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ההנהלה ראשית

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
מינהל תשתיות ובינוי

מוזמנת בזה הגשת הצעות למכרז מס' 72-110/21
לביצוע עבודות מיזוג אוויר במ.ר .קפלן

* ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו .www.clalit.org.il
* 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 ,ולהגיש את הצעתו בצירוף
כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו , ,לתיבת המכרזים האלקטרונית ברמדורנט.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט.
 .1תמצית דרישות הסף להשתתפות במכרז
מובהר בזאת כי ההצעה תוגש בידי מציע אחד .לא תתקבל הצעה המוגשת בידי מספר
מציעים במשותף.
א .המציע הנו תאגיד בעל הסמכה לביצוע טיפול ותחזוקה בכל אחד מהשירותים נשוא
הליך זה לרבות מערכות מתזים ,מערכות גילוי עשן וציוד כיבוי אש.
ב .המציע עומד בדרישות תקן  ISO 9001מהדורת שנת  2015ובידו אישור /תעודה
בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גורם מסמיך בפועל בארץ כגון :מגון
התקנים - IQC ,המכון לבקרה ואיכות.
ג .המציע יעמיד לצורך מתן השירותים נשוא הליך זה ,צוות קבוע מיומן המוסמך
להתקין ולתחזק מערכות מתזים ,גילוי ציוד לכיבוי אש המונה לפחות  4עובדים
למתן שירות תקלות דחופות בזמינות של עד  4שעות לפי קריאה.
ד .לרשות המציע עומד מחסן חלפים זמין לטיפול בתקלות במערכות
המתזים,.גילוי,ציוד לכיבוי אש.
ה .בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור תקף על ניהול
ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו 1976-ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976-בנוסח
המצ"ב כנספח ד' למסמכי המכרז.
ו .על המציע להיות בעל ניסיון קודם מוכח באספקה ,שרות ואחזקה למערכות
מתזים ,גילוי ,ציוד לכיבוי אש בבתי חולים המוגדרים "בית חולים גדול" על פי
הוראת נציב  505לנציבות הכבאות אשר בוצעו ברציפות במהלך  36החודשים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
לצורך הוכחת תנאי סף זה על המציע לצרף לפחות  2המלצות מבתי חולים גדולים
להם סיפק שירותים הזהים לשירותים נשוא הליך זה .וכן תצהיר מנכ"ל בנוסח
המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
ז .המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות נשוא מכרז זה בסך של לפחות 1,000,000
(מיליון) ש"ח (כולל מע"מ) במשך שנתיים לפחות מבין השנים  2018 ,2017ו.2019-
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח
המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז.
ח .נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
נכסים או הסדר נושים.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח
המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז.
ט .המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות
נשוא הליך זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
להוכחת עמידתו בתנאי סף זה ,על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח בנוסח
המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז.
י .ביום  5.12.2021בשעה  11:30ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש
בי"ח קפלן ביתן  16מח' אחזקה על המציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
 .2מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 03-7667777 :שלוחה
 1בימים א'-ה' בין השעות  .)8:00-18:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת
החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדורנט
בכתובת  ,ramdor.netזאת עד לתאריך 21.12.2021בשעה 12:00
 .3בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר
האמור במסמכי המכרז.
טלפון לבירורים 03-6944893 -
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
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העברית.
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