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 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מזמינה אתכם בזאת להגיש הצעתכם
לביצוע עבודות בינוי במרכז הרפואי רבין [הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון]
(להלן" :המרכז הרפואי") הכל ,כמפורט במסמכי המכרז ונספחיהם ובהתאם
להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה (להלן:
"העבודות").
 .2העבודות תכלולנה ,בין היתר ,סעיפים שונים המופיעים במאגר המאוחד בהקשר
לביצוע עבודות בינוי ושיפוץ לסיגיהן השונים בהתאם להזמנות אותן תשלח כללית
מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה ,הכל לשביעות רצונה המלא של הכללית ,בכל
היקף שיידרש ,ובהתאם להוראות מסמכי המכרז.
 .3תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל 60 -חודשים (כמפורט בהמשך) ההתקשרות
בין כללית לבין המציע הזוכה ,תהא התקשרות מסגרת והזמנת העבודות תיעשה,
מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על-ידי כללית.
 .4על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .4.1המציע הינו קבלן רשום בעל סיווג לעבודות בנייה בסיווג של  100ובהיקף כספי
ג' .1
 .4.2למציע ניסיון בעבודות אחזקה כקבלן "בית" עם בתי חולים או עם גופים
ציבוריים אשר בעלי אופי פעילות דומה לבתי החולים ובעלי מערכות ומתקנים
דומים במהותם לבתי חולים לתקופה רציפה של  3שנים לפחות במהלך ה 5
שנים האחרונות ובהיקף של  15,000מ"ר בנוי לכול הפחות.
 .4.3המציע ביצע בשנתיים שחלפו קרי ( ,)2020,2019בהיקף עבודות אחזקה
ובינוי של ( 15,000,000חמש עשרה מיליון  )₪לפחות בבתי חולים או בגופים
ציבוריים אשר בעלי אופי פעילות דומה לבתי חולים .מתוך ההיקף הנ"ל כ 30%
לפחות יהיו עבור עבודות קבלן בית ולפחות פרויקט אחד משמעותי בהיקף של
 ₪ 2,000,000בבית חולים.
 .4.4על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים התשל"ו .1976 -
 .4.5המציע יעסיק לכול הפחות  30עובדים מתוך מצבת העובדים הנ"ל יהיו למציע
לפחות  15עובדים קבועים אשר מועסקים באופן קבוע ורציף לתקופה של 3
שנים ברציפות לכול הפחות.
 .4.6המציע השתתף בסיור קבלנים אשר יערך ביום  22.7.2021בשעה  13:00במרכז
הרפואי (מקום המפגש :רח' קפלן  2פ"ת מרכז רפואי רבין שער קפלן משרד
מנהל האחזקה – אמיר שגב טלפון לבירור מפגש בלבד ( 050-4065030רוני)
ההשתתפות בכנס מציעים הינה חובה ואינה נתונה לשיקול דעתו של כל מציע
 .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.
 .6הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .7יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז המלאים,
המתפרסמים באתר המכרזים של הכללית ,בו עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים
שוטפים אודות המכרז ,בכתובת.WWW.CLALIT.ORG.IL :
 .8בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור
במסמכי המכרז.
 .9מובהר 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 08.08.2021
בשעה .12:00
 .10מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכלליתwww.clalit.co.il :
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 המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.
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