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 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :כללית" או "המזמינה") מזמינה בזאת הצעות
להתקשרות שעניינה ביצוע עבודות בינוי ואחזקה מזדמנות ,סבלות והובלה עבור בית
חולים יוספטל ומרחב אילת של כללית (להלן" :השירותים") ,הכל כמפורט במסמכי
ההזמנה המפורטים להלן.
 .2השירותים יכללו ,בין היתר ,ביצוע עבודות בינוי מזדמנות בהיקפים קטנים (של כמה
אלפי או עשרות אלפי  ₪לעבודה) אחזקה שוטפת ,מונעת ושבר ,סבלות ,הובלה וכו'
בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה ,והם
יינתנו באתרים השונים של כללית במרחב אילת ,לרבות מרפאות ,מכונים ,משרדים
ומחסנים (ובכלל זה ,במידת הצורך ,במרפאת כללית בקיבוץ יטבתה ובדירות שירות
של בית חולים יוספטל).
 .3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,העבודות עשויות לכלול ,בין היתר ,אספקה והתקנה
של קירות גבס ,צביעת קירות ,תיקוני טיח ,הריסה של קיר בלוקים כולל פינוי ,אספקת
והתקנת ריצוף בהדבקה ,אספקת והתקנת חיפוי קיר וכן הלאה.
 .4ההתקשרות מכח המכרז הינה למשך תקופה בת  12חודשים ,כאשר לכללית מוקנת
אופציה להארכת ההתקשרות בתקופה נוספת של ( 12שנים-עשר) חודשים או כל
חלק מהם בכל פעם ,עד ל( 24-עשרים וארבעה) חודשים נוספים סה"כ מעבר לתקופת
ההתקשרות הראשונית.
 .5על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
א .בידי המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ב .על המציע להיות במועד הגשת הצעתו למכרז ,בעל מחזור עסקים שנתי ממתן
שירותי אחזקה במהלך כל אחת מן השנים  2012ו 2013-או  2013ו ,2014-בהיקף
כספי שנתי שלא יפחת מסך ( 500,000חמש מאות אלף) ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה.
ג .במועד הגשת הצעתו ,המציע מעניק שירותי אחזקה ללפחות  2לקוחות שונים בהיקף
של מעל ל 2-אתרים עבור כל לקוח.
ד .נכון למועד הגשת הצעתו ,המציע הינו בעל ניסיון מוכח ועדכני של  3שנים לפחות
במתן שירותי אחזקה לגופים ציבוריים או עסקיים.
ה .על המציע להשתתף בכנס מציעים אשר ייערך ביום  10.03.2015בשעה  .10:00בחדר
האוכל בבית חולים יוספטל ,דרך יותם ,אילת.
 .6המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו כוללים תנאי סף
להשתתפות במכרז בלבד ,ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה
ביתר מסמכי המכרז.
 .7מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר
מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
 .8המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין רשאי
על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה בשלבים
או לבטל את המכרז.
 .9מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר האינטרנט של כללית .מבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל ,מסמכי המכרז יומצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי כללית ,הכל
בהתאם להוראות כל דין.
 .10על כל מציע לשלם דמי ההשתתפות במכרז ,בסך של  2,500ש"ח .דמי ההשתתפות
כאמור ישולמו באמצעות שיק לפקודת שירותי בריאות כללית אשר יצורף להצעת
המציע.
 .11את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 26.03.2015כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל
ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.
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