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ההנהלה הראשית

ועדת מכרזים ארצית לענייני בינוי

מכרז פומבי מס'  72-208/20לפירוק ,אספקה והתקנה
של זכוכית וצילון כלוא בחלונות הבניין הכירורגי הרב תכליתי
בבית החולים העמק

 .1שירותי בריאות כללית מזמינה בזאת הצעות להתקשרות שעניינה אספקה והתקנה
של זכוכיות וצילון כלוא בחלונות הבניין הכירורגי הרב תכליתי בבית החולים העמק
(להלן" :השירותים""/העבודות") של שירותי בריאות כללית (להלן" :ההזמנה" או
"מכרז") ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2בדעת כללית לבחור זוכה מותנה שיספק ויתקין על חשבונו  MOCKUPשל המוצרים
המוצעים על ידו .אישור ה MOCKUP-נתון לשיקול דעת כללית וקבלתו הינה תנאי
להתקשרות כללית עם הזוכה המותנה.
 .3את העבודות יש להשלים תוך  7חודשים לכל היותר מצו התחלת עבודות.
 .4על כל מציע לעמוד במועד הגשת הצעתו למכרז ,בכל הדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף
להשתתפותו במכרז:
 .4.1המציע 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.
 .4.2המציע בעל ניסיון קודם בביצוע של לפחות  3פרוייקטים לאספקה והתקנה
של מסגרות אלומיניום וחלונות במבנה ציבור המקיים קבלת קהל (לא מבנה
למגורים) ,בהיקף כספי שלא יפחת מ  750,000ש"ח כל אחד ,אשר בוצעו והושלמו
על ידו במהלך השנים  ,2020 ,2019 ,2018כשמתוכם לפחות בפרויקט אחד סיפק
המציע והתקין חלונות הכוללים צילון כלוא.
 .4.3למציע מחזור הכנסות כספי שנתי בביצוע עבודות אלומיניום ו/או מסגרות בהיקף
של ( ₪ 1,000,000לא כולל מע"מ) לפחות ,בשנתיים לפחות מהשנים .2018-2020
 .4.4המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים ,הקפאת הליכים ,פירוק או פשיטת רגל.
 .4.5נציג המציע השתתף בסיור מציעים.
 .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 :
 .7בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.
 .8על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח הקבוע
במסמכי המכרז בסך של ( 60,000שישים אלף) ש"ח ,ואשר תוקפה יהיה עד ליום
 .16/05/2021ערבות המכרז תוגש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים עליה צוין מספר
מכרז זה ,הנמצאת במרכז כללית רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב (בקומת קרקע) עד
לתאריך  ,31.01.2021עד השעה  .12:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.
 .9סיור מציעים ייערך בתאריך 07.01.2021 :בשעה 11:00 :בבנין מס  4במ.ר העמק
במשרדי הפיקוח בקומת הכניסה .ההשתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה .כללית
שומרת לעצמה את הזכות לקיים סיורי מציעים נוספים ככל שתמצא לנכון.
 .10על 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.
שירותי בריאות כללית
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כלליתwww.clalit.co.il :
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