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כללית הנדסה רפואית
מכרז פומבי מס' ( 61/6להלן" :המכרז")
אספקה ,התקנה ,שדרוג ,הפעלה ומתן אחריות ושירות למערכות שילוח פנאומטיות קיימות
וחדשות במרכזים הרפואיים של שירותי בריאות כללית
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הנכם מוזמנים בזאת להגיש לכללית הנדסה רפואית (להלן" :הנדסה רפואית") הצעות מחיר
להתקשרות שעניינה אספקה ,התקנה ,שדרוג ,הפעלה ומתן אחריות ושירות למערכות שילוח
פנאומטיות קיימות וחדשות המיועדות בין היתר להעברת דגימות ומנות דם מלאות בין תחנות
שונות עד משקל כולל של  750גרם (להלן" :המערכות") במרכזים הרפואיים הבאים של שירותי
בריאות כללית :המרכז הרפואי בילינסון בפתח תקוה ,המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע ,המרכז
הרפואי קפלן ברחובות ,המרכז הרפואי העמק בעפולה ,המרכז הרפואי כרמל בחיפה ,המרכז הרפואי
שניידר בפתח תקוה והמרכז הרפואי יוספטל באילת (להלן" :המוסדות") ,לרבות ביצוע כל העבודות
המפורטות באפיון ובמפרט של המערכות (להלן" :העבודות") ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
מובהר ,כי במרכז הרפואי יוספטל באילת ,העבודות כוללות אספקה ,התקנה ,הפעלה ומתן אחריות
ושירות למערכת שילוח פנאומטית חדשה שתותקן על ידי המציע הזוכה ואילו בכל יתר המוסדות,
העבודות כוללות אספקה ,התקנה ,שדרוג ,הפעלה ומתן אחריות ושירות למערכות שילוח פנאומטיות
קיימות  .יודגש ,כי שדרוג המערכות הקיימות בכל מוסד יתבצע באמצעות החלפת כלל התחנות בכל
מערכת בתחנות חדשות שתהיינה בעלות יכולת ( RFIDלהבדיל משיפוץ או שדרוג של התחנות
כאמור) ,והכל בהתאם לתוכנית הביצוע שתיקבע בהתאם לתנאי המכרז.
באחריותו של כל מציע לערוך סיור במוסדות על מנת לבחון את המיקומים המיועדים עבור התקנת
המערכת (לגבי המרכז הרפואי יוספטל באילת) ו/או על מנת לבחון את המערכות הקיימות
המצריכות שדרוג ואת התשתיות הקיימות במוסדות (לגבי יתר המוסדות) .לא תישמע כל טענה מכל
מין וסוג שהוא של מציע לעניין עבודות התאמה ו/או הכנה ככל אשר נדרשות לצורך ביצוע העבודות
ומילוי כל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז והוא יהא מחויב ,על חשבונו ,לשאת לבדו בכל
העלויות הכרוכות בביצוע עבודות כאמור ,ככל שתידרשנה .מובהר בזאת כי נוסף על התשתיות
הקיימות כיום במוסדות (ככל שקיימות ביחס ליתר המוסדות ,למעט המרכז הרפואי יוספטל באילת
שם לא קימת כל תשתית) ,כל תשתית נוספת ככל שתידרש לצורך מילוי כל התחייבויות המציע על פי
תנאי המכרז ,תסופק על ידי המציע ועל חשבונו המלא.
במהלך כל תקופת ההסכם ,הנדסה רפואית תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להזמין מכל זוכה חלקי
מערכות נוספים עבור המערכות (כך למשל ,תחנות נוספות מסוגים שונים וכו') ,והזוכה יהא חייב
לספקן להנדסה רפואית בהתאם לתנאי המכרז כאשר תנאי הרכישה יהיו בהתאם להצעת המחיר
שהוגשה במסגרת מכרז זה.
תקופת ההתקשרות הראשונית ביחס לכל מוסד הינה עד לחלוף ( 60שישים) חודשים ממועד סיום
העבודות במוסד לשביעות רצונה של הנדסה רפואית ולאחר קבלת אישור הפעלה למערכת באותו
המוסד ,עם אופציה להארכת ההתקשרות (ביחס לכל מוסד ומוסד בנפרד ,אפילו אם הוא נכלל
באשכול אחד ביחד עם מוסד אחר) ,כולה או חלקה ,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.
האמור בהודעה זאת מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז
לבין האמור בהודעה זאת ,יגברו מסמכי המכרז.
על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1776 -
7.1
מערכות דומות למערכת נשוא הצעת המציע פועלות כיום בלפחות  2מרכזים רפואיים
7.2
בישראל ,בהיקף של ( 10עשר) תחנות לפחות בכל מרכז רפואי.
במהלך חמש השנים האחרונות לפני מועד הגשת ההצעה ,המציע התקין את המערכת
7.3
המוצעת על ידו (או מערכת דומה) עבור לפחות לקוח אחד בישראל.
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למציע ניסיון בהפעלת המערכת המוצעת על ידו (או בהפעלת מערכת דומה) ובמתן אחריות
7.4
ושירות למערכת (או למערכת דומה) במהלך השנתיים האחרונות לפני מועד הגשת ההצעה
וזאת לפחות בשני מרכזים רפואיים בישראל ,בהיקף של ( 10עשר) תחנות לפחות בכל מרכז
רפואי.
המציע השתתף בכנס המציעים שייערך במשרדי הנדסה רפואית ברח' יוני נתניהו  1ג',
7.5
קומה  ,2אור יהודה ,ביום  ,6.1.2013בשעה .10:30
מובהר ומודגש ,כי ההשתתפות בכנס המציעים מותנית בתשלום התמורה להשתתפות במכרז עד
למועד הנקוב בסעיף  13שלהלן (מציע שלא ישלם את התמורה בעד השתתפות במכרז עד למועד
כאמור לא יהא רשאי ליטול חלק ולהשתתף בכנס המציעים ,וכפועל יוצא מכך גם לא יהא רשאי
ליטול חלק ולהשתתף במכרז).
הנדסה רפואית תהיה רשאית לנהל במסגרת המכרז מו"מ בהתאם למתכונת ולכללים כקבוע
במסגרת מסמכי המכרז.
המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בהודעה זאת כוללים תנאי סף להשתתפות במכרז
בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים
בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
הנדסה רפואית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא רשאית
לפצל את הזכייה במכרז ,להקפיא את המכרז או לבטלו.
את ההצעות יש להגיש עד ליום  61./.61/3בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות המפורטים
במסמכי המכרז.
בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם להנדסה רפואית סך של תמורת  2,500ש"ח (כולל
מע"מ) שישולמו בשיק בנקאי לפקודת כללית הנדסה רפואית .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה.
סכום זה יש לשלם במשרדי הנדסה רפואית ,ברח' יוני נתניהו  1ג' ,קומה  ,2אור יהודה (להלן:
"משרדי הנדסה רפואית") בימים א'  -ה' בין השעות  ,12:00 - 7:00החל מיום  /7./6./6ועד ליום
( 31./6./6שני התאריכים נכללים) .במעמד תשלום התמורה עבור ההשתתפות במכרז יימסר למשלם
עותק של מסמכי המכרז במלואם.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי
הנדסה רפואית ,הכל בהתאם להוראות כל דין.

כללית הנדסה רפואית

