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 .1מוזמנות בזה הצעות לביצוע עבודות התקנת מערכת פינוי עשן ממרכז אנרגיה בשטחי
סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי ,כמפורט במסמכי המכרז (להלן" :העבודות").
 .2יצויין ,כי במסגרת העבודות יחשב קבלן הבינוי כקבלן ראשי ,אשר יהיה אחראי לתיאום
העבודות בין קבלני החשמל ,האינסטלציה ,מיזוג האוויר וכיו"צב ,ככל והדבר רלבנטי
לעבודות.
 .3במסגרת המכרז ,יהיה המזמין רשאי לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או מי מהם,
בהתאם לשיקול דעתו ועל-פי כל דין.
 .4מודגש ,כי לצורך השתתפות ו/או זכייה במכרז ,על המציע עצמו לעמוד בכל תנאי
המכרז (יחד עם זאת ,מובהר כי המציע שהצעתו תתקבל ,יוכל להעסיק קבלני משנה,
בכפוף להוראות הכלולות בהסכם ,הנכלל בין מסמכי המכרז).
 .5תקופת ההתקשרות :הינה עד לתום ביצוע העבודות ולכל היותר תוך  4חודשים ממועד
ביצוע הזמנת העבודות על-ידי המזמין (ו/או כל מועד נדחה על יורה המזמין) והכל,
בכפוף להוראות מכרז זה ונספחיו וככל והמזמין לא האריך מועד זה.
 .6תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .6.1על המציע עצמו להיות ,בעת הגשת הצעתו למכרז קבלן רשום בפנקס הקבלנים,
בעל רישיון בענף 170סיווג ב'  .1יובהר ,כי הסיווג הנ"ל ,הינו סיווג המינימום
הנדרש לצורך עמידה בדרישת סף זו .כל רישיון בעל סיווג גבוה יותר בתחום
הרלוונטי לעבודות נשוא מכרז זה ,יובא בחשבון.
 .6.2על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
 .6.3על המציע להשתתף בסיור קבלנים אשר יערך ביום  4.6.17בשעה  .13:00מקום
המפגש יהא בחדר הישיבות של מחלקת הנדסה ואחזקה ,בניין  ,31בסורוקה מרכז
רפואי אוניברסיטאי.
 .7הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .8ניהול הליכי המכרז יתקיים בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.
 .9מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה והוא שומר
לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לבחור זוכה חלופי מבין
המציעים במכרז זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו
בכל שלב של המכרז ו/או ההתקשרות והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.
 .10לצורך בחירת ההצעה הזוכה ,יהא המזמין רשאי להביא בחשבון אף את אמות המידה
כאמור בתקנה (22א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-וכן ,להסרת ספק,
המזמין יהיה רשאי לשקול במסגרת שיקוליו ,את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע
התקשרויות קודמות של המציע עם המזמין ו/או מי ממוסדותיו והכל ,באופן המקנה
למזמין את מירב היתרונות.
 .11המזמין 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.
 .12הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 14.6.17כולל) בשעה  11:30לתיבת המכרזים של
המזמין המיועדת לכך ,קרי תיבת המכרזים עליה מודבקת רשימת מכרזים הכוללת
את מספר מכרז זה ,במרכז כללית ,רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב (בקומת ביניים).
אין לשלוח את ההצעה בדואר.
 .13יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .14מודעה 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.
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