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מכרז פומבי מס'  31/ 31עם אפשרות למו"מ
למתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד בשפרעם
עבור שירותי בריאות כללית -מחוז חיפה וגליל מערבי

נוסח מתוקן-תיקון למודעה מיום 33.3.31
 .1מוזמנות בזה הצעות מחיר להתקשרות שעניינה מתן שירותי רנטגן ואולטראסאונד (למעט
אולטראסאונד גניקולוגי) ביישוב שפרעם (להלן" :השירותים") ,והכל בהתאם למפורט
במסמכי המכרז.
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל 13 -חודשים עם אופציה למזמין להארכת תקופת ההתקשרות
ל –  32חודשים נוספים ,כמפורט בהסכם.
 .3המציע מתחייב  ,כי אם יזכה במכרז ,יקים ויפעיל מכון רנטגן ואולטרסאונד בשפרעם תוך פרק
זמן של  6חודשים ממועד חתימת הסכם.
 .4המכרז הינו דו שלבי :בשלב הראשון תיבחן עמידת ההצעות בתנאי הסף ,ובכלל זה הציוד
המוצע ועמידתו בדרישות המקצועיות של הכללית ,כמפורט במסמכי המכרז .הצעות שלא
יעמדו בתנאי הסף ,ובכלל זה הצעות אשר הציוד שהוצע במסגרתן אינו עומד בדרישות
המקצועיות - ,ייפסלו על הסף ,ללא התייחסות להצעה הכספית או כל בחינה אחרת של ההצעה.
בשלב השני ,ייבחנו ההצעות הכספיות של המציעים הכשירים ,והכללית תהא רשאית לערוך
הליך מו"מ מכרזי בין המציעים הכשירים.
 .5תנאי הסף להשתתפות במכרז:
.5.1

הציוד המוצע ע"י המציע עומד בדרישות המקצועיות של הכללית כמפורט במכרז ,
ואושר ע"י ועדת הציוד של הכללית או לחלופין יאושר ע"י היועצים המקצועיים של
הועדה.

.5.2

המציע מנהל ספרים כחוק ובידיו אישור תקף כאמור בסעיף  2לחוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו – .1796

.5.3

המציע הינו בעל נסיון בהפעלה של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד ,אשר היה הבעלים
ו/או המפעיל של מכון רנטגן ו/או אולטראסאונד שפעל בישראל למשך תקופה של 12
חודשים רצופים לפחות ,וזאת בתקופה של  31השנים האחרונות.

.5.4

המציע מעסיק צוות מקצועי מוסמך שיכלול ,לכל הפחות ,רופא מומחה ברדיולוגיה
אחד וטכנאי רנטגן אחד ,בעלי נסיון של  12חודשים לפחות בביצוע בדיקות רנטגן
ואולטראסאונד (מובהר כי ביצוע בדיקות אולטראסאונד גינקולוגי אינו נחשב כנסיון
לצורך מכרז זה).
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.5.5

על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר יערך ביום  11.3.13בשעה  13:33בחדר ישיבות
בבניין המחוז שד' המגינים  134חיפה קומה .1
מציעים אשר השתתפו בכנס המציעים הקודם ,ביום  ,3.2.32אינם מחוייבים להשתתף
בכנס זה .

.5.6

על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסך של ₪ 53,333
לטובת שירותי בריאות כללית ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד יום .1.5.13

.5.9

על המציע לשלם דמי השתתפות במכרז בסך של .₪ 2,533
הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.

 .6מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז כולו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל
עת ו/או לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה (לרבות לאחר מתן
הודעת הזכיה) ,מבלי שיידרש לנמק האמור ומבלי שלמציע תהא כל זכות לפיצוי כספי כלשהו
(לרבות זכות להשבת דמי ההשתתפות) ו/או כל זכות טיעון אחרת בהקשר זה ,לרבות כל טענה
בדבר הפסד ו/או אובדן רווח ,לרבות במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו
ו/או מערכות מי מטעמו.
 .9יש להגיש את ההצעות עד ליום ( ....31כולל) בשעה  ,32:11לתיבת המכרזים של המזמין
הממוקמת במשרדי המזמין ,ברח' ארלוזורוב  131תל -אביב ,קומה  ,2מול חדר  ,213ת"א
בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז.
 .8מודעה זו מבטלת את האמור במודעה הקודמת ,בבכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז .
 .7יתר תנאי המכרז המעודכנים והליך בחירת ההצעות הזוכות מפורטים במסמכי המכרז
המלאים ,המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז ,בכתובת. WWW.CLALIT.ORG.IL :
__________________
שירותי בריאות כללית

מודעה זו מתפרסמת גם באתר האינטרנט של שירותי בריאות כללית מדור מכרזים
כתובת האתר www.clalit.org.il

