מכרז מס' 61/2015
לביצוע אספקה והתקנת דוד קיטור בבית החולים לוינשטיין
* ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו www.clalit.org.il
(לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
* כתנאי להשתתפות בסיור הקבלנים חובה לקבל את תקליטור כתב הכמויות תמורת דמי
השתתפות בבית החולים לוינשטיין (להלן " -כללית") ,רח' אחוזה  ,278רעננה ,במזכירות
של מנהל האדמיניסטרטיבי ,קומת קרקע ,בניין אשפוז טלפון ,)09-7709080 - :בימים א'
עד ה' בין השעות  ,15:00-10:00עד לתחילת סיור קבלנים שיערך בתאריך 07.07.2015
בשעה .08:45
בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של  500ש"ח (כולל מע"מ).
* 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 ,למעט התוכניות המהוות חלק
מנספח ג' ,ובצירוף התקליטור שיימסר לו במעמד התשלום עבור ההשתתפות במכרז
כשהוא ממולא על ידו ,לתיבת המכרזים הנמצאת בביה"ח לוינשטיין ,רחוב אחוזה ,278
רעננה ,בניין האשפוז ,קומת קרקע מול משרד הנהלה האדמיניסטרטיבית עד לתאריך
 ,29.07.2015עד השעה  .12:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.
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 הסף להשתתפות במכרז
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל
התנאים המפורטים הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית:
א .על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג  ,171ב 1-על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות תשכ"ט.1969-
היה וסכום ההצעה ,לא כולל מע"מ ,חורג בהיקפו הכספי מן הסכום הקבוע בתקנות
לסיווג שנקבע בסעיף זה ,חייב המציע להיות בעל סיווג מתאים להצעתו לפי הקבוע
בתקנות.
ב .על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  3פרויקטים בתחומים הדומים
במורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא מכרז זה ,אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם
(ללא מע"מ) למדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות) הינה
 100%לפחות מס"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע (ללא מע"מ) ואשר הושלמו על
ידו מיום  01.05.2012ועד למועד הגשת הצעתו.
עוד מובהר כי בידי הכללית שיקול הדעת המוחלט והבלעדי בשאלה האם המורכבות
הטכנולוגית של הפרויקטים שהוגשו דומה במורכבותה לזו שבפרויקט נשוא המכרז.
ג .על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודה
נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
ד .בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ה .ביום  07.07.2015בשעה  08:45ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש  -מול
משרד המודיעין ,קומת קרקע ,בניין האשפוז מובהר במפורש ,כי על כל מציע במכרז
חלה חובת השתתפות בסיור.
 .2תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט בהזמנה  -מסמך  1למסמכי המכרז.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור
במסמכי המכרז.
טלפון לבירורים 0507954081 -
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית  -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :

