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שרותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי קפלן מזמינה בזאת הצעות להתקשרות
שעניינה מתן שירותי הסעות לסטודנטים ,מירושלים לרחובות ובחזרה (להלן:
"השירותים") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .1תקופת ההתקשרות הינה ל 12-חודשים ,עם אופציה למזמין להארכת תקופת
ההתקשרות לתקופה נוספת בת  12חודשים נוספים ולא יותר מ 24-חודשים (כולל
תקופת ההתקשרות המקורית).
 .2להלן פירוט תנאי הסף להשתתפות במכרז:
א .על המציע להיות בעל ניסיון קודם במתן שירותי הסעות נוסעים ,בין השנים
 ,2014-2017בהיקף שלא יפחת מ 100-נוסעים ליום.
ב .על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רישיון "להפעלת משרד להסעות מיוחדות"
מאת משרד התחבורה כמשמעו ב -צו הפיקוח על המצרכים ושירותים (הסעות סיור,
הסעה מיוחדת והשכרת רכב) התשמ"א.1985-
ג .בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים.
ד .ברשות המציע לפחות  5אוטובוסים ,בעלי  50מקומות לפחות (לא כולל הנהג)
ולפחות  10מיניבוסים ,בעלי  16מקומות לפחות (לא כולל הנהג) העומדים לרשותו
(המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו ואו
באמצעות מי מטעמו) ,אשר המציע רשאי לעשות בהם שימוש לצורך מתן השירותים
נשוא הזמנה זו ונכללים במצבת כלי הרכב כמפורט ברישיון להפעלת משרד להסעות
מיוחדות של המציע מטעם משרד התחבורה.
ה .על המציע להיות במועד הגשת הצעתו בעל רישיונות ברי תוקף להסעה בשכר ,מאת
המפקח על התעבורה ,לכל רכב ברשותו כהגדרה המפורטת על פי תקנות משרד
התחבורה.
ו .על המציע להעסיק במועד הגשת הצעתו קצין בטיחות בתעבורה (בין כעובד או כספק
חיצוני) בעל כתב הסמכה וכתב מינוי מטעם מנהל אגף קציני בטיחות בתעבורה
במשרד התחבורה על פי תקנות התעבורה.
 .3המציע 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.
 .4מודעה 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.
 .5כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .6יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעות הזוכות במכרז מפורטים במסמכי המכרז
המלאים ,המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת
עדכונים שוטפים אודות המכרז בכתובתhttp://clalitsitecontent.wclalit.org.il/ :
.he/info/tenders/Pages/public_general.aspx
 .7על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי בי"ח קפלן
רח' פסטרנק  1רחובות ,במשרד מנהל הכספים בבניין ההנהלה ,לא יאוחר מיום
 25/10/2018בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את
ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות.
שירותי בריאות כללית
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 .8המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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