מודעה
מכרז פומבי מס'  117.2021למכירת שירותי תיירות מרפא במרכז הרפואי תל אביב
באמצעות נציגות בחו"ל (להלן" :המרכז הרפואי")
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תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב (ע"ר) (להלן" :המזמין") מבקש לקבל
הצעות למתן שירותי מכירת שירותי תיירות מרפא במרכז הרפואי תל אביב באמצעות
נציגות בחו"ל (להלן – "השירותים") ,וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים
במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור ,מאתר האינטרנט של
.2
www.tasmc.org.il/michrazim/Pages/michrazim-Health-Corp.aspxהמזמינה שכתובתו
זאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת.
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מתן השירותים למזמין הינה לתקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים או לתקופה
נוספת ,לפי בחירת המזמין ,והכל בכפוף לתנאי המכרז וההסכם.
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מתוך המציעים יבחר/ו אך ורק מציע/ים העומד/ים בכל אחת מהדרישות הבאות
במצטבר:
()1

המציע הנו יחיד ו/או תאגיד הרשום כסוכן תיירות מרפא בהתאם לחוק תיירות
מרפא תשע"ח – ( 2018להלן – חוק תיירות מרפא) או שהגיש עד מועד פרסום
מכרז זה ,בקשה להרשם כסוכן תיירות מרפא ,בהתאם לחוק תיירות מרפא.

()2

המציע עסק בשלוש השנים האחרונות במכירת שרותי תיירות מרפא מחבר
המדינות ,למזמין ,בישראל.
המציע הינו עוסק מורשה על פי דין ,ויש ברשותו את כל האישורים הנדרשים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס),
התשל"ו – .1976

()3
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המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית/חב' ביטוח אוטונומית בסך של  20,000ש"ח
בנוסח כמפורט בנספח במסמכי המכרז .הערבות תהיה בתוקף  90יום מהמועד
האחרון להגשת ההצעות .לפי דרישת המזמין יוארך תוקף הערבות הבנקאית/חב'
ביטוח לתקופה נוספת ,כפי הנדרש על ידי המזמין.

המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים האלקטרונית בלבד נקבע ל-
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 19.5.2021בשעה .12:00
את ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים בחתימה ידנית וסרוקים ,יגיש המציע לתיבת
מכרזים אלקטרונית במערכת  sourcingvisionבלבד עד ליום  19.5.2021בשעה 12:00
המציע יצרף להצעתו אישור עורך דין ,כי החתומים על מסמכי ההצעה רשאים לחייב
את המציע.
לדוא"ל
או
050-9029376
לטלפון:
התקשרו
טכנית
לתמיכה
 service@mashiktech.comבימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00
יובהר כי את ערבות הביצוע יש להגיש בתיבת המכרזים בתאגיד הבריאות ,ויצמן  6בניין
ראשונים קומה  7תל אביב
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ועדת המכרזים תבחר את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין על פי אמות
המידה כמפורט במכרז.
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המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם בכל ענין שיקבע
על ידי תאגיד הבריאות (לרבות מחיר) ,לפי שיקול דעתו ,בטרם קביעת ההצעה הזוכה.

