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שירותי בריאות כללית
מכרז פומבי מס'  72-135/20ביצוע עבודות בידוד
עבור מרכז רפואי רבין

שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מזמינה אתכם בזאת להגיש הצעתכם לביצוע
עבודות בידוד במרכז הרפואי רבין [הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון] (להלן:
"המרכז הרפואי") הכל ,כמפורט במסמכי המכרז ונספחיהם ובהתאם להזמנות אותן
תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה (להלן" :העבודות").
ההתקשרות בין כללית לבין המציע הזוכה ,תהא התקשרות מסגרת והזמנת העבודות
תיעשה ,מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על-ידי כללית.
תשומת לב המציעים מופנית לנקודות הבאות:
 .1ההצעות תתייחסנה לביצוע עבודות בידוד בקמפוס המרכז הרפואי ,הכל כמפורט
במכרז זה על נספחיו והסכמיו.
 .2העבודות תכלולנה ,בין היתר ,סעיפים שונים המופיעים במאגר המאוחד בהקשר
לביצוע עבודות בידוד ,לרבות צנרת מיזוג אויר ,תעלות מיזוג אויר ,צנרת אינסטלציה
מים וקיטור והכל ,בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם
לצרכיה לזוכה .פירוט העבודות הינו כמתואר במסמכי המכרז.
תמצית תנאי סף להשתתפות במכרז:
א .על המציע להיות בעל מחזור שנתי מביצוע עבודות בידוד בסך של ( 1,200,000מיליון
ומאתיים אלף) ( ₪לא כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
ב .על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו .1976-ראה נספח ה ,ה'.1
ג .על המציע להציג כי ביצע בשלוש השנים האחרונות עבודות בידוד צנרת (למיזוג אויר
וקיטור) בחמישה מוסדות לפחות בעלי מורכבות דומה למרכז הרפואי רבין ,כאשר
לפחות אחד מהמוסדות הינו בית חולים.
ד .על המציע להוכיח כי יש לו לפחות שלושה עובדים קבועים שלו (שלא דרך קבלן
משנה) במשך  18חודשים לפחות ברציפות.
ה .המציע השתתף בסיור קבלנים אשר יערך ביום  01.11.2020בשעה  10:00במרכז
רפואי רבין מקום המפגש רח' קפלן  2פ"ת מרכז רפואי רבין שער קפלן משרד יואב
ארגובי .ההשתתפות בכנס מציעים הינה רשות ונתונה לשיקול דעתו של כל מציע ,על
אחריותו המלאה.
מובהר 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  15.11.2020בשעה .12:00
בכל 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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