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סימננו0854211215 :
לכבוד
_______________
_______________
ג.א.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס'  30-08/15שירותי היסעים במוניות עבור המרכז הרפואי יוספטל ומרחב אילת של
שירותי בריאות כללית
מכתב הבהרה
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") בקשר עם המכרז אשר בנדון
(להלן" :המכרז") ,להלן מספר הבהרות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל משתתפי המכרז:
(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי המכרז ,אלא אם
נאמר במפורש אחרת).
כתב ההזמנה
 .1סעיף  2לנספח בטיחות בדרכים  -הסעת נוסעים (נספח י' למסמכי המכרז) :תשומת הלב כי העסקת
קצין בטיחות בתעבורה נדרשת אך ורק ככל שהדבר מתחייב על פי הוראות הדין.
 .2סעיף  104להסכם ההתקשרות (נספח יא' למסמכי המכרז) :הספק ימציא לכללית ,תוך  14ימים
מהודעת הכללית על קבלת הצעתו (או כל פרק זמן נדחה אחר ככל שיאושר מראש ובכתב על ידי כללית),
אישור קיום ביטוחים מקורי החתום על ידי המבטח ,בנוסח שעולה בקנה אחד עם הדרישות הביטוחיות
נשוא סעיפי הביטוח בהסכם ההתקשרות (במידת הצורך ,נוסח כאמור יסופק למציע הזוכה עם קבלת
הודעת הזכייה) ,או בכל נוסח אחר ככל שיאושר מראש ובכתב על ידי יועץ הביטוח של כללית ,שיהא
רשאי לאשר עריכת שינויים בפרק הביטוח .למען הסר ספק ,יועץ הביטוח של כללית יפעל בעניין זה
בהתאם לשיקול דעתו המקצועי ויהא רשאי שלא להתיר עריכת שינויים בנוסח פרק הביטוח ,והכל ללא
חובת הנמקה.
סיכום
 .3מעבר לאמור לעיל ,לא חל כל שינוי במסמכי המכרז ובתנאיו.
 .4כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב הבהרה זה  -יש
לראותה כבקשה שנדחתה.
 .5בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר הקבוע במכתב
הבהרה זה.
 .6מכתב הבהרה זה הנו חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם לצרפו להצעתכם כשהוא חתום בחתימה
מחייבת במקום המיועד לכך.
בכבוד רב ובברכה,
ועדת המכרזים המקומית
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הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב הבהרה זה ,הבנתי את
תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי
כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

חתימת המציע

תאריך
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