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לכבוד:
כלל המציעים:

מכרז פומבי מוגבל מס' 203031אספקת שירותי תיקון
מקפיאים ( )-20(-)-80הקפאה עמוקה – הודעת עדכון
 .1הריני להודיעכם כי סעיף  3בנספח ב' חלק  2מעודכן כדלקמן" :משקל רכיב המחיר יהווה
 70%מניקוד ההצעה".
 .2כמו כן ,סעיף  51בנספח א' "תנאי המכרז" מעודכן כדלקמן:
אמות מידה
 .51בבחירת ההצעה ,מרת"א רשאי לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למרת"א בהתאם
לתקנה  22לתקנות תקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג .1993-רוצה לומר :ועדת המכרזים רשאית
לבחור נותן שירותים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך
מרכיבי אמות המידה כפי שיפורטו להלן (צבירת נקודות מרבית של איכות ההצעה  +הצעת
המחיר =  100נקודות ,ומהווה  100%מהניקוד):
 51.1איכות ההצעה  30 -נק' (ניקוד מרבי) ,לפי המפורט להלן:
(ניקוד האיכות הינו ע"פ בחינה אבסולוטית ואינו נגזר מהניקוד של ההצעות האחרות)
 51.1.1שביעות רצון  30 -נק' (ניקוד מרבי)
 51.1.1.1מרת"א יפנה ל  2ממליצים עבורם מספק המציע שירותים .מרת"א יעדיף לפנות לגופים ציבוריים או
מוסדות רפואיים לשם קבלת ההמלצה .המציע יציג שמות ממליצים שהינם בדרג ניהולי.
 51.1.1.2מרת"א שומר לעצמו את הזכות לפנות לפחות מ 2-ממליצים ,ובלבד שתערך פנייה לאותו מספר
ממליצים לגבי כל מציע.
 51.1.1.3כל ממליץ ישאל את השאלות הבאות ויתבקש לנקד את תשובתו בין  1ל15-
קריטריון

ניקוד

זמינות יכולת עמידה בלוח זמנים של המציע

15

שביעות רצון ככלית מאופן ביצוע העבודות
ע"י המציע

15

 51.1.1.4הציון הסופי למדד זה יורכב מממוצע ציוני הממליצים .במידה ומרת"א קיבל שירותים מהמציע,
יחשב מרת"א כממליץ אחד.

 51.1.1.5מודגש ,כי במידה וימסרו פרטי התקשרות לא מעודכנים ,או שאיש הקשר שנמסר לא יהיה זמין
לאחר מספר ניסיונות ,מרת"א שומר את הזכות לנקד בניקוד  0את אותו הממליץ.
 51.1.1.6מרת"א רשאי ,על דעת עצמו לפנות ,לממליצים שלא צוינו בהצעת המציע ובכללם מוסדות של משרד
הבריאות לרבות בתי חולים ממשלתיים שקיבלו מהמציע שירותים דומים לשירותים הנדרשים על פי
מכרז זה ,לקבלת חוות דעת על המציע.
 51.1.1.7מרת"א רשאי אך לא חייב להחליט שלא לפנות לממליצים ,אלא לשכור את שירותיו של יועץ מקצועי
חיצוני שיגיש המלצותיו לוועדת מכרזים מרת"א לעניין ניקוד "שביעות רצון".
 51.2מחיר  70 -נק' (ניקוד מרבי) כמפורט להלן:
המחיר שיוענק להצעה הכספית של המציעים כאמור ,יקבע באופן יחסי להצעה הכספית הנמוכה
ביותר לפי העניין מבין סך ההצעות הכספיות של יתר המציעים כך שההצעה הכספית הנמוכה
ביותר תקבל את הציון הגבוה ביותר ,וביחס אליה יקבע משקל יתר ההצעות (להלן" :ציון
המחיר") :לצורך הבהרה ,מתוארת דרך החישוב בצורת נוסחה:

P = Tmin x 100
Tx
 =Pציון המחיר הספציפי להצעה הכספית הספציפית/הנבחנת.

 =Tminהצעת המחיר הנמוכה ביותר לפי העניין מבין ההצעות הכספיות שנבחנו.
 =TXההצעה הכספית הספציפית/הנבחנת.
 51.3הציון הסופי המשוקלל
 51.3.1לאחר מתן ציון האיכות ומתן ציון המחיר ,בהתאם לשלבים המפורטים דלעיל ,יקבע מרת"א את
הציון הסופי המשוקלל של כל אחת מההצעות הרלוונטיות .הציון הסופי המשוקלל של כל הצעה
יחושב לפי הנוסחה הבאה:

30 %*Q + 70%*P=FS
=FS

הציון הסופי המשוקלל

 =Qציון האיכות
 =Pציון המחיר
 51.3.2ההצעה בעלת הניקוד הכולל הגבוה ביותר תדורג ראשונה ,זאת שלאחריה תדורג שניה וכן הלאה.
ההצעה שדורגה ראשונה תוכרז כזוכה במכרז.
 51.4הצעה שתזכה לציון ניקוד איכות מזערי נמוך מ 80 -תפסל.

בכבוד רב,
יורם הלוי
מנהל יחידת מכרזים

