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• מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות בינוי  -שיפוץ חדרי מחקר ופרוזדור מחלקת צנתורים.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום באתר שכתובתו.www.clalit.co.il :
לתמיכה טכנית ,התקשרו לטלפון 03-7667777 :שלוחה .1
• האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה
תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז ,אלא להוסיף עליהם.
• על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,להדפיסם ולהגיש הצעתו
בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,כולל הצעה מודפסת וחתומה ,למעט התכניות
ובצירוף תקליטור שימסר לו במעמד התשלום עבור השתתפות במכרז כשהוא ממולא על-
ידו ,לתיבת המכרזים.
• למען הסר ספק ,מובהר בזאת ,כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט .המרכז הרפואי כרמל יהיה רשאי שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את
כל מסמכי המכרז ,או לחילופין לדרוש מהמציע להשלים את כל המסמכים החסרים ,הכל
לפי שיקול דעתו .על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות .מציע ו/או הצעתו אשר לא
יעמדו בכל התנאים המפורטים ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.
• את תקליטור כתב הכמויות ניתן לקבל במרכז הרפואי כרמל ,רח' מיכל  7חיפה ,בקופת
ביה"ח ,בנין ראשי קומת קרקע טל' ,04-8250028/738 :עד למועד סיור הקבלנים.
בתמורה להשתתפות במכרז ,על המציע לשלם למרכז הרפואי סך של ) ₪ 1,000כולל
מע"מ(.
תנאי הסף להשתתפות במכרז מס' 21-07/14
• על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  3פרויקטים בתחומים ובסכומים
דומים ,כפי מחיר הפרויקט שיוצע ע"י המציע )ללא מע"מ( ואשר הושלמו על-ידו במהלך
 3השנים הקודמות ועד למועד הגשת הצעתו.
• על המציע לצרף מסמכים והמלצות על ביצוע פרויקטים הדומים במורכבותם בעבודה
בבית-חולים פעיל ,תוך שמירה על המשך הפעילות השוטפת.
• על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית
נאותה ומתאימה לביצוע עבודות נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על-פיו.
• מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
המזמין רשאי גם לאחר מועד הגשת ההצעות לנהל מו"מ עם המציעים כולם או אחדים
מהם ,הכל לפי שיקול דעתו הבילעדית.
• על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
• על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  4.9.14בשעה .10:00
במרכז הרפואי כרמל בחיפה ,משרד המהנדס בקומה ק"נ .טלפון לבירורים .04-8250738
• מובהר במפורש ,כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
• על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בנוסח הקבוע
המפורט במסמכי המכרז בסך ) ₪ 100,000 -מאה אלף  (₪ואשר תוקפה יהיה החל ממועד
הגשת ההצעה ועד ליום  31.12.14הסכום האמור והערבות ישמשו כבטוחה לקיום תקין
של הליכי המכרז .ההצעה תהיה בתוקף  100ימים.
• את ההצעה יש להגיש בתוך מעטפה עליה יצויין מספר מכרז זה ,לתיבת המכרזים
הנמצאת בהנהלת ביה"ח ,בניין מינהלה )בניין הסמוך לבניין הראשי( רח' מיכל  ,7חיפה,
עד לתארי ך  21.9.14בשעה .12:00
• אין לשלוח הצעות בדואר.
• תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה .הכל כמפורט במסמכי המכרז.
כל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זאת לבין האמור במסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
• ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז.
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העברית.

