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שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי לוינשטיין (להלן" :המזמין"),
מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות ושירותים כמפורט להלן וכאמור
במסמכי המכרז ואשר עיקרם (מבלי להגביל) הינו מתן שירותים בהתאם למפורט
במאגר מחירי דקל שיפוצים ותחזוקה בפרקים כמפורט להלן:
שם הפרק בחוברת דקל
פרק בחוברת דקל
עבודות עפר
01
עבודות בטון יצוק באתר
02
מוצרי בטון טרום ודרוך
03
עבודות בניה
04
עבודות איטום
05
עבודות טיח
09
עבודות ריצוף וחיפוי
10
עבודות צביעה
11
עבודות אלומיניום
12
עבודות אבן
14
מסגרות חרש
19
רכיבים מתועשים בבנין
22
פיתוח נופי
40
גידור
44
משטחי בטון
50
סלילת כבישים ומדרכות
51
מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
60
בדיקות מעבדה
68
ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
שעה
תאריך
פעילות
14:00
31.1.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
14:00
10.2.2021
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין.
תנאי הסף כמו גם יתר התנאים וההנחיות הנוגעות להשתתפות במכרז ולאופן הגשת
ההצעות מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז המלאים המפורסמים באתר הכללית
שכתובתו .www.clalit.org.il
באתר זה ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז וכן ,עשויים להתפרסם בו מעת לעת
עדכונים שוטפים נוספים בנוגע למכרז ומשכך על המציעים האחריות לעקוב אחר
פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
שירותי בריאות כללית

 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי לוינשטיין (להלן" :המזמין"),
מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות ושירותים כמפורט להלן וכאמור
במסמכי המכרז ואשר עיקרם (מבלי להגביל) הינו מתן שירותים בהתאם למפורט
במאגר מחירי דקל שיפוצים ותחזוקה בפרקים כמפורט להלן:
שם הפרק בחוברת דקל
פרק בחוברת דקל
עבודות עפר
01
עבודות בטון יצוק באתר
02
מוצרי בטון טרום ודרוך
03
עבודות בניה
04
עבודות איטום
05
עבודות טיח
09
עבודות ריצוף וחיפוי
10
עבודות צביעה
11
עבודות אלומיניום
12
עבודות אבן
14
מסגרות חרש
19
רכיבים מתועשים בבנין
22
פיתוח נופי
40
גידור
44
משטחי בטון
50
סלילת כבישים ומדרכות
51
מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד
60
בדיקות מעבדה
68
 .2ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
שעה
תאריך
פעילות
14:00
31.1.2021
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
14:00
10.2.2021
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי
שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 .3תנאי הסף כמו גם יתר התנאים וההנחיות הנוגעות להשתתפות במכרז ולאופן הגשת
ההצעות מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז המלאים המפורסמים באתר הכללית
שכתובתו .www.clalit.org.il
 .4באתר זה ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז וכן ,עשויים להתפרסם בו מעת לעת
עדכונים שוטפים נוספים בנוגע למכרז ומשכך על המציעים האחריות לעקוב אחר
פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
שירותי בריאות כללית

