שירותי בריאות כללית – בית החולים יוספטל ומרחב אילת
מכרז פומבי מס' ( 30-03/17להלן" :המכרז")
שירותי היסעים במוניות לנסיעות מחוץ לאילת עבור בית
החולים יוספטל ומרחב אילת של שירותי בריאות כללית
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 .1מוזמנות בזה הצעות למתן שירותי הסעת צוותים רפואיים ומטופלים במוניות לנסיעות
מחוץ לעיר אילת עבור בית החולים יוספטל ומרחב אילת של שירותי בריאות כללית
(להלן" :כללית") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו (להלן" :השירותים").
 .2השירותים יינתנו באמצעות מוניות בעלות רישיון כדין ,והכל בהתאם לצורכי בית
החולים כפי שיהיו מעת לעת.
 .3ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים (או כל חלק מהם) תיעשה מעת
לעת ,בהתאם לצורך ,ישירות על ידי כללית.
 .4ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ,כאשר לכללית מוקנית
אופציה להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.
 .5על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו
במכרז:
 .5.1על המציע להיות בעל כל אישור ,היתר ורישיון הפעלה תקפים כנדרש על פי הוראות
כל דין או תקן לאספקת ולמתן השירותים.
 .5.2ברשותו של המציע צי מינימאלי של לפחות ( 3שלוש) מוניות כאשר לכל אחד מכלי
הרכב האמורים ניתן רישיון הסעה לנסיעה מיוחדת ,לפי תקנה (490א)( )1בפרק
השני לחלק ו' לתקנות התעבורה ,התשכ"א – ( 1961להלן" :רישיון") ,כשהרישיון
האמור תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות;
 .5.3המציע הינו בעל ותק מוכח של לפחות  3שנים ברציפות עד למועד הגשת ההצעה
במתן השירותים.
 .5.4על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו .1976 -
 .6המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בנספח זה הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .7נספח זה הינו בלתי נפרד מכלל מסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי
המכרז לבין האמור בנספח זה ,יגברו מסמכי המכרז.
 .8כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לפצל
את ההזמנה בין מספר מציעים או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז.
 .9מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של כללית (בכתובת:
( www.clalit.co.ilבתחתית הדף) תחת הכותרת "מכרזים והליכי מו"מ") .מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי
כללית ,הכל בהתאם להוראות כל דין.
 .10את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 03/12/17כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל
ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :
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 .11המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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