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* ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,עד למועד סיור הקבלנים באתר הכללית
שכתובתו ( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
* האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה
תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
* על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,להדפיסם ולהגיש את
הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,כשהוא ממולא על ידו ,לתיבת
המכרזים ,הנמצאת בבית חולים מאיר ,רחוב טשרניחובסקי  59כפר סבא ,במשרדי
הנהלת ביה"ח :לפנות למשרד המנהלת האדמ' ,קומת קרקע בנין סטולברג ,עד ליום
ראשון ,ה 18/06/2017-עד שעה .14:00
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט .הכללית תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל
מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל
לפי שיקול דעתה.
 .1תמצית דרישות סף להשתתפות במכרזים( :יש לעיין במסמכי המכרז הרלוונטי לגבי
פרוט נוסף לדרישות אלה):
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן .מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו
בכל התנאים המפורטים להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית:
 .1.1המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג לעבודות אינסטלציה בסיווג של  190ובהיקף
כספי א'  5ו/או סיווג  400בהיקף כספי א'  ,5וביצע עבודות בשנה שחלפה ()2016
בהיקף של ( 1,500,000מיליון וחצי)  ₪לפחות בגופים ציבוריים .על המציע לצרף
להצעתו תעודת קבלן רשום ורשוי בתוקף ,וימלא טופס המלצה להוכחת הניסיון
האמור כמופיע בנוסח המפורט בנספח ד'.
למען הסר ספק ,מובהר ,כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעה
למכרז או שביצוען לא היה לשביעות רצון מזמין העבודות ו/או להנחת דעתה של
הכללית ,לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי אם נדרש סיווג ספציפי בענף משנה העונה על
הדרישה הנ"ל ,לא יהיה די ברישום בפנקס הקבלנים לענף בכללותו (ענף ראשי),
אף אם הסיווג בענף הראשי הוא בהיקף כספי מתאים לדרישת הסיווג בענף
המשנה.
 .1.2על המציע להיות קבלן בעל ניסיון חיובי מוכח בביצוע שירותי אחזקה למתקני
אינסטלציה עם גופים ציבוריים ב 3-השנים האחרונות ,הדומים במורכבותם לנושא
מכרז זה.
(הקבלן יידרש להוכיח כי במהלך השלוש שנים האחרונות עסק בתחזוקת מבנים
בתחום האינסטלציה אצל לפחות לקוח מוסדי אחד ולשביעות רצונו).
 .1.3על המציע להיות קבלן המעסיק  10עובדים לפחות בהעסקה ישירה.
 .1.4על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה לביצוע העבודה נושא
מכרז המפורט לעיל ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פי המכרז.
 .1.5בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובת מס) התשל"ו 1976-חשבונות ותשלום חובת מס),
התשל"ו ,1976-כמפורט בנספח ה'.
 .1.6סיור במקום ביצוע העבודות ייערך במועד המפורט לעיל .מובהר במפורש ,כי על כל
מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
 .1.7על המציע חלה האחריות לעמידה בתנאי מסמך " - 6תנאי חוזה כלליים
להתקשרויות עם קבלנים" ,הקיים בהנהלה הראשית ,מינהל תשתיות ובינוי של
כללית.
 .2תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז באתר האינטרנט.
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית  -מדור מכרזים.www.Clalit.org.il :
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