עבודות בידוד עבור מרכז רפואי רבין
מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-47/16 :ר'

 .1הנכם מוזמנים בזה להגיש הצעות מחיר לביצוע עבודות בידוד במרכז הרפואי
רבין [המורכב מבתי החולים בילנסון והשרון] (להלן" :המרכז הרפואי") מקבוצת
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיהם
ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה (להלן:
"העבודות").
 .2העבודות תכלולנה ,בין היתר ,סעיפים שונים המופיעים במאגר המאוחד בהקשר
לביצוע עבודות בידוד ,לרבות צנרת מיזוג אויר ,תעלות מיזוג אויר ,צנרת אינסטלציה
מים וקיטור ,והכל בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם
לצרכיה לזוכה .פירוט העבודות הינו כמתואר בנספח טז' למסמכי המכרז.
 .3ההתקשרות בין כללית לבין המציע הזוכה תהא התקשרות מסגרת והזמנת העבודות
תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על ידי כללית .כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה
את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והזוכה מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או
תדירות ההזמנות.
 .4תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות
כל עדכון שלהם (להלן" :התנאים הכלליים") ,יחולו על ההתקשרות עם הזוכה במכרז,
יחייבו אותו לכל דבר ועניין ביחס לכל הזמנה והזמנה ויראו אותם כחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
 .5בכפוף לעמידת המציע הזוכה בכל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ולכל יתר
ההוראות כמפורט בהסכם ההתקשרות ,תקופת ההתקשרות הינה ל( 36-שלושים
ושישה) חודשים.
 .6את מסמכי המכרז ניתן לקבל  -לאחר תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז כמפורט
להלן -בהנהלת חשבונות מחלקת אחזקה בית חולים בילינסון (טלפון,)03-9377708 :
בימים א' עד ה' בין השעות ,13:00-09:00 :עד ולא יאוחר מיום  .8.9.16מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש תמורת תשלום במשרדי
כללית ,הכל בהתאם להוראות כל דין.
 .7פניות המציע אל המזמין בכל עניין הנוגע למכרז זה תעשנה בכתב בלבד ,לידי נעמה
קורן ,בדואר אלקטרוני שכתובתו  Naamak@clalit.org.ilעד ליום  15.9.16בשעה
 .12:00על המציע להפעיל את הפונקציה של 'אישור קריאה' על מנת לודא את קבלת
הדואר האלקטרוני בידי המרכז הרפואי.
 .8בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של  1,000ש"ח (כולל מע"מ)
שישולמו לפקודת שירותי בריאות כללית  -בית חולים בילינסון .סכום זה לא יוחזר
בשום מקרה .סכום זה יש לשלם במשרדי כללית במעמד קבלת מסמכי המכרז כמפורט
לעיל.
 .9על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .9.1על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות בידוד כדוגמת העבודות נשוא
מכרז זה ,אשר בוצעו ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות הרצופות 2014 ,2013
ו.2015-
 .9.2על המציע להיות בעל מחזור שנתי מביצוע עבודות בידוד בסך בשל 1,200,000
(מיליון ומאתים אלף) ( ₪לא כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים ,2014 ,2013
.2015
 .9.3על המציע להיות בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות
כל דין ותקן רלבנטי לצורך ביצוע העבודות ,תקפים נכון ליום הגשת ההצעה.
 .9.4על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו .1976 -
 .9.5ביום  8.9.16בשעה  11:00יתקיים כנס מציעים ,מקום מפגש :חדר ישיבות ברשות
המחקר בניין הנהלת חשבונות (כניסה משער יולדות) בי"ח בילינסון .הובהר
במפורש כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות.
 .10המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .11מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי 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.
 .12כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לפצל
את ההזמנה בין מספר מציעים או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז ,והכל בהתאם
למפורט בכתב ההזמנה.
 .13כללית תהא רשאית לנהל במסגרת המכרז משא ומתן ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההזמנה.
 .14על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי כללית ,קרי תיבת
המכרזים עליה צוין מספר מכרז זה ,הנמצאת במרכז רפואי בילינסון ,בבניין הנהלת
החשבונות ,בקומה ראשונה ,לא יאוחר מיום  ,25.9.16בשעה  .12:00אין לשלוח את
ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.org.il :
שירותי בריאות כללית

עבודות בידוד עבור מרכז רפואי רבין
מכרז פומבי עם משא ומתן מס' 20-47/16 :ר'

 .1הנכם מוזמנים בזה להגיש הצעות מחיר לביצוע עבודות בידוד במרכז הרפואי
רבין [המורכב מבתי החולים בילנסון והשרון] (להלן" :המרכז הרפואי") מקבוצת
שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז ונספחיהם
ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה (להלן:
"העבודות").
 .2העבודות תכלולנה ,בין היתר ,סעיפים שונים המופיעים במאגר המאוחד בהקשר
לביצוע עבודות בידוד ,לרבות צנרת מיזוג אויר ,תעלות מיזוג אויר ,צנרת אינסטלציה
מים וקיטור ,והכל בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם
לצרכיה לזוכה .פירוט העבודות הינו כמתואר בנספח טז' למסמכי המכרז.
 .3ההתקשרות בין כללית לבין המציע הזוכה תהא התקשרות מסגרת והזמנת העבודות
תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על ידי כללית .כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה
את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והזוכה מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או
תדירות ההזמנות.
 .4תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות
כל עדכון שלהם (להלן" :התנאים הכלליים") ,יחולו על ההתקשרות עם הזוכה במכרז,
יחייבו אותו לכל דבר ועניין ביחס לכל הזמנה והזמנה ויראו אותם כחלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז.
 .5בכפוף לעמידת המציע הזוכה בכל התחייבויותיו על פי מסמכי המכרז ולכל יתר
ההוראות כמפורט בהסכם ההתקשרות ,תקופת ההתקשרות הינה ל( 36-שלושים
ושישה) חודשים.
 .6את מסמכי המכרז ניתן לקבל  -לאחר תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז כמפורט
להלן -בהנהלת חשבונות מחלקת אחזקה בית חולים בילינסון (טלפון,)03-9377708 :
בימים א' עד ה' בין השעות ,13:00-09:00 :עד ולא יאוחר מיום  .8.9.16מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש תמורת תשלום במשרדי
כללית ,הכל בהתאם להוראות כל דין.
 .7פניות המציע אל המזמין בכל עניין הנוגע למכרז זה תעשנה בכתב בלבד ,לידי נעמה
קורן ,בדואר אלקטרוני שכתובתו  Naamak@clalit.org.ilעד ליום  15.9.16בשעה
 .12:00על המציע להפעיל את הפונקציה של 'אישור קריאה' על מנת לודא את קבלת
הדואר האלקטרוני בידי המרכז הרפואי.
 .8בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של  1,000ש"ח (כולל מע"מ)
שישולמו לפקודת שירותי בריאות כללית  -בית חולים בילינסון .סכום זה לא יוחזר
בשום מקרה .סכום זה יש לשלם במשרדי כללית במעמד קבלת מסמכי המכרז כמפורט
לעיל.
 .9על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .9.1על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע עבודות בידוד כדוגמת העבודות נשוא
מכרז זה ,אשר בוצעו ברציפות במהלך  3השנים הקלנדריות הרצופות 2014 ,2013
ו.2015-
 .9.2על המציע להיות בעל מחזור שנתי מביצוע עבודות בידוד בסך בשל 1,200,000
(מיליון ומאתים אלף) ( ₪לא כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים ,2014 ,2013
.2015
 .9.3על המציע להיות בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות
כל דין ותקן רלבנטי לצורך ביצוע העבודות ,תקפים נכון ליום הגשת ההצעה.
 .9.4על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו .1976 -
 .9.5ביום  8.9.16בשעה  11:00יתקיים כנס מציעים ,מקום מפגש :חדר ישיבות ברשות
המחקר בניין הנהלת חשבונות (כניסה משער יולדות) בי"ח בילינסון .הובהר
במפורש כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות.
 .10המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלוונטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .11מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי 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.
 .12כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .כללית
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לפצל
את ההזמנה בין מספר מציעים או לממשה בשלבים או לבטל את המכרז ,והכל בהתאם
למפורט בכתב ההזמנה.
 .13כללית תהא רשאית לנהל במסגרת המכרז משא ומתן ,והכל בהתאם למפורט בכתב
ההזמנה.
 .14על המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי כללית ,קרי תיבת
המכרזים עליה צוין מספר מכרז זה ,הנמצאת במרכז רפואי בילינסון ,בבניין הנהלת
החשבונות ,בקומה ראשונה ,לא יאוחר מיום  ,25.9.16בשעה  .12:00אין לשלוח את
ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות.
 .15המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.org.il :
שירותי בריאות כללית

