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.1

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע עבודות בינוי ,אינסטלציה ,מיזוג אוויר וחשמל במרכז
הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,כמפורט במסמכי המכרז.

.2

תקופת ההתקשרות הינה עד תום ביצוע העבודות ולכל היותר שלושה חודשים ממועד
ההתחלה שיצוין בצו התחלת עבודה והכל ,בכפוף להוראות מכרז זה ונספחיו.

.3

תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

.2

.3.1

על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז קבלן רשום ,על-פי חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט –  ,1191בעל רישיון מאת רשם
הקבלנים בסיווג ג'  ,1ענף  111בנייה ,ו/או סיווג א 6-ענף  - 636שיפוצים והרכבת
מבנים.

.3.2

על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע לפחות שני פרויקטים ,הדומים
באופיים ובמורכבותם לפרויקט נשוא מכרז זה ,בהיקף כספי של לפחות -
( 1,011,111.מיליון וחמש מאות אלף) ש"ח (ללא מע"מ) לכל פרויקט וזאת,
במהלך איזה מבין השנים הקלנדאריות .2110 ,2112

.3.3

על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  442.424.61בשעה 62:..
במשרד מהנדס המרכז הרפואי ,מר צחי אייל .מובהר בזאת ,כי השתתפות בסיור
מותנית בתשלום דמי השתתפות וכי מציע אשר לא ישתתף בו ,הצעתו לא תובא
לדיון.

.3.2

על המציע להיות בעל כל האישו רים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1199 -

מודעה זו כוללת תמצית תנאי ההשתתפות במכרז והם מפורטים במלואם ובהרחבה,
במסמכי המכרז .אין באמור במודעה זו ,כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין
האמור בפנייה זו ,יגברו מסמכי המכרז.

.0

מובהר כי את כל מסמכי המכרז ניתן להוריד ,ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  13-9999999שלוחה .)1

.9

רכישת דיסק און קי הכולל את מלוא מסמכי המכרז וקבלת אישור להשתתף בסיור
הקבלנים ,בעלות של ( 011.-חמש מאות)  ,₪שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא ,תתאפשר
במשרדי המרכז הרפואי ,משרד מהנדס המרכז הרפואי ,שדרות רגר  ,1באר שבע ,אצל גב'
 ,.0-12.3241בימי עבודה א'-ה' (למעט יום ו') בין השעות
פנינה בוטנר ,טל':
 ,62:..-.0:..אולם לא יאוחר ממועד סיור הקבלנים2

.9

ההצעה תיערך בשפה העברית ותוכנס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המזמין
הממוקמת במרכז הרפואי ,שדרות רגר  ,1באר שבע ,בניין הנהלה קומה  ,1חדר  ,111זאת
עד ליום ( .02.324.61כולל) בשעה  ,62:..הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

.8

נוסח המודעה מתפרסם גם באתרwww.bizbanegev.org.il :
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