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 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :המזמין") ,באמצעות מינהל תשתיות ובינוי( ,להלן
"המינהל") ,מזמינה בזה את מכוני ההעתקות (להלן" :המכון") להגיש בקשה (להלן:
הבקשה) ,להיכלל במאגר מכוני העתקות (להלן" :המאגר") לביצוע שירותי צילום,
שירותי תווין (פלוט) ,הדפסות ,איסוף וכריכת חוברות ,כולל משלוח (קבלת החומר
ומסירתו בהתאם למפורט בסעיף א'  1למפרט שלהלן (להלן":העבודה""/העבודות"),
עבור מינהל תשתיות ובינוי ,בכל מקום בארץ בו הוא פועל.
 .2מטרת הליך זה הינה לגבש ,רשימה של ספקים בכח שייצרו מאגר של ספקים
לאספקת השירותים .בהתאם לצרכיה ,כללית תפנה מידי פעם בפעם לספקים
הנמנים על הרשימה בתחום בבקשה למתן שירותים ,והכל בהתאם לשיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט ובכפוף להוראות כל דין .הבחירה בכל מקרה תיעשה בהתאם
לנוהל בחירה שייקבע ע"י הכללית.
 .3תוקף המאגר הינו לתקופה של  60חודשים ,סה"כ חמש שנים.
 .4התשלום בגין העבודה הינו על בסיס מחירון קבוע ,המצורף למסמכי הפניה.
 .5על כל ספק המעוניין להיכלל ברשימה לעמוד נכון למועד האחרון להגשת הפניות
במסגרת הליך זה ,לעמוד בתנאי הסף כמפורט במסמכי הפניה המצויים ואשר
תמציתם:
א .תעודת עוסק מורשה משלטונות מס ערך מוסף (ליחיד)/תעודה מרשם החברות
(לגבי חברה).
ב .אישור בר-תוקף על ניהול ספרי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים
ציבוריים תשל"ו.1976-
ג .ביצע שירותים כפי הנדרש במסמכי הפניה ,בהיקף כספי של לפחות ₪ 100,000
לשנה ,בכל אחת מ 3-השנים האחרונות.
 .6אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,למעט בחינת
מועמדותם להיכלל ברשימה.
 .7בכל מקרה ,כללית תהא רשאית להחליט על פסילתו של מציע ,והכל בכפוף לתנאי
קול קורא זה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .כללית אינה מתחייבת
לאשר כל פנייה שתתקבל אצלה מכח קול קורא זה.
 .8מובהר ,כי מספר הספקים שיאושרו בעקבות קול קורא זה אינו מוגבל.
 .9הגשת הצעה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המבקש לתנאים
הכלליים המפורטים באתר האינטרנט של כללית ,בכתובת ( www.clalit.co.ilלהלן:
"תנאים כללים") ,כחלק מקול קורא זה.
 .10הגשת הצעות תיעשה באמצעות חתימה על החוזה המצורף "הסכם התקשרות עם
מכוני העתקות" בנוסח המפורט באתר כללית כחלק מקול קורא זה.
לקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל ,לכתובת
 orlygo@clalit.org.ilעבור "מאגר מכוני העתקות למינהל תשתיות ובינוי של שירותי
בריאות כללית לשנים  ,"2020-2025וזאת לא יאוחר מיום  11/01/2021בשעה .12:00
כל מי שעונה על הקריטריונים אשר פורטו לעיל ,מוזמן להגיש לכללית פנייה בכתב
אשר תימסר באמצעות דואר אלקטרוני ,בכתובת  ,orlygo@clalit.org.ilעד לתאריך
.11/01/2021
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.

