
 

להקמת והפעלת חממה טכנולוגית במרכז הרפואי מאיר של  – 91/22-93מס'  פומבימכרז 
 שירותי בריאות כללית

"( מזמינה בזאת הצעות מחיר המזמינה"או  "הכללית"כללית )להלן גם: שירותי בריאות  .1

במתן  העוסקות חברות הזנקעבור הקמת והפעלת חממה טכנולוגית  השעניינהתקשרות ל

במרכז מי הבריאות ומדעי החיים לפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשניים בתחו פתרונות

 ההזמנה המפורטים להלן הכל כמפורט במסמכי, הרפואי מאיר של שירותי בריאות כללית

 .("חממה"ה)להלן: 

תקופת )להלן: " ( חודשיםוארבעה עשרים) 24 -ינה לתקופת ההתקשרות הראשונית ה .2

"(, עם אופציה )המסורה באופן חד צדדי בידי הכללית( להארכת ההתקשרות הראשונית

)שניים עשר( חודשים או כל חלק מהם בכל פעם,  12ההתקשרות לשתי תקופות נוספות של 

ההתקשרות הראשונית )עשרים וארבעה( חודשים נוספים סה"כ מעבר לתקופת  24 -עד ל

והכל בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם ההתקשרות  "(תקופת ההתקשרות)להלן ביחד: "

 .המצורף למסמכי המכרז

 להשתתפות במכרז:  תנאי הסףנן יעל כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות, שה .3

הכנסה לפי חוק -בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס 3.1

 .1976-פים ציבוריים, תשל"ועסקאות גו

בעל מומחיות בתחום ההשקעות וניהול חברות הזנק בתחומי הבריאות  הינומציע ה 3.2

 ומדעי החיים.

חודשים אשר קדמו למועד הגשת ההצעה, המציע ניהל השקעות בהיקף משמעותי  60-ב 3.3

 בתחומי הבריאות ומדעי החיים.

 חמישה) 5,000,000של השקעות בהיקף  –" השקעות בהיקף משמעותיבסעיף זה, "

 .אשר נוהלו על ידי המציע דולר ארה"ב,מיליון( 

המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז, לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע  .4

רלבנטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תמצית תנאי הסף 

כל יתר להשתתפות במכרז בלבד. אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו. 

 . בשאר מסמכי המכרזהתנאים והמסמכים הנדרשים  מפורטים בהרחבה 

יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,  .5

בו עשויים להתפרסם , www.clalit.org.il המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית, בכתובת

 . מעת לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז

סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי  של מקרהבכל  .6

 המכרז. 

לנוהל ולדרישות  , בהתאם11:00בשעה  19//20226את ההצעות יש להגיש עד ליום  .7

 המפורטים במסמכי המכרז. 

 שירותי בריאות כללית
 מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית: 

http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/general_matters.aspx 

http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/general_matters.aspx

