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שירותי בריאות כללית ("המזמין")

מכרז פומבי מס'  24 14/11-עם אפשרות להליך תחרותי נוסף

לביצוע עבודות תחזוקת מבנים,
בשטחי המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")

 .1מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למבנים המצויים בשטח בית
החולים ,ככל שידרש במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות :עבודות בינוי שונות ,טיח,
ריצוף ,אלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ודלתות אש ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים עם אופציה להארכתה ב 6-חודשים
נוספים.
 .3לצורך ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה ,על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי המכרז.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,מובהר כי לצורך ביצוע העבודות הקשורות
באלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ושימוש בכלים מכאניים כבדים ,יהיה
הזוכה רשאי להתקשר עם קבלני משנה וזאת בכפוף לאישור המזמין מראש ובהתאם
להוראות ההסכם נשוא מכרז זה ,ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של
הקבלן כלפי המזמין גם בנוגע לעבודות שבוצעו על ידי קבלן משנה.
 .5במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו
של הליך תחרותי נוסף ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה
המזמין ,להגיש הצעה מטיבה עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.
 .6תנאי סף להשתתפות במכרז:
 .6.1על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון קודם בביצוע
עבודות כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה ,בהיקף מחזור הכנסות שנתי כולל שלא
יפחת מ( 2,000,000-שני מליון) ש"ח לא כולל מע"מ בשנה ,במהלך כל אחת מן
השנים הקלנדאריות  2012 ,2011ו.2013-
 .6.2על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ג' ( 2ומעלה) בענף  100בתוקף במועד
הגשת ההצעה ולמשך לפחות  12חודשים רצופים לפני מועד זה.
 .6.3על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976 -
 .6.4במידה ויועלו שאלות הבהרה על ידי המציעים ,עשוי המזמין לערוך נספח תשובות
לשאלות ההבהרה .במקרה כזה ,יהיה על המציע לדאוג לקבלת הנספח ולצרפו
להצעה כשהוא חתום על ידו.
 .6.5על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך 30,000
(שלושים אלף) ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין
על-ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,)1981-
המקיים סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח המפורט במסמכי המכרז ,שתהא תקפה
החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום  .30.10.2014הסכום האמור והערבות ישמשו
כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז ,והמזמין יהא רשאי להיפרע מהערבות
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בהתקיים התנאים המפורטים במכרז ובחוק והמציע
מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.
 .7הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .8ניהול הליכי המכרז ואופן בחירת ההצעה הזוכה ,יתקיים בשלבים ובאופן כמפורט
במסמכי המכרז.
 .9המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת ,וזאת ,ללא צורך במתן
הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/או עיין
במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו
ו/או מערכות מי מטעמו.
 .10השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 500חמש מאות) ש"ח
שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא .המציעים יצרפו למעטפת ההצעה שיק על הסך הנ"ל
שמועד פרעונו ליום הגשת ההצעה לפקודת "שירותי בריאות כללית  -המרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה".
 .11הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 19.08.2014כולל) בשעה  14:00לתיבת המכרזים של
המזמין הממוקמת במרכז הרפואי סורוקה ,ב"ש ,בניין ההנהלה קומה  ,1חדר 109
ברחוב שדרות יצחק רגר  1בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז .שאלות ובירורים
בנוגע להגשת ההצעה יש להפנות אל הגב' קרן פלדמן במייל kerenfe@clalit.org.il
ולוודא הגעת המייל בטלפון  08-6400183וזאת עד ליום .14.08.2014
 .12יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .13מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים גם באתר האינטרנט של המזמין
בכתובת .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx
באתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים
האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
נוסח המודעה מתפרסם גם באתר:
http://www.bizbanegev.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D
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לביצוע עבודות תחזוקת מבנים,
בשטחי המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")

 .1מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת למבנים המצויים בשטח בית
החולים ,ככל שידרש במהלך תקופת ההתקשרות ,לרבות :עבודות בינוי שונות ,טיח,
ריצוף ,אלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ודלתות אש ,הכל כמפורט
במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
 .2תקופת ההתקשרות הינה ל( 12-שנים עשר) חודשים עם אופציה להארכתה ב 6-חודשים
נוספים.
 .3לצורך ההשתתפות במכרז והגשת ההצעה ,על המציע לעמוד בעצמו בכל תנאי המכרז.
 .4מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  3לעיל ,מובהר כי לצורך ביצוע העבודות הקשורות
באלומיניום ,נגרות ,מסגרות ,תקרות אקוסטיות ושימוש בכלים מכאניים כבדים ,יהיה
הזוכה רשאי להתקשר עם קבלני משנה וזאת בכפוף לאישור המזמין מראש ובהתאם
להוראות ההסכם נשוא מכרז זה ,ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו המלאה של
הקבלן כלפי המזמין גם בנוגע לעבודות שבוצעו על ידי קבלן משנה.
 .5במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ,על קיומו
של הליך תחרותי נוסף ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד ובאופן עליו יורה
המזמין ,להגיש הצעה מטיבה עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.
 .6תנאי סף להשתתפות במכרז:
 .6.1על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל ניסיון קודם בביצוע
עבודות כדוגמת העבודות נשוא מכרז זה ,בהיקף מחזור הכנסות שנתי כולל שלא
יפחת מ( 2,000,000-שני מליון) ש"ח לא כולל מע"מ בשנה ,במהלך כל אחת מן
השנים הקלנדאריות  2012 ,2011ו.2013-
 .6.2על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ג' ( 2ומעלה) בענף  100בתוקף במועד
הגשת ההצעה ולמשך לפחות  12חודשים רצופים לפני מועד זה.
 .6.3על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976 -
 .6.4במידה ויועלו שאלות הבהרה על ידי המציעים ,עשוי המזמין לערוך נספח תשובות
לשאלות ההבהרה .במקרה כזה ,יהיה על המציע לדאוג לקבלת הנספח ולצרפו
להצעה כשהוא חתום על ידו.
 .6.5על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך 30,000
(שלושים אלף) ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן ,ערוכה לטובת המזמין
על-ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א,)1981-
המקיים סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח המפורט במסמכי המכרז ,שתהא תקפה
החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום  .30.10.2014הסכום האמור והערבות ישמשו
כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז ,והמזמין יהא רשאי להיפרע מהערבות
כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בהתקיים התנאים המפורטים במכרז ובחוק והמציע
מוותר מראש על כל טענה בהקשר זה.
 .7הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .8ניהול הליכי המכרז ואופן בחירת ההצעה הזוכה ,יתקיים בשלבים ובאופן כמפורט
במסמכי המכרז.
 .9המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לפרסם מכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת ,וזאת ,ללא צורך במתן
הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/או עיין
במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל במערכותיו
ו/או מערכות מי מטעמו.
 .10השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ( 500חמש מאות) ש"ח
שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא .המציעים יצרפו למעטפת ההצעה שיק על הסך הנ"ל
שמועד פרעונו ליום הגשת ההצעה לפקודת "שירותי בריאות כללית  -המרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה".
 .11הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 19.08.2014כולל) בשעה  14:00לתיבת המכרזים של
המזמין הממוקמת במרכז הרפואי סורוקה ,ב"ש ,בניין ההנהלה קומה  ,1חדר 109
ברחוב שדרות יצחק רגר  1בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז .שאלות ובירורים
בנוגע להגשת ההצעה יש להפנות אל הגב' קרן פלדמן במייל kerenfe@clalit.org.il
ולוודא הגעת המייל בטלפון  08-6400183וזאת עד ליום .14.08.2014
 .12יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .13מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים גם באתר האינטרנט של המזמין
בכתובת .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx
באתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים
האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
נוסח המודעה מתפרסם גם באתר:
http://www.bizbanegev.org.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D

 .14המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"

