הודעה על כוונה להתקשר בהסכם לביצוע פרוייקט משותף לרווחת ציבור היולדות במרכז הרפואי מאיר
קול קורא
 .1המרכז הרפואי מאיר משרת אוכלוסייה של כ 800,000 -תושבים .בתחום זה כלולות מספר ערים גדולות :רמת
השרון ,הוד השרון ,כפר-סבא ,הרצליה ,רעננה ונתניה ומספר ניכר של ישובים ,כפרים וערים.
במרכז הרפואי מאיר כ 30-מחלקות אשפוז ומעל  100יחידות במגוון תחומי התמחות .מחלקות בית החולים
מוכרות להתמחות ,מסונפות לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב ומשתתפות באופן פעיל בהדרכת
סטודנטים לרפואה בלימודים הקליניים .בבית החולים מספר רב של רופאים בעלי מינוי אקדמי.
בשנת  2018צפוי מספר של  7,300לידות.
 .2בשירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :הכללית") נבחנת אפשרות להתקשר עם גורם
חיצוני (להלן" :היזם") אשר יקים ויתפעל מלונית ליולדות הכוללת תינוקיה אשר תקיים את הדרישות
הבאות ,לכל הפחות:
 .2.1במלונית יוצע ליולדת וליילוד שהייה בתנאי מלון ,תמורת תשלום;
 .2.2המלונית תכלול מס' מינימלי של  20חדרים ( 20מיטות);
 .2.3המלונית תכלול תינוקיה צמודה ,המאוישת ;24/7
 .2.4המלונית תמוקם במבנה המרוחק במרחק הליכה מן המרכז הרפואי מאיר (עד כ 1.5-ק"מ).
 .3במסגרת ההתקשרות ,היזם יידרש ,על חשבונו ואחריותו הבלעדית ,להקים ולתפעל את המלונית וזאת בתוך
לא יותר מ 36-חודשים ממועד חתימת הסכם עימו ולמשך התקופה אשר תסוכם בין הצדדים.
 .4מובהר כי הכללית לא תידרש לשאת בכל עלות ו/או תקורה בשל האמור והיא תהייה זכאית לקבל מהיזם
תקבולים ו/או תמורה אחרת בקשר עם הסכמתה למתן גיבוי רפואי ו/או פרסום שירותי המלונית במחלקות
הרלבנטיות ו/או באמצעות מועדון היולדות של ביה"ח – והכל ,בהתאם לתנאים שיקבעו עם היזם שיבחר,
מבלי שהכללית מתחייבת לבלעדיות כלפי היזם ובכפוף להוראת כל דין.
 .5יזם הסבור כי ביכולתו לקיים התקשרות דומה ,רשאי לפנות אל דניאל מאירוביץ ,פיתוח עסקי במייל
 , daniel.meirovich@clalit.org.ilבתוך  14ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו ולא יאוחר מיום 13.11.18
בצירוף מידע רלבנטי על היזם ,איתנותו הפיננסית ,תיאור המבנה/שטח המוצע לקיום המיזם וזכויות היזם בו
וניסיונו באספקת שירותים כאמור.

 .6מובהר כי פנייה זו אינה מהווה הזמנה להציע הצעות ואין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי של הכללית כלפי
היזם ו/או כדי לחייב את הכללית בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם כלשהו או כדי להגביל בדרך כלשהי את
שיקול דעתה של הכללית לגבי דרך ביצוע ההתקשרות בעניין נשוא הפניה ,אם בכלל.
 .7נתקבלה בידי הכללית פניה יחידה ,תהא הכללית ראשית לראות בהודעה זו כהודעה בדבר כוונה להתקשר עם
ספק יחיד ,כהגדרת מונח זה על פי תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג.1993-
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