ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
מינהל תשתיות ובינוי
ועדת המכרזים הארצית לענייני בינוי של הכללית מודיעה בזאת על פרסום המכרז הבא:

 - 72-50/14אספקה והתקנת שני צ'ילרים  -בית חולים בית רבקה
חטיבת הלוגיסטיקה ,מינהל תשתיות ובינוי מודיעה בזאת על פרסום המכרז הבא:

 - 72-49/14אספקה והתקנת צ'ילר  -מרכז רפואי העמק

בהתייחס לכל המכרזים:
• ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו www.clalit.org.il
(לתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
• האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה
תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
• 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.
• למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט .הכללית תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל
מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל
לפי שיקול דעתה.
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות .מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל
התנאים המפורטים הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית:

בהתייחס למכרז 72-50/14

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 למועד סיור הקבלנים .בתמורה
להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של ( ₪ 500כולל מע"מ).
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז :72-50/14
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף  170על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות תשכ"ט.1969-
• על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  2פרויקטים בתחומים דומים אשר
עלותו הכספית של כל אחד מהם (ללא מע"מ) הינה  50%לפחות מס"כ מחיר הפרויקט
שיוצע על ידי המציע (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד הבסיס לפיו מוגשת ההצעה)
ואשר הושלמו על ידו מיום  1.4.2009ועד למועד הגשת הצעתו.
• סיור קבלנים יערך ביום ד'  28.5.14בשעה  10:00מקום המפגש  -בית החולים בית רבקה
בפ"ת ,משרדו של אלי לבני  -הנהלה אדמיניסטרטיבית  -קומת קרקע( .טלפון לבירור
מקום המפגש בלבד  )050-6263049 -השתתפות בסיור הינה חובה.
• על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח הקבוע במסמכי המכרז בסך
של ( ₪ 130,000מאה ושלושים אלף  ,)₪ואשר תוקפה יהיה עד ליום .28.9.14
את ההצעה יש להגיש בתוך מעטפה עליה צוין מספר מכרז זה ,לתיבת המכרזים הנמצאת
במרכז כללית רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב בקומת הקרקע עד לתאריך  ,16.06.14עד
השעה  .12:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.

בהתייחס למכרז 72-49/14

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 למועד סיור הקבלנים .בתמורה
להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של ( ₪ 500כולל מע"מ).
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז :72-49/14
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף  170על פי חוק רישום קבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות תשכ"ט.1969-
• על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  2פרויקטים בתחומים דומים אשר
עלותו הכספית של כל אחד מהם (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד הבסיס לפיו מוגשת
ההצעה) הינה  50%לפחות מס"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע (ללא מע"מ) ואשר
הושלמו על ידו מיום  1.4.2009ועד למועד הגשת הצעתו.
• סיור קבלנים יערך ביום ב'  2.6.2014בשעה  10:00מקום המפגש  -במרכז רפואי העמק,
עפולה ,משרדו של צבי אלטר  -מחלקת אחזקה (טלפון לבירור מקום המפגש בלבד -
 )050-6263049השתתפות בסיור הינה חובה.
• על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בנוסח הקבוע במסמכי המכרז בסך
של ( ₪ 74,000שבעים וארבע אלף  ,) ₪ואשר תוקפה יהיה עד ליום .28.9.14
את ההצעה יש להגיש בתוך מעטפה עליה צוין מספר מכרז זה ,לתיבת המכרזים
הנמצאת במרכז כללית רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב בקומה  ,3ליד חדר  ,304עד
לתאריך  ,16.06.14עד השעה  .12:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.
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 מכרזיםwww.clalit.co.il :

