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שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה
)להלן" :הכללית" ו/או "המרכז הרפואי העמק"(

קול קורא מס' 26-04-2016

מאגר קבלנים להשתתפות בהליכי פניה לקבלת הצעות של המרכז הרפואי
ה"עמק" לשנת 2016-2017
.1

שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה )להלן" :המזמין"(,
מודיעה בזאת על הקמת מאגר קבלנים בתחומים המפורטים בנספח ב' לשנת ,2016-2017
אשר נועד לשמש את המרכז הרפואי העמק לצרכי ביצוע פניה לקבלנים כאמור שימצאו
מתאימים להיכלל בספר קבלנים )להלן" :המאגר"( ,על מנת שניתן יהיה לשתפם ,כולם
או חלקם ,בהליכי פניה לקבלת הצעות או מכרזים סגורים אותם יוזם המרכז הרפואי
העמק מעת לעת.

.2

בחינת בקשות לרישום במאגר תתבצע באמצעות הגשת בקשה אליה יצורפו כל האישורים
באופן ובמועד המפורטים בפניה זו.

.3

למען הסר ספק ,מובהר כי עצם הכללת מציע במאגר איננה מקנה לו זכות כלשהי
להתקשר עם המרכז הרפואי העמק ו/או לקחת חלק בהליכים אשר יפורסמו על ידו ואין
הכללית מחוייבת להתקשר עם מציע כאמור ו/או לפנות אל המציע ו/או אך ורק אל
קבוצת המציעים הרשומים במאגר במסגרת ההליכים אשר יפורסמו על ידה.

.4

מציע רשאי להגיש מועמדות להכלל במאגר רק בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים
כמפורט בסעיף  11לנספח ג' ובכפוף למילוי מלוא הפרטים הנדרשים כפורט בנספח ג'.
הצעה אשר אליה לא יצורפו מלוא האישורים ,כמפורט בפניה זו להלן כשהם מאומתים
ו/או חתומים כמפורט בפניה ,יכול ותביא לפסילת ההצעה כמתחייב על פי כל דין ובהתאם
לשיקול דעת המזמין.

.5

המזמין יהא רשאי – אך לא חייב – להתייחס ו/או לקחת בחשבון ו/או לקבל ,גם הצעה
של מציע שאינה עומדת בכל הדרישות ,כאמור .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל,
המזמין יהא רשאי – אך לא חייב – להרשות הגשת הצעה לאחר המועד הקבוע להגשת
ההצעות ו/או להשלים כל פרט שהוא בקשר להצעה כלשהיא בכל מועד.

.6

המזמין יהא רשאי ,גם לאחר מועד הגשת ההצעות ,לדרוש הבהרות והסברים מהמציעים
כולם או אחד/ים מהם .המזמין יהא רשאי לוותר על דרישות לקיום תנאים כלשהם ו/או
להתנות תנאים חדשים ו/או שונים ו/או נוספים לפי שיקול דעתו.
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.7

לאחר בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף ובדיקת תקפות ההצעה ,תסווג וועדת המכרזים
את הצעת המציע ותכלול אותו במאגר לפי תחומי ההתמחות המוצהרים על ידו.

.8

ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של
הכללית בהתאם לכל דין.

.9

שאלות המציע אל המזמין בכל עניין הנוגע להליך זה ,תעשה אך ורק בכתב .אולם
מובהר כי אין בכך כדי להטיל על המזמין חובה כלשהי בהקשר זה לרבות ,לא חובת מתן
תשובה .יש להפנות את הפניות לפקס'  _ 046494230עד ליום 09/05/2016

.10

כל שינוי או תוספת במסמכי ההליך או כל הסתייגות לגביהם -בין אם על-
יד י תוספת בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת -לא
יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה והם אף עלולים לגרום -על -פי שיקול דעת
המזמין -לפסילתה של ההצעה/

.11

הגשת הצעה בהתאם לפנייה זו ,תתפרש כהסכמה של המציע להשתתף בהליך בתנאים
המפורטים לעיל ולכל עדכון בהם ,כפי שיפורסם מעת לעת.

.12

החלטת המזמין תימסר למציעים שלא נכללו במאגר לכתובת המצוינת בהצעתם.

.13

אין בהליך זה כדי להגביל באופן כלשהי את שיקול דעתה המלא והמוחלט של הכללית
לערוך מכרז או הליך פניה לקבלת הצעות אף לקבלנים שלא נכללו במאגר ו/או שלא
לפנות לכל או חלק מן המציעים שיכללו במאגר.

.14

הכללית תהא רשאית בכל שלב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל את ההליכים הנ"ל
ו/או את המאגר שהוקם מכוחם ו/או לגרוע מהמאגר מציע אשר ימצא כי לא היה מקום
להכללתו במאגר מלכתחילה ו/או בשל ניסיון נצבר של הכללית עם המציע ו/או תהא
רשאית לעדכן את המאגר בכל דרך אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והכל ,מבלי
שהאמור יקנה כל זכות לפיצוי מכל סוג שהוא.

.15

ההצעות תיערכנה ב 1 -עותקים בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת ההצעות
של המזמין המצויה ב_מחלקת כספים  ,ב-ביתן  ,23וזאת עד ליום  16/05/2016בשעה
 .11:00על המעטפה ירשם "קול קורא מס'  26-04/ 16מאגר קבלנים להשתתפות בהליכי
פניה לקבלת הצעות של המרכז הרפואי ה"עמק" לשנת  ."2016-2017מסמכי ההליך
ונספחיו יחתמו בכל עמוד ועמוד בחותמת וחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.

.16

על המעטפה לכלול את כל מסמכי ההליך ,לרבות הסכם ההתקשרות ונספחיו ,כשהם
חתומים בכל עמוד ועמוד עם חותמת וחתימת מורשה החתימה של המציע ולרבות ,צירוף
כל המסמכים ו/או האישורים כמפורט לעיל ובמסמכי הליך .מובהר כי מעטפה שלא
תמצא בתיבה במועד הנקוב לא תובא לדיון.

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי העמק
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אישור המציע
בהגשת הצעתי הריני מאשר כי קראתי את תנאי הפניה המפורטים לעיל והם מוסכמים עלי.

תאריך

שם

תפקיד

חתימה  +חותמת
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נספח א'

נוסח מודעה
שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה
)להלן" :הכללית" ו/או "המרכז הרפואי העמק"(
קול קורא מס' 26-04-2016
מאגר קבלנים להשתתפות בהליכי פניה לקבלת הצעות של המרכז הרפואי
ה"עמק" לשנת 2016-2017
שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה )להלן" :המזמין"( ,מודיעה
בזאת על הקמת מאגר קבלנים לשנת  ,2016-2017אשר נועד לשמש את המרכז הרפואי העמק
לצרכי ביצוע פניה לקבלנים כאמור שימצאו מתאימים להיכלל בספר קבלנים )להלן" :המאגר"(,
על מנת שניתן יהיה לשתפם ,כולם או חלקם ,בהליכי פניה לקבלת הצעות או מכרזים סגורים
אותם יוזם המרכז הרפואי העמק מעת לעת.
אופן בחירת המציעים הכשירים למאגר והתנאים הנדרשים לשם הגשת הצעה הינם כמפורט
בנוסח הפניה המלא המתפרסם וניתן לצפייה ללא תשלום באתר המכרזים של כללית ,בכתובת:
 ______www.clalit.org.ilו/או אשר ניתן לקבלם מאת מחלקת כספים ביתן  . 23בכל מקרה של
סתירה בין האמור במסמכי הפניה לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי הפניה המלאים.
ההצעות תיערכנה ב 1 -עותקים בשפה העברית ותוכנסנה במעטפה סגורה לתיבת ההצעות של
המזמין המצויה ב_מחלקת כספים  ,ב-ביתן  ,23וזאת עד ליום  16/05/2016בשעה  .11:00על
המעטפה ירשם "קול קורא מס'  26-04/ 16מאגר קבלנים להשתתפות בהליכי פניה לקבלת
הצעות של המרכז הרפואי ה"עמק" לשנת  ."2016-2017מסמכי ההליך ונספחיו יחתמו בכל עמוד
ועמוד בחותמת וחתימת מורשה החתימה מטעם המציע.
להסרת ספק ,אין בקול קורא זה כדי לחייב את המזמין בכל צורה ואופן ,לרבות לא לביצוע פניה
לכל גורם אשר יעביר את פרטיו כאמור.

שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי העמק
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נספח ב'

סיווג עיסוקים עיקריים

להלן רשימת העיסקוים העיקריים אשר ביחס אליהם מבקש המזמין לקבל הצעות לשם הקמת
מאגר הקבלנים לשנת :2016-2017

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בינוי
גמרים
עבודות צנרת
עבודות צנרת נחושת
עבודות בגזים רפואיים
חשמל מתח נמוך )עד  400וולט (
חשמל מתח גבוה )עד  23,000וולט (
מיזוג אויר
עבודות ספרינקלרים
מסגרות מבנה
מסגרות מכאנית
חשמל מתח נמוך מאוד
מערכות אבטחה ,מצלמות ומערכות הזעקה
שערים חשמליים
דלתות חשמליות
נגרות בניין
נגרות כללית
אחזקת ציוד מטבחים מוסדיים

עבודות ריפוד
עבודות שילוט
שאיבת שפכים,בורות שומן ופריצת ושטיפת קוים.
עבודות קירור ומיזוג אויר
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נספח ג'

נתוני הגורם המציע*
)* ההתייחסות בנספח זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות
המשפטית של המציע )חברה  /שותפות  /עוסק מורשה  /אחר( בשינויים המחויבים(.

על המציע לפרט להלן את מלוא הפרטים הנדרשים כמפורט להלן ולצרף את המסמכים
הנדרשים בנספח זה לצורך אימות הפרטים .הצעה אשר אליה לא יצורפו מלוא האישורים,
כמפורט להלן ,כשהם מאומתים ו/או חתומים כמפורט ,יכול ותביא לפסילת ההצעה כמתחייב על
פי כל דין ובהתאם לשיקול דעת המזמין .ככל ובטבלאות להלן אין די מקום למילוי ניתן להוסיף
דפים נלווים לפי הצורך.

.1

נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

שם החברה:
מס' חברה:
מועד יסוד:
כתובת:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:

.2

פירוט בעלי השליטה במציע ושיעור אחזקותיהם:

שם פרטי

שם משפחה

תעודת זהות
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מנהלים:

שם פרטי

.4

בעלי זכות חתימה:

שם פרטי

.5

שם משפחה

תעודת זהות

תפקיד

שם משפחה

תעודת זהות

תפקיד

פרטי סיווג המציע לפי חוק רישום קבלנים )ענפי פעילות עיקיים – חובה לפרט את כל
הסעיפים(:

תיאור הענף

סימול

קבוצה

סיווג כספי
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.6

לקוחות עיקריים )בענפי פעילות עיקיים של המציע – חובה לפרט(:

תיאור הענף

.7
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לקוח  – 1שם
הממליץ ופרטי
יצירת קשר

לקוח  – 2שם
הממליץ ופרטי
יצירת קשר

לקוח  – 3שם הממליץ
ופרטי יצירת קשר

לקוח שהינו מוסד רפואי ו/או בית חולים:

תיאור הענף

סוג הלקוח ,פרטי
קשר ותיאור
העבודה

סוג הלקוח ,פרטי
קשר ותיאור
העבודה

סוג הלקוח ,פרטי קשר
ותיאור העבודה
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ביטוח:
את
המבטחת
החברה
_________________________________________
אלו
נגד
__________________________________________________

המציע:
סיכונים:

הפוליסה:
סוכמי
__________________________________________________

.9

מספר עובדי המציע.____________ :

.10

מספר שנות נסיון ביצוע העבודות נשוא הליך זה:
______________________________________________________________
_

.11

.12

המציע נדרש לספק את האישורים הרשומים מטה:
.11.1

צילום רשיון עסק תקף – )עותק מאומת על ידי עו"ד/רו"ח(; יסומן ג'1

.11.2

צילום כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו -
) .1976עותק מאומת על ידי עו"ד/רו"ח(; יסומן ג'2

.11.3

צילום מרישיון מקצועי תקף) .עותק מאומת על ידי עו"ד/רו"ח(; יסומן ג'3

מחזור כספי ב 12-החודשים הקלנדרים הרצופים שקדמו למועד הגשת ההצעה ,לא כולל
מע"מ:
________________________ .₪
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הנהלה

מסונף לבית הספר לרפואה
ע"ש ברוך רפפורט
הטכניון ,חיפה

Affiliated to the
Rappaport faculty of Medicine
Technion-Haifa, Israel

הצהרת מציע
הריני מאשר כי כל הפרטים שנמסרו על ידי לעיל הינם מלאים ונכונים .במידה ויחולו שינויים
בפרטים שנמסרו לעיל אני מתחייב לעדכנכם בהתאם.

תאריך וחותמת

תפקיד

שם

חתימה  +חותמת

אישור
אני הח"מ עו"ד/רו"ח* ____________________ אשר כתובתי היא __________________,
שהנני עו"ד  /רו"ח של המציע ,מאשר כי מסמך זה נחתם בפני על-ידי ה"ה _______________ ו-
____________ ,אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל
דבר ועניין ולאמור במסמך זה.

תאריך______________ :

________________________
עו"ד  /רו"ח

2864\60\19037

.1

עפולה  18101טל 04-6494250/1 :פקסwww.haemek.co.il 04-6522642 :

