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 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :הכללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות
מחיר להתקשרות בנוגע לניהול ולהפעלת קפיטריה חלבית כשרה בשטח המרכז הרפואי
גהה בפתח תקווה ,במבנה המוקם בחצר בית החולים בשטח כולל של  103מ"ר ,הכל
כמפורט במסמכי ההזמנה המפורטים להלן.
 .2תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 12 -שניים עשר) חודשים עם אופציה המסורה
בידי הכללית להארכת ההתקשרות לתקופות נוספות של ( 12שנים-עשר) חודשים או כל
חלק מהם בכל פעם ,עד ל( 36 -שלושים ושישה) חודשים נוספים סה"כ מעבר לתקופת
ההתקשרות הראשונית והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 .3שטח הנכס בו תפעל הקפיטריה החלבית הינו וכמפורט ביתר מסמכי המכרז .השטח
יימסר לחזקתו של הזוכה במכרז במצבו  as isבמועד מסירת החזקה ,ולאחר שהמפעיל
הנוכחי יפנה את כלל המטלטלין שהינם בבעלותו.
 .4על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
(א) בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
(ב) במועד הגשת ההצעה ,המציע הינו הבעלים של רשת מסעדות ו/או בתי קפה ,המונה
 2סניפים לפחות (בין אם אלו מנוהלים ומופעלים על ידי המציע בעצמו ובין אם
על ידי זכיינים) ,הנושאים כולם את אותו השם המסחרי ואשר כוללים ,כל אחד,
מתחם ישיבה ייעודי המכיל  50מקומות ישיבה לפחות.
מובהר ,למען הסר ספק ,כי לעניין זה עגלות ודוכני מזון ומשקה לא יחשבו בכל
מקרה כמסעדות או כבתי קפה.
(ג) המחזור הכספי השנתי של המציע ,לרבות של זכייניו ,מניהול ומהפעלת מסעדות
ו/או בתי קפה בכל אחת מן השנים  2011ו 2012-או  2012ו 2013-היה בהיקף של
( 2,000,000שני מיליון) ( ₪לא כולל מע"מ) לשנה.
(ד) המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון ,פירוק ,כינוס נכסים או הסדר נושים.
(ה) המציע השתתף בכנס מציעים אשר ייערך במסגרת המכרז בחצרי המרכז הרפואי
ביום ראשון  1.1.2017בשעה ( 10:00מקום המפגש :כניסה ראשית של בית החולים
רח' הלניסקי  1פתח תקווה).
 .5המציע 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 .כל יתר
התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .6הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא
רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .7יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז המפורטים והמלאים ,המתפרסמים באתר
המכרזים של כללית ,בכתובת:
http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/general_matters.aspx.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
 .9הכללית רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל את ההצעה כולה ,או לממשה
בשלבים ,או להקפיא את המכרז או לבטלו.
 .10המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך שממוקמת בכניסה הראשית של בית החולים
(בסמוך למשרד של מנהלת הכנסות) ,רח' הלנסקי  ,1פתח-תקווה ,בקומת כניסה,
לא יאוחר מיום חמישי ה 12.1.2017 -בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
שירותי בריאות כללית
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 העברית.
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