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ההנהלה הראשית

ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מכרז פומבי מס'  72-10/21מתן שרות ובדיקות תקופתיות
למערכות גילוי כיבוי אש והחלפת מערכת גילוי אש במעבדה
במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית
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שירותי בריאות כללית (להלן גם" :הכללית" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות
מחיר להתקשרות שעניינה מתן שירותי תחזוקה ,שירות ובדיקות תקופתיות למערכות
גילוי וכיבוי אש במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית (להלן:
"ההליך""/המכרז" ו"-המחוז" בהתאמה) ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") היא לתקופה בת ( 60שישים)
חודשים.
האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע
מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
להלן תמצית תנאי הסף:
 .4.1המציע בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.2המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 1969-ותקנותיו ,המוסמך לבצע עבודות באינסטלציה
ומערכות כיבוי אש (ענף  ,)190בסיווג א' 1-לפחות.
 .4.3המציע הינו בעל הסמכות בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי לביצוע עבודות
תחזוקה בכל התחומים המפורטים להלן :במערכות מתזים לפי דרישות ת"י
 ,1928במערכות גילוי אש/עשן לפי דרישות ת"י  ,1220במערכות כיבוי אש
אוטומטיות בגז כיבוי לפי דרישות ת"י  ,1597תחזוקת מטפים לפי דרישות ת"י
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 .4.4המציע הציג בהצעתו טכנאים בעלי הסמכות כמפורט במסמכי המכרז ,במספרם
כנדרש במכרז.
 .4.5המחזור הכספי השנתי של המציע היה בסך של לפחות ( 750,000שבע מאות
וחמישים אלף)  ,₪לא כולל מע"מ ,במהלך לפחות שנה אחת מתוך השנים 2018
ו.2019-
 .4.6המציע מחזיק במערכת ניהול איכות המתאימה לתקן הישראלי מכון התקנים
והתקן הבינלאומי  ISO-9001:2015בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
 .4.7נציג המציע השתתף בסיור מציעים שיערך ברחוב קרית המדע  ,5ירושלים,
במעבדת הר חוצבים ,בתאריך  31.1.2021בשל מגבלות הקורונה ,נקבעו שני
סיורים בתאריך כאמור לעיל ,בשעה  09:00או בשעה  ,11:00ועל המציעים
להגיע לאחד מהסיורים .על המציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא
לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה
בשאר מסמכי המכרז.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז ,בכתובת .www.clalit.org.il :באחריות המציעים לעקוב
אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
מציעים רשאים להגיש שאלות ובירורים לגבי ההליך עד יום  03.02.2021בשעה .15:00
על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
 orlygo@clalit.org.ilכי הוא עבור "מכרז פומבי מס'  72-10/21עבור מתן שירותי
תחזוקה ,שירות ובדיקות תקופתיות למערכות גילוי וכיבוי אש במרפאות ובמתקני
מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית" .על המציעים החובה לוודא קבלת הפנייה.
שאלות אשר יישלחו לאחר המועד הנקוב לעיל ייתכן ולא ייענו ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של המזמין.
מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור ,מאתר האינטרנט
שכתובתו  www.clalit.org.ilזאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת( .לתמיכה
טכנית התקשרו לטלפון 050-9029376 :או לדוא"ל service@mashiktech.com
בימים א'-ה' בין השעות  .)8:00-17:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת
החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת sourcingvision
בכתובת  ,/https://account.sourcingvision.comעד לתאריך ( 14.02.2021לעיל
ולהלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .יודגש ,כי אין לשלוח את ההצעה בדואר
ו/או בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת למעט הנ"ל .הצעה שלא תימצא בתיבת
המכרזים הנ"ל עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,לא תידון ע"י הכללית.
תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות
לעניין המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
שירותי בריאות כללית

ההנהלה הראשית

ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מכרז פומבי מס'  72-10/21מתן שרות ובדיקות תקופתיות
למערכות גילוי כיבוי אש והחלפת מערכת גילוי אש במעבדה
במחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית
 .1שירותי בריאות כללית (להלן גם" :הכללית" או "המזמין") מזמינה בזאת הצעות
מחיר להתקשרות שעניינה מתן שירותי תחזוקה ,שירות ובדיקות תקופתיות למערכות
גילוי וכיבוי אש במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית (להלן:
"ההליך""/המכרז" ו"-המחוז" בהתאמה) ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2ההתקשרות עם המציע הזוכה במכרז (להלן" :הזוכה") היא לתקופה בת ( 60שישים)
חודשים.
 .3האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע
מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
 .4להלן תמצית תנאי הסף:
 .4.1המציע בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה ,לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.2המציע הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 1969-ותקנותיו ,המוסמך לבצע עבודות באינסטלציה
ומערכות כיבוי אש (ענף  ,)190בסיווג א' 1-לפחות.
 .4.3המציע הינו בעל הסמכות בתוקף מטעם מכון התקנים הישראלי לביצוע עבודות
תחזוקה בכל התחומים המפורטים להלן :במערכות מתזים לפי דרישות ת"י
 ,1928במערכות גילוי אש/עשן לפי דרישות ת"י  ,1220במערכות כיבוי אש
אוטומטיות בגז כיבוי לפי דרישות ת"י  ,1597תחזוקת מטפים לפי דרישות ת"י
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 .4.4המציע הציג בהצעתו טכנאים בעלי הסמכות כמפורט במסמכי המכרז ,במספרם
כנדרש במכרז.
 .4.5המחזור הכספי השנתי של המציע היה בסך של לפחות ( 750,000שבע מאות
וחמישים אלף)  ,₪לא כולל מע"מ ,במהלך לפחות שנה אחת מתוך השנים 2018
ו.2019-
 .4.6המציע מחזיק במערכת ניהול איכות המתאימה לתקן הישראלי מכון התקנים
והתקן הבינלאומי  ISO-9001:2015בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
 .4.7נציג המציע השתתף בסיור מציעים שיערך ברחוב קרית המדע  ,5ירושלים,
במעבדת הר חוצבים ,בתאריך  31.1.2021בשל מגבלות הקורונה ,נקבעו שני
סיורים בתאריך כאמור לעיל ,בשעה  09:00או בשעה  ,11:00ועל המציעים
להגיע לאחד מהסיורים .על המציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
המציע אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא
לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה
בשאר מסמכי המכרז.
 .5יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז ,בכתובת .www.clalit.org.il :באחריות המציעים לעקוב
אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
 .6בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
 .7מציעים רשאים להגיש שאלות ובירורים לגבי ההליך עד יום  03.02.2021בשעה .15:00
על שאלות ההבהרה להיות מוגשות בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
 orlygo@clalit.org.ilכי הוא עבור "מכרז פומבי מס'  72-10/21עבור מתן שירותי
תחזוקה ,שירות ובדיקות תקופתיות למערכות גילוי וכיבוי אש במרפאות ובמתקני
מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית" .על המציעים החובה לוודא קבלת הפנייה.
שאלות אשר יישלחו לאחר המועד הנקוב לעיל ייתכן ולא ייענו ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי של המזמין.
 .8מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע באמצעות קישור ,מאתר האינטרנט
שכתובתו  www.clalit.org.ilזאת לאחר רישום פרטי המציע במערכת( .לתמיכה
טכנית התקשרו לטלפון 050-9029376 :או לדוא"ל service@mashiktech.com
בימים א'-ה' בין השעות  .)8:00-17:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת
החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת sourcingvision
בכתובת  ,/https://account.sourcingvision.comעד לתאריך ( 14.02.2021לעיל
ולהלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .יודגש ,כי אין לשלוח את ההצעה בדואר
ו/או בפקס ו/או בדוא"ל ו/או בכל דרך אחרת למעט הנ"ל .הצעה שלא תימצא בתיבת
המכרזים הנ"ל עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות ,לא תידון ע"י הכללית.
 .9תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות
לעניין המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
שירותי בריאות כללית

