מרכז רפואי רבין
מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-34/17 :ב' פ'
עבודות שיפוץ במחלקת השתלות בבניין גור שאשא
במרכז הרפואי בילינסון בפתח תקוה
* את מסמכי המכרז בתוספת ההחסן הנייד ( )DISK ON KEYעם כתב הכמויות ניתן לקבל
ללא תמורה במשרדו של המהנדס הראשי אלי אלחדד בבית חולים בילינסון (טלפון:
 ,)03-9377711בימים א' עד ה' בין השעות ,14:00-10:00 :עד לסיור קבלנים בתאריך
 12.7.17בשעה  11:00אשר ייצא ממשרדו של אינג' אלי אלחדד.
מובהר כי קבלת כתב הכמויות הינה 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.
* ניתנת אפשרות למציעים להגיש שאלות/הבהרות בכתב למסמכי המכרז עד תאריך
 19.7.17בשעה  12:00לדוא"ל של רוני חתוכה .RoniH@clalit.org.il
* על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,ובצירוף
ההחסן הנייד שיימסר לו כשהוא ממולא על ידו ,לתיבת המכרזים עליה צוין מספר
מכרז זה ,הנמצאת בבניין הנהלת חשבונות (סמוך לשער יולדות) קומה ראשונה  .עד
לתאריך  ,30.7.17עד השעה  .12:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.
 .1דרישות הסף להשתתפות במכרז
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 המציע להיות 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 א 1-ענף .131
ב .על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  2פרויקטים בתחומים הדומים
במורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה ,אשר עלותו הכספית של כל אחד
מהם (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות) הינה  50%לפחות מס"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע
(ללא מע"מ) ואשר הושלמו על ידו מיום  1.7.2012ועד למועד הגשת הצעתו.
ג .על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע
העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
ד .ביום  12.7.17בשעה  11:00ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש -
במשרדו של אינג' אלי אלחדד בי"ח בילינסון .מובהר במפורש ,כי על כל מציע במכרז
חלה חובת השתתפות בסיור.
ה .בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ו .על המציע לצרף להצעתו את מסמך  - 3הצעה ונספח  Iבנוסח הרצ"ב ולפרט בו את
סה"כ מחיר הפרויקט כמוצע על ידו וכמפורט בכתב הכמויות ,נספח "א" לתנאי
החוזה המיוחדים.
ז .על המציע לצרף להצעתו את כתב הכמויות ,נספח "א" למסמך  - 5תנאי החוזה
המיוחדים ,כשהוא ממולא.
 .2תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט בהזמנה  -מסמך  1למסמכי המכרז.
עוד ובנוסף מודגש כי אין להסתפק בציון המחיר על גבי כתב הכמויות וכי המציע נדרש
לציין את המחיר במפורש על גבי מסמך  3למסמכי המכרז ,ההצעה ,חתומה ומאושרת
על ידו כנדרש.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור
במסמכי המכרז.
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית  -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
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