריך
הגשת הצעתו להשתתפות במכרז.
 4.4נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע מעסיק קצין בטיחות בתעבורה ,בעל כתב מינוי
מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה וכתב הסמכה תקף
על פי תקנות משרד התחבורה.
 4.5על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר ייערך ביום  14.12.2015בשעה 10:00
במשרדי הנהלת המרכז הרפואי ,בדרך יותם ,ת.ד 600 .אילת.
 4.6על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו .1976 -
 .5המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בנספח זה הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .6נספח זה הינו בלתי נפרד מכלל מסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי
המכרז לבין האמור בנספח זה ,יגברו מסמכי המכרז.
 .7כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לפצל
את ההזמנה בין מספר מציעים או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז.
 .8מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של כללית (בכתובתwww. :
( clalit.co.ilבתחתית הדף) תחת הכותרת "מכרזים והליכי מו"מ") .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי
כללית ,הכל בהתאם להוראות כל דין.
 .9דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של  500ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בשיק לפקודת
שירותי בריאות כללית .יש לצרף שיק זה להצעה .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה.
 .10את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 29.12.2015כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל
ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
שירותי בריאות כללית


