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שירותי בריאות כללית  -המרכז הרפואי רבין
מכרז פומבי מס' (20-08/2019ב)
לביצוע עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה,
בבי"ח בילינסון פ"ת

 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :הכללית") מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות
שעניינה עבודות שיפוץ מסדרון מזרחי במלר"ד ובקומת מרכז האנרגיה ,בבי"ח בלינסון
פ"ת (להלן :העבודות"(.
 .2העבודות תכלולנה את כל הפעילויות כמתואר במסמכי המכרז על צרופותיהם.
 .3כנס מציעים ייערך ביום  14.4.19בשעה .10:00 :הכנס יחל בחדר ישיבות במחלקת
האחזקה אשר בחצר קפלן (קומת הכניסה) במשרדי המזמין  -במרכז הרפואי רבין
ברחוב זבוטינסקי  ,39פתח תקווה .ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה
תנאי סף במכרז.
 .4על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .4.1בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.2במהלך ה 36-חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע השלים
ביצועו של לפחות פרויקט אחד הדומה במורכבותו המקצועית (מבנה עתיר
מערכות ,עבודה במבנה פעיל) לעבודות נשוא מכרז זה אשר עלותו הכספית עומדת
על סך ( ₪ 650,000שש מאות וחמישים אלף שקלים) כולל מע"מ.
לחילופין -
במהלך ה 36-חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות המציע השלים
ביצועם של לפחות  2פרויקטים שונים הדומים במורכבותם המקצועית (מבנים
עתירי מערכות ,עבודה במבנה פעיל) לעבודות נשוא מכרז זה ,אשר כל אחד מהם
לא פחת מסך של ( ₪ 335,000שלוש מאות שלושים וחמשה אלף שקלים) (כולל
מע"מ) ,וכן עלותם הכספית המצטברת עומדת על סך של ( ₪ 670,000שש מאות
ושבעים אלף שקלים) (כולל מע"מ) לפחות.
 .4.3המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
 .4.4למציע מחזור כספי במתן שירותים הדומים במורכבותם המקצועית לעבודות
נשוא מכרז זה ,של ( 1,000,000מליון) ( ₪כולל מע"מ) לפחות בכל אחת מהשנים
.2016 ,2017 ,2018
 .4.5המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק או פשיטת רגל.
 .4.6המציע הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות,
תשכ"ט 1969-והתקנות ,הצווים והכללים שעל פיו בהיקף ובסיווג מתאימים
בענפים ובעבודות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות הנ"ל על כל חלקיהן .מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע להיות קבלן בעל סיווג ג 1-בענף .100
 .4.7השתתפות בסיור קבלנים .נוכח מיוחדות העבודה ותנאי סביבתה ,ההשתתפות
בסיור הקבלנים חשובה לצורך הכרת הפרויקט וסביבתו והינה חובה.
 .5המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו כוללים תנאי סף
להשתתפות במכרז בלבד ,ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה
ביתר מסמכי המכרז.
 .6פנייה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 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.
 .7המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין רשאי
על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה בשלבים
או לבטל את המכרז .המזמין שומר לעצמו את האפשרות להכריז על יותר מזוכה אחד
בהליך.
 .8המזמין יהא רשאי לנהל עם המציעים מו"מ על המחירים המוצעים בהתאם למתכונת
המפורטת במסמכי המכרז ועל פי כל דין.
 .9יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז בכתובת .www.clalit.org.il :מבלי לגרוע מכלליות האמור
לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש במשרדי המזמין ,שכתובתם ברחוב
זבוטינסקי  ,39פתח תקווה ,לאחר תיאום מראש ,בטלפון  03-9377711החל מיום שני,
 8.4.19בימים א'-ה' בין השעות  09:00-12:00במשרדו של אינג' אליעזר אלחדד -מהנדס
ראשי מרכז רפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,חצר קפלן ,אזור המערך הלוגיסטי ,קומת
הכניסה.
 .10על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבת המכרזים המיועדת לכך במשרדי המזמין,
במרכז רפואי בילינסון ,בבניין הנהלת החשבונות ,בקומה ראשונה (אשת קשר -גב' אילה
כהן) ,לא יאוחר מיום  12.5.19בשעה  .12:00יודגש ,כי אין לשלוח את ההצעה בדואר
ו/או בפקס ו/או במייל ו/או בכל דרך אחרת .הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים הנ"ל
עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,לא תידון ע"י הכללית.
מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית:
.www.clalit.org.il
שירותי בריאות כללית
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