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שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה
(להלן" :הכללית" ו/או "המרכז הרפואי העמק")
קול קורא מס' 26-04-2016
מאגר קבלנים להשתתפות בהליכי פניה לקבלת הצעות של המרכז
הרפואי ה"עמק" לשנת 2016-2017

שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה (להלן" :המזמין"),
מודיעה בזאת על הקמת מאגר קבלנים לשנת  ,2016-2017אשר נועד לשמש את המרכז
הרפואי העמק לצרכי ביצוע פניה לקבלנים כאמור שימצאו מתאימים להיכלל בספר
קבלנים (להלן" :המאגר") ,על מנת שניתן יהיה לשתפם ,כולם או חלקם ,בהליכי פניה
לקבלת הצעות או מכרזים סגורים אותם יוזם המרכז הרפואי העמק מעת לעת.
אופן בחירת המציעים הכשירים למאגר והתנאים הנדרשים לשם הגשת הצעה הינם
כמפורט בנוסח הפניה המלא המתפרסם וניתן לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של
כללית ,בכתובת www.clalit.org.il :ו/או אשר ניתן לקבלם מאת מחלקת כספים ביתן
 .23בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי הפניה לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי
הפניה המלאים.
ההצעות תיערכנה ב 1 -עותקים בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת ההצעות
של המזמין המצויה במחלקת כספים  ,ב-ביתן  ,23וזאת עד ליום  16/05/2016בשעה .11:00
על המעטפה ירשם "קול קורא מס'  26-04/ 16מאגר קבלנים להשתתפות בהליכי פניה
לקבלת הצעות של המרכז הרפואי ה"עמק" לשנת  ."2016-2017מסמכי ההליך ונספחיו
יחתמו בכל עמוד ועמוד בחותמת וחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.
להסרת ספק ,אין בקול קורא זה כדי לחייב את המזמין בכל צורה ואופן ,לרבות לא לביצוע
פניה לכל גורם אשר יעביר את פרטיו כאמור.
סיווג עיסוקים עיקריים
להלן רשימת העיסקוים העיקריים אשר ביחס אליהם מבקש המזמין לקבל הצעות לשם
הקמת מאגר הקבלנים לשנת :2016-2017
• בינוי
• גמרים
• עבודות צנרת
• עבודות צנרת נחושת
• עבודות בגזים רפואיים
• חשמל מתח נמוך (עד  400וולט )
• חשמל מתח גבוה (עד  23,000וולט )
• מיזוג אויר
• עבודות ספרינקלרים
• מסגרות מבנה
• מסגרות מכאנית
• חשמל מתח נמוך מאוד
• מערכות אבטחה ,מצלמות ומערכות הזעקה
• שערים חשמליים
• דלתות חשמליות
• נגרות בניין
• נגרות כללית
• אחזקת ציוד מטבחים מוסדיים
• עבודות ריפוד
• עבודות שילוט
• שאיבת שפכים,בורות שומן ופריצת ושטיפת קוים.
• עבודות קירור ומיזוג אויר
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי העמק
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי העמק

