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חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
אגף הרכש

מכרז פומבי עם אפשרות למשא ומתן מס' 91/28-16
עם אפשרות למו"מ  -בדיקות פתולוגיות עבור מרפאות
שירותי בריאות כללית בקהילה

 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מבקשת להזמין הצעות מחיר להתקשרות
שעניינה ביצוע בדיקות פתולוגיות עבור מרפאות שירותי בריאות כללית בקהילה (למעט
במרחב אילת) ,והכל כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :השירותים").
 .2ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים תיעשה מעת לעת ,בהתאם
לצורך ,על ידי כללית .למען הסר ספק ,מובהר ,כי הזמנה זו לקבלת הצעות מחיר
מתייחסת להזמנת מסגרת ולא לרכישה ספציפית של שירותים .על פי הזמנה זו ,מתחייב
המציע לספק לכללית את השירותים בהתאם להזמנות שיימסרו לו מעת לעת על-ידי
כללית בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 .3ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ,כאשר לכללית מוקנת
אופציה (לרבות לגבי אך ורק חלק מן הזוכים) להארכת ההתקשרות ב 24-חודשים
נוספים או כל חלק מהם מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית.
 .4האמור בהודעה זאת מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע
מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין
האמור במסמכי המכרז לבין האמור בהודעה זאת ,יגברו מסמכי המכרז.
 .5על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו
במכרז:
 .5.1נכון למועד הגשת ההצעה ,בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .5.2נכון למועד הגשת ההצעה ,בידי המציע כל האישורים ,ההיתרים והרישיונות
הנדרשים בהתאם להוראות כל דין לצורך מתן השירותים (לרבות ,אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היות המציע מעבדה רפואית מוכרת ורשומה בפנקס
המעבדות הרפואיות במקצוע מעבדה לפתולוגיה אבחנתית).
 .5.3נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע הינו בעל תקן אבטחת מידע למערכות בריאות
(ת"י .)27799
 .5.4נכון למועד הגשת ההצעה ,למציע מנהל רפואי שהינו רופא מומחה בפתולוגיה בעל
ידע בפענוח ואבחנה של תבחינים ורקמות וכן מנהל אבטחת איכות (המועסקים,
בכל מתכונת העסקה שהיא ,בחצי משרה לפחות כל אחד).
 .5.5המחזור הכספי השנתי של המציע מביצוע בדיקות פתולוגיות שונות בכל אחת מן
השנים  2012ו 2013-או  2013ו 2014-היה בהיקף של לפחות ( 7,500,000שבעה וחצי
מליון) ( ₪לא כולל מע"מ) לשנה.
 .6המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בהודעה זאת כוללים תנאי
סף להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל
יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .7מודעה 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.
 .8כללית 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 לממשה
בשלבים או לבטל את המכרז .כמו כן ,כללית תהא רשאית לנהל במסגרת המכרז משא
ומתן בהתאם לתנאים ולמתכונת כקבוע במסמכי המכרז.
 .9דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של  2,500ש"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  03.03.16בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
כללית
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.org.il :

