מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף מס' 1001/17
לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים
במרכז הרפואי קפלן של שירותי בריאות כללית (להלן:
"כללית" ו/או "המזמין") (להלן" :המכרז") ,כמפורט להלן.
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 .1מוזמנות בזה הצעות לאספקת שירותי הפעלה וניהול של משרד לוויות וחדר נפטרים
במרכז הרפואי קפלן (להלן" :המזמין" ו"-המכרז") והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2תקופת ההתקשרות תהיה ( 12שנים עשר) חודשים ,ובצירוף אופציה של המזמין
להארכת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות ( 12שנים עשר) חודשים נוספים כל
אחת ,כמפורט במסמכי המכרז וההסכם הנלווה לו ,כך שסך כל תקופת ההתקשרות
המירבית לא יעלה בכל מקרה על ( 48ארבעים ושמונה) חודשים ,גם אם תופעל האופציה
או איזו מהן.
 .3במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות על קיומו של הליך תחרותי נוסף ,כמפורט
בגוף המכרז ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה המזמין ,להגיש
הצעה מיטיבה עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז (התנאים מצטברים ועליהם להתקיים במציע עצמו):
 .4.1למציע יהיה ,במועד הגשת הצעתו במסגרת המכרז ,נסיון מוכח של לפחות ארבע ()4
שנים בהפעלת חדר נפטרים בבית חולים שהינו בעל  300מיטות אשפוז לפחות.
 .4.2למציע יהיה ,במועד הגשת הצעתו במסגרת המכרז ,נסיון מוכח של לפחות ארבע
( )4שנים במתן שירותי קבורה של עוברים ואיברים על פי נהלי משרד הבריאות
והמשרד לשירותי דת.
 .4.3למציע יהיה ,במועד הגשת הצעתו במסגרת המכרז ,רשיון תקף למתן שירותי
קבורה מטעם המשרד לשירותי דת.
 .4.4על המציע להיות ,במועד הגשת הצעתו במסגרת המכרז ,בעל כל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.5על נציג המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  06/08/2017בשעה 13:00
במרכז הרפואי קפלן .לשאלות בנוגע למיקום המדויק ניתן להתקשר אל הגב' מרי
יונסי בטלפון.08-9441672 :
הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .5הליכי ניהול המכרז יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.
 .6מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה,
תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו ,באופן המקנה למזמין
את מירב היתרונות .בחירת ההצעה הזוכה תהא בהתאם לאמות מידה המפורסמות
במסמכי המכרז וכקבוע בסעיף  22לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג .1993-לשם בחירת
ההצעה הזוכה יהא המזמין רשאי להתחשב בנסיון עבר של איזה ממוסדותיה של כללית
עם המציע.
 .7המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת וזאת ,ללא צורך במתן
הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או למי שעיין במסמכי המכרז ולרבות,
במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו ו/או במערכות מי מטעמו.
 .8הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 24/08/2017כולל) בשעה  12:00לתיבת ההצעות של
המזמין שמצויה במרכז הרפואי קפלן ,בבניין ההנהלה קומה  .1אין לשלוח את ההצעות
בדואר .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה ,לא
תיבחן.
 .9יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 ,www.clalit.co.ilמכרזים ,רכש ציוד כללי ,מכרזים פומביים .בכל מקרה של סתירה
בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
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.10המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.
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