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 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :הכללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות
מחיר להתקשרות בנוגע להפעלת דוכן בשטח המרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ,הכל
כמפורט במסמכי ההזמנה.
להלן פירוט הדוכן :תכשיטים.
 .2שטחי המושכר בהם יפעלו החנויות הינם כמפורט בתשריטים ובמסמכי המכרז .שטחי
החנויות יימסרו לחזקת של הזוכה במכרז במצבם  as isליום שבו הוא יפונה ע"י הדייר
הנוכחי הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .3המושכר יימסר לחזקת הזוכים במכרז זה בסמוך לאחר ההכרזה על תוצאות המכרז
ובמועד שייקבע על ידי הכללית והללו יפעיל בשטח המושכר (לאחר קבלת כל
האישורים הדרושים לצורך הפעלת החנות והכל כמפורט בכתב ההזמנה) חנויות שונות,
כמפורט במסמכי המכרז.
 .4תקופות השכירות הינה ל 3-שנים.
 .5להלן פירוט תנאי הסף להשתתפות במכרז
מכרז פומבי  - 28-104/18תנאי סף להפעלת דוכן תכשיטים
 .5.1בידי המציע כל האישורים הנדרשים ע"פ חוק עסקאות עם גופים ציבוריים -
התשל"ו.1976-
 .5.2המציע הפעיל ,בשנת  2016או בשנת  2017בין בעצמו ובין באמצעות זכיינים ,לפחות
 2סניפים בתחום העיסוק אותו הוא רוצה להפעיל במושכר ומחזור המכירות
השנתי של החנויות הנ"ל בכל אחת מהשנים הנ"ל לא היה נמוך מ 1-מיליון ₪
בתוספת מע"מ.
 .6המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תמצית תנאי הסף
להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז ,בכתובתhttp://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/ :
 .general_matters.aspxמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו
לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הכללית ,הכל בהתאם להוראות כל דין.
 .7הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא
רשאית לערוך הליך תחרותי נוסף ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .8מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין באמור בה כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור
במסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
 .9יש להפקיד את מעטפת ההצעה למכרז בתיבה המיועדת לכך במרכז הרפואי מאיר רחוב
טשרניחובסקי  ,59כ"ס משרד מנהלת אדמיניסטרטיבית בנין סטולברג קומת קרקע ,לא
יאוחר מיום  22.5.2018בשעה ( 14:00להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין
לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד
האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית:
.http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/general_matters.aspx
שירותי בריאות כללית
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
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