נוסח מודעה
מכרז פומבי עם מו"מ מס'  02-21/50ר' פ'
לאספקה התקנה תחזוקה ושירות למערכות טמ"ס במרכז רפואי רבין
(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")
.1

מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות אספקה התקנה תחזוקה שירות ואחריות למערכת טמ"ס (להלן:
"העבודות" או "השירותים ") המופעלות במרכז הרפואי רבין פ"ת הכולל את בית החולים בילינסון והשרון
כיחידה אחת (להלן" :בית החולים") של שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית").

.2

הזוכה במכרז יספק השירותים לכלל מערכות הטמ"ס הקיימות ופועלות בבית החולים ,לרבות שרתים ,מצלמות
ומערכות הקלטה דיגיטליות ,תשתיות ,רכיבי תקשורת ושאר רכיביה וכן יהא זכאי לכך שהכללית תהיה רשאית
(אך אינה חייבת או מתחייבת) לרכוש עפ"י מפרט וכתב כמויות רכישות ציוד עתידיות.

.3

תקופת ההתקשרות הינה ל 22 -חודשים ,ובצרוף אופציה להארכת ההתקשרות ל 12 -חודשים נוספים ,כמפורט
במסמכי המכרז.

.2

לכללית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,הסמכות להורות במסגרת המכרז על קיומו של הליך תחרותי נוסף
במסגרתו ידרשו המציעים להגיש הצעה מיטיבה ביחס להצעה אשר הוגשה על ידם מלכתחילה.

.5

תנאי הסף להשתתפות במכרז:
המציע עסק ב 06 -החודשים הרצופים אשר קדמו למועד הגשת הצעתו במתן שירות ואחריות בהיקף
.5.1
מערכת ובמורכבות טכנולוגית הדומה למערכות הקיימות במרכז הרפואי רבין באתר אחד ,וזאת
במתקנים ציבוריים (בתי חולים ,מתקנים ביטחוניים ,אולמות ,ספריות ,מוזיאונים ,מתקני ספורט,
אצטדיונים ,חניונים ,קניונים ,רשויות עירוניות ,מעברי גבול וכד') ,בהיקף כספי כולל של  2מיליון ₪
לפחות בכל שנה.
המציע יציג פירוט של  3פרויקטים לפחות בהם התקין מערכות טמ"ס והקלטה בהיקף של מעל 266
.5.2
מצלמות (בכל פרויקט) באתר אחד ובהיקף כספי של לפחות  066א"ש ,ללא מע"מ ,לכל פרויקט ,אשר
הושלמו על ידו החל מיום מרץ  2612ואילך.
המציע הינו ספק ומתקין מורשה ומוסמך מטעם היצרנים/ספקים רלוונטיים של המערכות המצויות
.5.3
במרכז הרפואי רבין בכתב הכמויות ובמפרט למתן השירותים.
בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו.1790-
.5.2
המציע יצרף להצעתו את המסמכים הנדרשים ויפרט את מחיר מתן השירותים השנתי כמוצע על ידו,
.5.5
ובנוסף ,יפרט את המחירים הנדרשים בכתב הכמויות.
על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  55.1.50בשעה  0:22במשרדי קב"ט בית החולים
.5.0
בילינסון.
הוכחת תנאי הסף ומסמכים נוספים שיש לצרף הינם כמפורט במסמכי המכרז.

.0

מובהר כי הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא שומרת לעצמה את
הזכות לבטל את המכרז כולו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת מבלי שתידרש לנמק האמור
ומבלי שלמציע תהא זכות לפיצוי כספי כלשהו ו/או כל זכות טיעון אחרת בהקשר זה ,לרבות כל טענה בדבר
הפסד ו/או אובדן רווח ,לרבות במקרה של ביטול בשל טעות הכללית ו/או כשל במערכותיה ו/או מערכות מי
מטעמה.

.9

הגשת ההצעות תיעשה עד ליום (08.1.50כולל) בשעה  ,50:22לתיבת המכרזים ,הנמצאת בבניין הנהלת חשבונות
קומה ראשונה בית חולים בילינסון מרכז רפואי רבין ,בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים ,המתפרסמים באתר
המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז ,בכתובת:
.WWW.CLALIT.ORG.ILלברורים ושאלות ניתן להתקשר לטלפון .63-7390669

.9

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
__________________
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