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ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'72-147/20 :
עבודות נגרות במחוז דן פ"ת של שירותי בריאות כללית
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מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה עבודות נגרות במחוז דן פ"ת (להלן:
"המחוז") של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,הכל כמפורט במסמכי ההליך
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 .כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה
את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והזוכה מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או
תדירות ההזמנות.
על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
(א) בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
(ב) המציע בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות נגרות אשר בוצעו ברציפות במהלך
 36החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
(ג) המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות נשוא מכרז זה בסך של ( 800,000שמונה
מאות אלף) ש"ח (כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
(ד) נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
נכסים או הסדר נושים.
(ה) המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות
נשוא הליך זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
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 מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא
רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,כמפורט במסמכי המכרז.
כללית רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל את ההצעה כולה ,או חלקים ממנה,
או לממשה בשלבים ,או להקפיא את המכרז או לבטלו.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים
והמחייבים ,המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת
לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז בכתובת.www.clalit.org.il :
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.comזאת עד לתאריך 06.05.2021
בשעה 12:00
שירותי בריאות כללית
מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית:
www.clalit.co.il
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מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'72-147/20 :
עבודות נגרות במחוז דן פ"ת של שירותי בריאות כללית
 .1מוזמנות בזה הצעות להתקשרות שעניינה עבודות נגרות במחוז דן פ"ת (להלן:
"המחוז") של שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") ,הכל כמפורט במסמכי ההליך
ונספחיהם ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה
לזוכה (להלן" :העבודות").
 .2ההתקשרות בין כללית לבין המציע הזוכה תהא התקשרות מסגרת והזמנת העבודות
תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על ידי כללית .כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה
את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה ,והזוכה מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או
תדירות ההזמנות.
 .3על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
(א) בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו .1976 -
(ב) המציע בעל ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות נגרות אשר בוצעו ברציפות במהלך
 36החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.
(ג) המציע בעל מחזור כספי מביצוע עבודות נשוא מכרז זה בסך של ( 800,000שמונה
מאות אלף) ש"ח (כולל מע"מ) במהלך כל אחת מן השנים  2018 ,2017ו.2019-
(ד) נכון למועד הגשת ההצעה ,המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פרעון ,פירוק ,כינוס
נכסים או הסדר נושים.
(ה) המציע בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע העבודות
נשוא הליך זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
 .4המציע 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 מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .5כללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא ,והיא
רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,כמפורט במסמכי המכרז.
 .6כללית רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,לקבל את ההצעה כולה ,או חלקים ממנה,
או לממשה בשלבים ,או להקפיא את המכרז או לבטלו.
 .7יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים
והמחייבים ,המתפרסמים באתר המכרזים של כללית ,בו עשויים להתפרסם מעת
לעת עדכונים שוטפים אודות המכרז בכתובת.www.clalit.org.il :
 .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.comזאת עד לתאריך 06.05.2021
בשעה 12:00
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.
שירותי בריאות כללית

מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית:
www.clalit.co.il

