ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
מינהל תשתיות ובינוי

ועדת המכרזים הארצית לענייני בינוי של הכללית מודיעה בזאת על פרסום המכרז הבא:

 - 72-37/16מחוז מרכז  -הקמת מרפאה בקרית עקרון

חטיבת הלוגיסטיקה ,מינהל תשתיות ובינוי מודיעה בזאת על פרסום המכרז הבא:

 72-01/16מ -אספקת דיזל גנרטור  KVA 1700במ.ר סורוקה
בהתייחס לכל המכרזים:

• האמור במודעה זו מהווה מידע כללי בלבד ,הינו כפוף למפורט במסמכי המכרז ואינו בא
לגרוע מאיזה מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
• ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו www.clalit.org.il
(לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
• את תקליטור כתב הכמויות ניתן לקבל במרכז שירותי בריאות כללית (להלן " -כללית"),
רחוב ארלוזרוב  115תל-אביב ,במינהל תשתיות ובינוי ,קומה ג' חדר ( 304טלפון:
 ,)03-6944939בימים א' עד ה' בין השעות  ,15:00-10:00עד לתחילת סיור הקבלנים
במועדים המפורטים.
• על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,להדפיסם ולהגיש את
הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,למעט התוכניות המהוות חלק מנספח
ג' ,ובצירוף התקליטור שיימסר לו במעמד התשלום עבור ההשתתפות במכרז כשהוא
ממולא על ידו ,לתיבת המכרזים .בנוסף ,על כל מציע לצרף להצעתו  4עותקים סרוקים
של כל מסמכי המכרז ,על גבי מדיה מגנטית  -כמפורט במסמכי המכרז.
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז :72-37/16
• בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של ( ₪ 1,000כולל מע"מ).
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ג' 2-ענף .100
• סיור קבלנים יערך ביום  06.04.16בשעה  10:00השתתפות בסיור הינה חובה.
• על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של .₪ 460,000
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.05.16עד השעה .12:00
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז  72-01/16מ:
• על המציע להיות ספק מורשה של ציוד וכן ,בידיו התחייבות היצרן לספק חלקי חילוף
ותמיכה טכנית לתקופה שלא תפחת מתקופת האחריות המקסימאלית על פי הסכם זה
ועל פי כל דין.
• על המציע להיות בעל מחזור מכירות שנתי באספקת גנרטורים בהיקף שלא פיחת
מ( 2,000,000-שני מליון)  ₪ללא מע"מ במהלך שלוש שנים ( 36חודשים רצופים) שתחילתן
בחודש פברואר .2013
• סיור קבלנים יערך ביום ג'  5.4.2016בשעה  10:00השתתפות בסיור הינה חובה.
• את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,17.04.16עד השעה .12:00
תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט בהזמנה  -מסמך  1למסמכי המכרז.
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 מכרזיםhttp://www.clalit.co.il :

