ההנהלה ראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי
פרוטוקול סיור קבלנים

מכרז מס'  - 72-57/21הסכם מסגרת עבודות אינסטלציה במ.ר רבין
להלן סיכום סיור קבלנים שהתקיים ביום 22.07.2021
השתתפו מטעם המרכז הרפואי:
מר צבי שלם  -מהנדס מכונות מ.ר רבין
סיכום סיור קבלנים
.1

הוסבר על אופי העבודה בבית החולים.

.2

על המציעים לשים לב לזמן התגובה לאחר שעות פעילות בית החולים.

.3

על המציעים לשים לב לנושאי הבטיחות ,ביטחון ומניעת זיהומים.

.4

סיור קבלנים נוסף יתקיים ביום  04.08.2021בשעה  .10:00הסיור ייערך ברח' קפלן  2פ"ת מרכז
רפואי רבין שער קפלן משרד מנהל האחזקה – אמיר שגב טלפון לבירור מפגש בלבד 050-4065011
(צבי) .מובהר במפורש כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור ,אולם מציע אשר
השתתף בסיור הראשון אינו נדרש להשתתף גם בסיור זה.

.5

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת  orlygo@clalit.org.ilעד לתאריך
 .11.08.2021יש לוודא הגעת השאלות בטלפון –  .03-6944893יש לציין במייל את מס' ושם המכרז.

.6

על המציעים להקפיד על הגשת הצעה מלאה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים ,כשהם מלאים וחתומים
כדין.

.7

מודגש בפני המציעים כי במידה וימצא המזמין בעת בדיקת ההצעות כי מחירים בפריטים ו/או פרקים
מסוימים בכתב הכמויות זולים באופן בלתי סביר ,בעוד פריטים ו/או פרקים אחרים יקרים באופן בלתי
סביר ,ועדת המכרזים תהיה רשאית לראות את ההצעה תכסיסנית ולפעול על פי כל דין ,לרבות פסילת
ההצעה.

.8

תשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום  22.8.2021עד השעה .12:00
אופן הגשת ההצעות הינו כמפורט במסמכי המרכז.

.9

הודעה זו הינה חלק ממסמכי המכרז ויש להגישה חתומה.

 .10יתר מסמכי המכרז יוותרו ללא שינוי.

רשם :צבי שלם.
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ההנהלה ראשית
ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את כל האמור במכתב זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות מכתב זה ,הבנתי את תוכנם,
משמעותם ,והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת
התחשבות בכל מסמכי המכרז לרבות האמור במכתב זה.

_____________
תאריך

_____________
חתימת המציע
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