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ההנהלה הראשית

ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מכרז פומבי מס' 72-128/20
למתן שירותי עבודות אחזקה במרפאות וביחידות מחוז צפון
של שירותי בריאות כללית
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שירותי בריאות כללית מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות שעניינה שירותי
עבודות אחזקה ותיקונים במרפאות וביחידות מחוז צפון של שירותי בריאות כללית
(להלן בהתאמה" :המחוז" ו"-כללית" או "המזמין") ,הכל כמפורט במסמכי ההליך
ונספחיהם ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה
לזוכה (להלן" :העבודות") .ההצעות תתייחסנה למתן שירותי עבודות אחזקה
ותיקונים במרפאות וביחידות מחוז צפון ,הכל כמפורט בהליך זה על נספחיו והסכמיו
(להלן" :המכרז" או "ההליך").
תקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז ע"י כללית כזוכה במכרז (להלן" :הזוכה")
היא לתקופה בת ( 60שישים) חודשים.
העבודות תכלולנה ,בין היתר ,ביצוע עבודות שירותי אחזקה ותיקונים לרבות
שיפוצים והתקנת חשמל ,אינסטלציה סניטרית ,בניין וכו' ,תוך הפעלת שבעה צוותי
אחזקה עם לפחות שני עובדים בכל צוות והכל בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית
מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה ,והם יינתנו באתרים השונים של כללית
במחוז .פירוט השירותים הינו כמתואר בנספח יב' למסמכי המכרז.
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .6.1המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות
רשומה).
 .6.2המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1976-וקיימים
בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו.
 .6.3המציע בעל ניסיון של לפחות  3שנים מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא הליך זה.
 .6.4המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות שיפוצים ו/או בינוי בסך של לפחות
 2,000,000ש"ח (כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
 .6.5המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט  1969 -ותקנותיו בלפחות אחד מאלה :ענף ראשי 100
(בניה) סיווג ג'; ענף ( 131שיפוצים) סיווג א'; ענף ( 160חשמלאות ותקשורת
מבנים) סיווג א'
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 כללית ,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 את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב באמצעות דואר אלקטרוני
לכתובת  ,OrlyGo@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס' 72-128/20 :מתן שירותי
עבודות אחזקה במרפאות וביחידות מחוז צפון של שירותי בריאות כללית" ,וזאת
עד ליום  11.3.2021בשעה  .12:00יובהר כי על המציעים החובה לוודא הגעת המייל
בטל' 03-6944893 :שאלות אשר יישלחו לאחר המועד הנקוב לעיל ייתכן ולא ייענו,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי,
יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדורנט בכתובת ,ramdor.net
זאת עד לתאריך  18.3.2021בשעה ( 12:00לעיל ולהלן" :המועד האחרון להגשת
הצעות") .לא ניתן יהיה להגיש הצעה לתיבת המכרזים המקוונת לאחר המועד
האחרון להגשת הצעות .הצעה אשר תוגש ו/או תתקבל בתיבת המכרזים לאחר מועד
זה או שתוגש למקום אחר אשר איננו תיבת המכרזים -לא תובא כלל לדיון.
שירותי בריאות כללית
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :
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מכרז פומבי מס' 72-128/20
למתן שירותי עבודות אחזקה במרפאות וביחידות מחוז צפון
של שירותי בריאות כללית
 .1שירותי בריאות כללית מזמינה בזאת הצעות מחיר להתקשרות שעניינה שירותי
עבודות אחזקה ותיקונים במרפאות וביחידות מחוז צפון של שירותי בריאות כללית
(להלן בהתאמה" :המחוז" ו"-כללית" או "המזמין") ,הכל כמפורט במסמכי ההליך
ונספחיהם ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה
לזוכה (להלן" :העבודות") .ההצעות תתייחסנה למתן שירותי עבודות אחזקה
ותיקונים במרפאות וביחידות מחוז צפון ,הכל כמפורט בהליך זה על נספחיו והסכמיו
(להלן" :המכרז" או "ההליך").
 .2תקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז ע"י כללית כזוכה במכרז (להלן" :הזוכה")
היא לתקופה בת ( 60שישים) חודשים.
 .3העבודות תכלולנה ,בין היתר ,ביצוע עבודות שירותי אחזקה ותיקונים לרבות
שיפוצים והתקנת חשמל ,אינסטלציה סניטרית ,בניין וכו' ,תוך הפעלת שבעה צוותי
אחזקה עם לפחות שני עובדים בכל צוות והכל בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית
מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה ,והם יינתנו באתרים השונים של כללית
במחוז .פירוט השירותים הינו כמתואר בנספח יב' למסמכי המכרז.
 .4להלן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .6.1המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות
רשומה).
 .6.2המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות על פי הוראות חוק עסקאות גופים
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו 1976-וקיימים
בידו כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפיו.
 .6.3המציע בעל ניסיון של לפחות  3שנים מתוך חמש השנים שקדמו למועד האחרון
להגשת ההצעות למכרז ,בביצוע עבודות כדוגמת העבודות נשוא הליך זה.
 .6.4המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות שיפוצים ו/או בינוי בסך של לפחות
 2,000,000ש"ח (כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
 .6.5המציע רשום בפנקס רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות ,תשכ"ט  1969 -ותקנותיו בלפחות אחד מאלה :ענף ראשי 100
(בניה) סיווג ג'; ענף ( 131שיפוצים) סיווג א'; ענף ( 160חשמלאות ותקשורת
מבנים) סיווג א'
 .5המציע 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.
 .6יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז ,בכתובת .www.clalit.org.il :באחריות המציעים לעקוב
אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
 .7בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
 .8מציעים רשאים להגיש את שאלותיהם בנוגע למכרז בכתב באמצעות דואר אלקטרוני
לכתובת  ,OrlyGo@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס' 72-128/20 :מתן שירותי
עבודות אחזקה במרפאות וביחידות מחוז צפון של שירותי בריאות כללית" ,וזאת
עד ליום  11.3.2021בשעה  .12:00יובהר כי על המציעים החובה לוודא הגעת המייל
בטל' 03-6944893 :שאלות אשר יישלחו לאחר המועד הנקוב לעיל ייתכן ולא ייענו,
בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .9את ההצעה על כל צרופותיה ,כשהיא מלאה וחתומה על ידי המציע בשלמות וכראוי,
יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדורנט בכתובת ,ramdor.net
זאת עד לתאריך  18.3.2021בשעה ( 12:00לעיל ולהלן" :המועד האחרון להגשת
הצעות") .לא ניתן יהיה להגיש הצעה לתיבת המכרזים המקוונת לאחר המועד
האחרון להגשת הצעות .הצעה אשר תוגש ו/או תתקבל בתיבת המכרזים לאחר מועד
זה או שתוגש למקום אחר אשר איננו תיבת המכרזים -לא תובא כלל לדיון.
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.
שירותי בריאות כללית

מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :

