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מכרז פומבי מס'  - 21-03/19עבודות לשיפוץ מחלקת כלי דם -
בי"ח כרמל עבור מרחב חיפה ,גליל מערבי ובית חולים כרמל
של שירותי בריאות כללית

הודעה על עדכון מסמכי המכרז
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מוזמנות בזה הצעות מחיר להתקשרות שעניינה עבודות לשיפוץ מחלקת כלי דם  -בי"ח
כרמל עבור מרחב חיפה ,גליל מערבי ובית חולים כרמל של שירותי בריאות כללית (להלן:
"העבודות" ו"כללית" בהתאמה).
מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי
המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
לצורך קבלת קישור למסמכי המכרז יפנה המציע לגב' אורית מלר במייל
.oritfi2@clalit.org.il
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
במסמכי ההליך עצמו.
תמצית דרישות הסף להשתתפות במכרז
 .4.1בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .4.2על המציע עצמו להיות ,בעת הגשת הצעתו למכרז קבלן רשום ,על-פי חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בהיקף ובסיווג המתאימים
לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ולכל הפחות ,בעל רישיון בענף  ,100סיווג ג'.1-
 .4.3על המציע להיות בעל ניסיון בעצמו כקבלן ראשי ,בביצוע של לפחות  2פרויקטים
הדומים במורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה ,בהם בוצעו עבודות
(באמצעותו או באמצעות קבלני משנה) בתחומי הבינוי ,מיזוג אוויר ,חשמל וגזים
רפואיים ,ואשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים עמד על  50%לפחות מגובה
הצעת המציע בהליך זה ,במהלך לפחות אחת מבין השנים הקלנדריות 2017 ,2016
או .2018
 .4.4המחזור הכספי של המציע מביצוע עבודות בינוי בלפחות אחת מהשנים  2017או
 2018היה בסך ( 1,200,000מיליון מאתיים) ( ₪לא כולל מע"מ) לפחות בשנה.
 .4.5על המציע להשתתף בכנס קבלנים שיערך ביום  14.05.19בשעה .12:00
מקום המפגש בית חולים כרמל רחוב מיכל  ,7חיפה ,במשרד מהנדס בית החולים.
לבירורים ניתן לפנות לערן כהן  .054-7702234ההשתתפות בכנס הינה חובה.
במסגרת המפגש יערך סיור רגלי באתר העבודות ,על המציע להערך בהתאם.
 .4.6נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
נכסים או הסדר נושים.
ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  06.06.19בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר או בכל דרך אחרת זולת התיבה האלקטרונית.
לא תתקבל הצעה שהוגשה לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או הצעה
אשר לא הוגשה לתיבה האלקטרונית.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
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 https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/
.public_binui.aspx
מייל לבירורים .oritfi2@clalit.org.il -
שירותי בריאות כללית

מכרז פומבי מס'  - 21-03/19עבודות לשיפוץ מחלקת כלי דם -
בי"ח כרמל עבור מרחב חיפה ,גליל מערבי ובית חולים כרמל
של שירותי בריאות כללית

הודעה על עדכון מסמכי המכרז
 .1מוזמנות בזה הצעות מחיר להתקשרות שעניינה עבודות לשיפוץ מחלקת כלי דם  -בי"ח
כרמל עבור מרחב חיפה ,גליל מערבי ובית חולים כרמל של שירותי בריאות כללית (להלן:
"העבודות" ו"כללית" בהתאמה).
 .2מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי
המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
 .3לצורך קבלת קישור למסמכי המכרז יפנה המציע לגב' אורית מלר במייל
.oritfi2@clalit.org.il
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
במסמכי ההליך עצמו.
 .4תמצית דרישות הסף להשתתפות במכרז
 .4.1בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .4.2על המציע עצמו להיות ,בעת הגשת הצעתו למכרז קבלן רשום ,על-פי חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בהיקף ובסיווג המתאימים
לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ולכל הפחות ,בעל רישיון בענף  ,100סיווג ג'.1-
 .4.3על המציע להיות בעל ניסיון בעצמו כקבלן ראשי ,בביצוע של לפחות  2פרויקטים
הדומים במורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה ,בהם בוצעו עבודות
(באמצעותו או באמצעות קבלני משנה) בתחומי הבינוי ,מיזוג אוויר ,חשמל וגזים
רפואיים ,ואשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים עמד על  50%לפחות מגובה
הצעת המציע בהליך זה ,במהלך לפחות אחת מבין השנים הקלנדריות 2017 ,2016
או .2018
 .4.4המחזור הכספי של המציע מביצוע עבודות בינוי בלפחות אחת מהשנים  2017או
 2018היה בסך ( 1,200,000מיליון מאתיים) ( ₪לא כולל מע"מ) לפחות בשנה.
 .4.5על המציע להשתתף בכנס קבלנים שיערך ביום  14.05.19בשעה .12:00
מקום המפגש בית חולים כרמל רחוב מיכל  ,7חיפה ,במשרד מהנדס בית החולים.
לבירורים ניתן לפנות לערן כהן  .054-7702234ההשתתפות בכנס הינה חובה.
במסגרת המפגש יערך סיור רגלי באתר העבודות ,על המציע להערך בהתאם.
 .4.6נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
נכסים או הסדר נושים.
 .5ההצעה תוגש לא יאוחר מיום  06.06.19בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות") .אין לשלוח את ההצעות בדואר או בכל דרך אחרת זולת התיבה האלקטרונית.
לא תתקבל הצעה שהוגשה לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ו/או הצעה
אשר לא הוגשה לתיבה האלקטרונית.
 .6המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .7כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .8יתר 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 https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/
.public_binui.aspx
מייל לבירורים .oritfi2@clalit.org.il -
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
שירותי בריאות כללית

