מכרז פומבי מס'  26-15-2014עם אפשרות להליך תחרותי נוסף
לביצוע עבודות חיפוי בלוחות  HPLבמרכז הרפואי העמק בעפולה

 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי העמק בעפולה (להלן" :המזמין"),
מזמינה אתכם להגיש הצעות לביצוע עבודות ,הכוללות חיפוי בניין רב תכליתי ובניין
מעבדות מחקר בלוחות  HPLכדוגמת טרספה או שווה ערך בהתאם להנחיות המזמין
(להלן" :העבודות" או "השירותים").
 .2על השירותים להיות מבוצעים לשביעות רצון המזמין בתוך שלושה חודשים חודשים
ממועד הזמנתם.
 .3תנאי סף להשתתפות בהליך:
 .3.1על המציע להיות במועד הגשת הצעתו קבלן רשום בעל סיווג ג'  1בענף ( 100עבודות
בניה) ,בתוקף למועד הגשת ההצעה.
 .3.2על המציע להיות בעל ניסיון קודם באספקת השירותים כדוגמת האמורים במכרז
זהב היקף מחזור כספי שנתי של לא פחות מ( 2,000,000-שני מליון) ( ₪הסכומים
לא כוללים מע"מ) ,והכל בכל אחת מהשנים הקלנדריות  2012 ,2011ו.2013-
 .3.3על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .3.4על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום חמישי ה 13/11/2014-בשעה
 13:00בבניין רב תכליתי .מובהר בזאת כי השתתפות בכנס מותנית בתשלום דמי
השתתפות וכי מציע אשר לא ישתתף בכנס המציעים ,הצעתו לא תובא לדיון.
 .3.5על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,על סך
( ₪ 50,000.חמישים אלף  )₪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  .28/05/2015הסכום 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.
 .4הוכחת תנאי הסף וניהול הליכי המכרז יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי
המכרז.
 .5המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר
על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .6מובהר 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 לקבוע הסדרים לבחירת זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת
מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו והכל ,באופן המקנה למזמין
את מירב היתרונות .האם רוצים זכות פיצול בין מספר ספקים ,כרגע זה בלי פיצול?
 .7המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לצאת במכרז 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.
 .8מובהר בזאת כי השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך של ₪ 1,000
(אלף  )₪שלא תוחזר מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע במשרדי המזמין ,מחלקת
כספים ביתן  23בימים א'-ה' בין השעות  09:00ל ,12:00-החל מיום ה 2/11/2014-ועד
ליום ה( 11/11/2014-כולל) .התשלום יעשה בשיק לפקודת "שירותי בריאות כללית"
(להלן" :דמי השתתפות").
 .9הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ראשון ( 03/12/2014כולל) בשעה  12:00לתיבת המכרזים
של המזמין הממוקמת במחלקת כספים ביתן  ,23בהתאם לנוהל המפורט במסמכי
המכרז.
 .10יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .11נוסח המודעה ומסמכי המכרזי מתפרסמים וניתנים להורדה גם באתר הכללית
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