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שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
מכרז פומבי מס' ( 24-55-15עם אפשרות להליך תחרותי נוסף)
לביצוע עבודות שיפוץ במיון אמבולטורי ואורטופדי
במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
(להלן בהתאמה" :המכרז"; "העבודות"; "המרכז הרפואי")

מוזמנות בזה הצעות לביצוע העבודות במרכז הרפואי כמפורט במסמכי המכרז.
העבודות יבוצעו בשני שלבים ,כמפורט בנספחי המכרז וכפי שיוסבר בסיור הקבלנים,
וזאת במשך תקופה מצטברת שלא תעלה על  4חודשים ,בהתאם להוראות המכרז
ונספחיו.
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .3.1על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז קבלן רשום ,על פי חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט ,1969-בעל רישיון מאת רשם הקבלנים
בסיווג ג' ,1ענף בנייה ,לפחות.
 .3.2על המציע להיות בעל נסיון קודם בביצוע לפחות שני פרוייקטים ,הדומים באופיים
ובמורכבותם לפרוייקט נשוא מכרז זה ,בהיקף כספי של לפחות  1,500,000ש"ח
(ללא מע"מ) לכל פרויקט ,וזאת במהלך השנים .2015-2013
 .3.3על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  8/10/2015בשעה  10:00במשרד
מהנדס המרכז הרפואי ,מר צחי אייל .מובהר בזאת ,כי השתתפות בסיור מותנית
בתשלום דמי השתתפות ,וכי מציע אשר לא ישתתף בו ,הצעתו לא תובא לדיון.
 .3.4על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך 30,000
(שלושים אלף) ש"ח ,ערוכה לטובת המזמין על ידי תאגיד בנקאי (כמשמעות מונח
זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א ,)1981-המקיים סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח
המפורט במכרז ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום .18.12.2015
הערבות תשמש כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז ,עשויה להיחלט כפיצוי
קבוע ומוסכם מראש בהתקיים התנאים המפורטים במכרז ,והמציע מוותר מראש
על כל טענה בהקשר זה.
 .3.5על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו.1976-
מודעה זו כוללת תמצית תנאי ההשתתפות במכרז ,והם מפורטים במלואם ובהרחבה
במסמכי המכרז .אין באמור במודעה זו כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי
המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין
האמור בפנייה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז (ללא הנספחים הטכניים וכתב הכמויות) ללא תשלום ,באתר
הכללית שכתובתו ( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 03-7667777
שלוחה .)1
עיון מוקדם ,ללא תשלום ,במלוא מסמכי המכרז ,לרבות הנספחים הטכניים וכתב
הכמויות וכן רכישת דיסק און קי הכולל את מלוא מסמכי המכרז ,בעלות של ,₪ 500
שלא תוחזר מכל סיבה שהיא ,יהיו במשרדי המרכז הרפואי ,משרד מהנדס המרכז
הרפואי ,שדרות רגר  ,1באר-שבע ,אצל הגב' פנינה בוטנר ,טל'  ,08-6403456בימי עבודה
(למעט יום ו') בין השעות  ,14:00-09:00אולם לא יאוחר ממועד סיור הקבלנים.
שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש להפנות עד ליום  13/10/2015עד השעה  14:00אל
מנהל הפרויקט ,מר שלמה פרן בדוא"ל  shlomeng@netvision.net.ilולוודא הגעת
המייל בטלפון .052-8815548
ההצעה תיערך בשפה העברית בעותק אחד ( )1חתום כדין על ידי המציע בכל עמוד
ועמוד ,ותוכנס במעטפה סגורה לתיבת המכרזים של המזמין הממוקמת במרכז הרפואי,
שדרות רגר  ,1באר-שבע ,בניין הנהלה קומה  ,1חדר  ,109זאת עד ליום 19/10/2015
(כולל) בשעה  ,11:00הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
נוסח המודעה מתפרסם באתר הכללית וגם באתר.www.bizbanegev.org.il :
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