ההנהלה הראשית
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מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית ועם מו"מ מס' - 91/08-15
אספקת אביזרים אורטופדיים למכוני הסדר
עבור עמיתי 'כללית מושלם' של שירותי בריאות כללית
 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :כללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות
מחיר להתקשרות שעניינה אספקת אביזרים אורטופדיים (להלן" :האביזרים") למכוני
הסדר עבור עמיתי תוכניות השב"ן 'מושלם זהב' ו'-מושלם פלטינום' ,או כל תוכנית
שירותי בריאות נוספים אחרת או נוספת של כללית ,ככל שתהיה ,וכן לגורמים אחרים
לפי קביעת כללית ובהתאם לשיקול דעתה (להלן ביחד" :עמיתי 'כללית מושלם'"),
והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2האביזרים יימכרו במכונים אורטופדיים אשר ייבחרו על ידי כללית (על פי שיקול דעתה
ובכפוף להוראות כל דין) וישמשו כעמדות ניפוק ומכירה של אביזרים לעמיתי 'כללית
מושלם' (לעיל ולהלן" :מכוני ההסדר") .האביזרים יימכרו במכונים אורטופדיים אשר
ייבחרו על ידי כללית (על פי שיקול דעתה ובכפוף להוראות כל דין) וישמשו כעמדות
ניפוק ומכירה של אביזרים לעמיתי 'כללית מושלם' (לעיל ולהלן" :מכוני ההסדר").
כללית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,למכור
את האביזרים גם במתקניה (לרבות בבתי המרקחת שלה) ולצורך זה לרכוש את
האביזרים מן המציעים הזוכים במכרז במחירים נשוא הצעתם האחרונה.
 .3יובהר ,כי כללית שוקלת לערוך ,בכפוף להוראות כל דין ,הליך עתידי אפשרי של פניה
לקבלת הצעות מחיר ( )RFPלבחירת מכוני ההסדר (להלן" :ההליך הנבחן") ,וזאת
במתכונת כפי שתקבע על ידי כללית .בהתאם ,ההתקשרות נשוא הליך זה צפויה
להתחיל רק לאחר השלמת ההליך הנבחן ותחילת ההתקשרויות מכוחו ,והכל בהתאם
ובכפוף לשיקול דעתה של כללית.
 .4מטרת הליך זה הינה לבחור מספר יבואנים ו/או יצרנים מקומיים אשר יספקו את
האביזרים למכוני ההסדר (עד  4דגמים זוכים ביחס לכל התוויה) ,והכל בהתאם ובכפוף
למסמכי המכרז.
 .5ניתן להגיש הצעה חלקית (קרי ,הצעה המתייחסת רק לחלק כזה או אחר מן האביזרים).
 .6תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 24-עשרים וארבעה) חודשים עם אופציה
(המסורה באופן חד צדדי בידי כללית) להארכת ההתקשרות לתקופה נוספת של 12
(שנים-עשר) חודשים או כל חלק מהם בכל פעם ,עד ל( 24-עשרים וארבעה) חודשים
נוספים סה"כ מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית.
 .7על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 7.1בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 7.2המציע הינו יצרן האביזרים נשוא ההצעה ו/או המציע משמש ,במועד הגשת
ההצעה ,מפיץ מורשה בישראל של יצרן האביזרים ו/או יבואן מורשה בישראל של
יצרן האביזרים ו/או סוכן מורשה בישראל של יצרן האביזרים ו/או תאגיד-בת שלו
הרשום כדין בישראל.
 7.3המחזור הכספי השנתי של המציע ממכירת אביזרים אורטופדיים בישראל בכל
אחת מהשנים  2012ו 2013-היה בהיקף של לפחות ( 1,000,000מליון) ( ₪לא כולל
מע"מ) לשנה.
 .8המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו 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.
 .9מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר
מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
 .10כללית 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 ,בהתאם למפורט בכתב ההזמנה ,או לממשה בשלבים
או לבטל את המכרז.
כן כללית תהא רשאית להורות על עריכת משא ומתן במסגרת המכרז ,והכל בהתאם
למפורט בכתב ההזמנה.
 .11על כל מציע לצרף להצעתו המחאה לפקודת שירותי בריאות כללית בסך ,₪ 2,500
לתשלום דמי השתתפות במכרז.
 .12יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז בכתובת:
 .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/public_refui.aspxמבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש במשרדי הנהלת כללית,
ברחוב ארלוזורוב  115ת"א ,קומה  ,4חדר  ,410לאחר תיאום בטלפון .03-6923580
 .13על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי כללית ,ברחוב
ארלוזורוב  ,115תל-אביב ,בקומה כניסה (מול עמדת המודיעין) ,לא יאוחר מיום
 22.02.15בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את
ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות.
מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית:
.www.clalit.org.il
כללית

