מכרז פומבי מס' 21-06/15

למתן שירותי הסעות עבור מרכז רפואי כרמל בחיפה
(להלן" :המכרז")

 .1שירותי בריאות כללית מזמינה בזה הצעות להתקשרות למתן שירותי הסעות לעובדי
מרכז רפואי כרמל (להלן" :הכללית" ו/או "המזמין") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז
ונספחיו ובהסכם המסגרת המצורף לו (להלן" :השירותים").
 .2ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו .www.clalit.org.il
 .3תקופת ההתקשרות הינה ל( 36-שלושים ושישה) חודשים עם אופציה להארכת
ההתקשרות לתקופה נוספת בת  12חודשים ,כמפורט בהסכם.
 .4השירותים חולקו ל 4-קווים והמציע נדרש להגיש הצעה לכל סוג רכב ביחס לכל הקווים.
 .5תנאי הסף להשתתפותו של מציע במכרז הינו קיום התנאים המצטברים הבאים:
 .5.1המציע בעל רישיון עסק למשרד להסעות ו/או בעל רישיון מאת המפקח על
התעבורה ולפיו הוא מורשה לספק שרותי הסעות ,בתוקף למועד הגשת ההצעה.
 .5.2מציע שהינו משרד הסעות חייב להיות במועד הגשת הצעתו להליך ,בעל רישיון
"להפעלת משרד להסעות מיוחדות" מאת משרד התחבורה כמשמעו בצו
הפיקוח על המצרכים ושירותים (הסעות סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב)
התשמ"א ,1985-וכן בעל רישיונות ברי תוקף להסעה בשכר ,מאת המפקח על
התעבורה ,לכל רכב שברשותו.
 .5.3ברשות המציע לפחות  8כלי רכב משנת ייצור  2010ואילך מהסוגים הבאים לכל
קו הסעה ,ובתנאי שברשות המציע לפחות שני כלי רכב מכל סוג או מסוג מדרגה
גבוהה יותר (היינו מספר מקומות רב יותר) :מידיבוס עד  37נוסעים ,מיניבוס עד
 20נוסעים ,טרנזיט עד  10נוסעים ,מונית עד  4נוסעים.
המונח "ברשות" לצורך סעיף זה מתייחס לכלי רכב אשר בחזקת המציע בעצמו
ו/או באמצעות מי מטעמו ו/או באמצעות קבלן משנה ,אשר הינו רשאי לעשות
בהם שימוש לצורך מתן השירותים נשוא ההליך ונכללים במצבת כלי הרכב
כמפורט ברישיון להפעלת משרד להסעות מיוחדות של המציע מטעם משרד
התחבורה.
 .5.4המציע מעסיק 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.
 .5.5המציע הינו בעל עסק /חברה הפעילה לפחות  5שנים בתחום ההיסעים.
 .5.6המציע מעסיק לפחות  4נהגים בעלי רישיונות נהיגה מתאימים (בתוקף) לרכבים
המצוינים לעיל ואשר עונים על הדרישות הבאות:
 .5.6.1בעלי ניסיון של חמש שנים בהסעת נוסעים.
 .5.6.2אינם סובלים מכל בעיה רפואית שיש בה כדי לפגוע ו/או לסכן את הנוסעים
ו/או לגרוע מטיב מתן השירותים.
 .5.6.3לא הורשעו בגין עבירה לפי סעיף  )3(62לפקודת התעבורה [נוסח חדש]
(להלן" :הפקודה") ו/או תקנה  )2(26לתקנות התעבורה ,תשכ"א1916-
(להלן" :התקנות") ,ו/או בגין עבירה לפי סעיף  64לפקודה ,ו/או בגין עבירה
לפי הפקודה ו/או התקנות אשר גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם ,ו/או
רישיונו של הנהג לא נשלל לכל תקופה שהיא.
 .5.7המציע הינו עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק ובידיו אישור כדין כאמור בסעיף
 2לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) התשל"ו.1976-
 .5.8על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  29.7.2015בשעה  09:30במרכז
הרפואי כרמל  -חדר ישיבות הנהלה.
 .5.9על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של
.₪ 10,000
 .5.10על המציע לשלם דמי השתתפות בהליך בסך של  ₪ 1000עד לתאריך  3.8.2015עד
השעה  14:00בקופת בית-חולים כרמל ,בניין ראשי קומת קרקע.
 .5.11המציע מחזיק באישור מפעל חיוני (צו על פי חוק שירות עבודה בשעת חירום,
תשכ"ז )1967-תקף.
 .5.12המציע בעל לפחות  2המלצות חיוביות מגופים להם סיפק את השירותים ב5-
השנים שקדמו למועד הגשת המכרז.
 .6ניהול המכרז והוכחת תנאי הסף יתקיימו כמפורט במסמכי המכרז.
 .7המזמין רשאי להחליט לפי שיקול דעתו הבלעדי והבלתי מסויג שלא לקבל הצעה כלשהי
בכפוף לאמור בתנאי המכרז ,או שלא לקבל אף הצעה ,או לקבל חלקים מהצעה ,או
לממשה בשלבים ,או לפצל את ההזמנה בין מספר מציעים או לבטל הליך מכרזי זה,
והכול בהתאם להוראות הליך מכרזי זה ובכפוף להוראות כל דין .מובהר כי המזמין
אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .8הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 24.8.2015כולל) בשעה  12:00לתיבת ההצעות של
המזמין בכתובת הנהלת בי"ח כרמל ,רח' מיכל  7חיפה .אין לשלוח הודעות בדואר.
הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תבחן.
 .9יתר תנאי המכרז וסקירת אופן ניהול הליכי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המלאים
המתפרסמים וניתנים לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 .www.clalit.org.ilלמען הסר ספק ,האמור במודעה זו אינו בא לגרוע מאיזה
מהתנאים המפורטים בטפסי ההליך אלא להוסיף עליהם .בכל מקרה של סתירה בין
האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .10ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז.
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