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* ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,לפני רכישתם עד למועד סיור הקבלנים באתר
הכללית שכתובתו ( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 03-7667777
שלוחה .)1
* את דיסקט כתב הכמויות ניתן לקבל בבית חולים מאיר של "שרותי בריאות כללית"
(להלן " -הכללית") ,רחוב טשרניחובסקי  59כפר סבא ,במשרדי הנהלת ביה"ח :לפנות
למשרד מנהל התיפעול ,קומת קרקע בנין סטולברג( ,בטלפון ,)09-7472567 :בימים א' עד
ה' בין השעות ,15:00 - 10:00 :עד למועד סיור קבלנים כמפורט לעיל.
בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לבית החולים סך של  500ש"ח (כולל
מע"מ) שישולמו לפקודת :בית חולים מאיר  -שירותי בריאות כללית .סכום זה לא יוחזר
בשום מקרה .סכום זה יש לשלם בקופת בית החולים ,במקום ובמועדים כמפורט לעיל.
מובהר כי התשלום מראש הינו תנאי להשתתפות בסיור הקבלנים.
* 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
את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ובצירוף הדיסקט שיימסר לו
במעמד התשלום עבור ההשתתפות במכרז ,כשהוא ממולא על ידו ,לתיבת המכרזים,
הנמצאת בבית חולים מאיר ,רחוב טשרניחובסקי  59כפר סבא ,במשרדי הנהלת ביה"ח:
לפנות למשרד המנהלת האדמ' ,קומת קרקע בנין סטולברג ,חדר  ,106עד ליום ראשון,
ה 14/02/2016 -עד השעה  .14:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט .הכללית תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל
מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל
לפי שיקול דעתה.
 .1תכולת העבודה
שדרוג מערך המחשוב ורשת התקשורת של מערכת בקרת המבנה במרכז הרפואי מאיר;
הסבת תצורת המערכת הקיימת לתצורה הכוללת שני שרתים ראשיים;שדרוג רשת
התקשורת הקיימת; אספקת ציוד תקשורת לרבות מתגים,ארונות וכו' כמופיע במסמכי
המכרז;
אספקת חומרה חדשה ותוכנה הכל כמפורט במסמכי המכרז;
אחריות ושרות כמפורט במסמכי המכרז.
 .2תמצית דרישות סף להשתתפות במכרזים( :יש לעיין במסמכי המכרז הרלוונטי לגבי
פרוט נוסף לדרישות אלה):
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן .מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו
בכל התנאים המפורטים להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית:
א .על החברה להיות בעלת ניסיון מוכח בתחום בקרת המבנים ,מחשוב ורשתות תקשורת
נתונים
ב .החברה ביצעה לפחות שלושה פרויקטים בסדר גודל דומה בחמש השנים האחרונות
במבנים הדומים במורכבותם .יש לצרף תיאור פרויקטים ומכתבי המלצה.
ג .על החברה להיות בעלת ניסיון מוכח בתוכנות מסוג (קונטרול מאסטרו-ויזקון)
Wizcon- Supervisor / Control-Maestro
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה
למכרז או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של
הכללית ,לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה.
ד .על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה לביצוע העבודה נשוא
המכרז המפורט לעיל ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פי המכרז.
ה .סיור במקום ביצוע העבודות ייערך במועד המפורט לעיל .מובהר במפורש ,כי על כל
מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
ו .בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -
ז .על המציע לצרף להצעתו את הקבלה בגין התשלום עבור זכות ההשתתפות במכרז.
 .3תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז באתר האינטרנט.
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
שירותי בריאות כללית


