clalit-72-58-21
כ-כללית
12.5X4
ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
מינהל תשתיות ובינוי

מכרז פומבי מס' 72-58/21
לביצוע עבודות חשמל עבור המרכז הרפואי רבין

.1

.2

.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9
.10

.11
.12
.13
.14
.15



שירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי רבין (להלן" :כללית" או "המזמין") מזמינה הצעות לביצוע עבודות חשמל
במרכז הרפואי רבין [הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון] (להלן" :המרכז הרפואי") הכל ,כמפורט במסמכי המכרז
ונספחיהם (להלן" :המכרז" או "ההליך") ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה
(להלן" :העבודות").
תקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז ע"י כללית כזוכה בהליך (להלן" :הזוכה") היא לתקופה בת  12חודשים (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונית") ,כאשר לכללית נתונה האופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
ב 4 -תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופות האופציה") ,הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם המצורף
למסמכי להליך ובתנאיו .כמו כן ,ומבלי לגרוע מן האמור ,תקופת ההתקשרות הינה בכפוף לזכותה של כללית להביא את
ההתקשרות לסיום במועד מוקדם יותר והכל ,בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם ההתקשרות המצורף להליך.
(תקופת ההתקשרות הראשונית ,יחד עם תקופות האופציה ,במידה ותמומשנה ,יקראו להלן" :תקופת ההתקשרות" או
"תקופת ההסכם").
תשומת לב המציעים מופנית לנקודות הבאות:
ההצעות תתייחסנה לביצוע עבודות חשמל בקמפוס המרכז הרפואי ,הכל כמפורט במכרז זה על נספחיו והסכמיו.
העבודות תכלולנה ,בין היתר ,סעיפים שונים המופיעים במאגר המאוחד בהקשר לביצוע עבודות חשמל לסוגיהן השונים
לרבות התקנת תשתיות חשמל ותקשורת ,הרחבת תשתיות קיימות ,כבילה ,עבודות חשמל שונות כולל פיקוד באתרים
רפואיים ( ),0,1,2טיפול בתקלות שבר ועבודות מנע בהתאם לתוכנית העבודה שיש במרכז הרפואי בהתאם להזמנות אותן
תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה .פירוט העבודות הינו כמתואר במסמכי המכרז.
כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה והזוכה מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או תדירות ההזמנות .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לכללית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לשם ביצוע העבודות והזוכה מוותר על כל זכות התנגדות,
טענה ,דרישה או תביעה בשל כך ומצהיר ,כי ידוע לו שכללית רשאית להזמין את העבודות מספקים אחרים ,ללא כל הגבלה
ובכפוף ,להוראות כל דין .בכל מקרה ,אין בהתקשרות מכוח מכרז זה ,על-מנת להקנות לזוכה בלעדיות מכל מין וסוג שהוא.
תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות כל עדכון שלהם (להלן" :התנאים
הכלליים") יחולו על ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה ,יחייבו אותו לכל דבר ועניין ביחס לכל הזמנה והזמנה ויראו אותם
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .לפיכך ,יראו בהגשת הצעה במסגרת המכרז כהסכמה בלתי חוזרת לתנאים הכלליים
וכחתימה מחייבת כדין על התנאים הכלליים.
העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הכלליים ולהוראות ההסכם ,בהתאם לתנאים נשוא כתב הזמנה זה על צרופותיו ובהתאם
לתנאים ולהוראות כמפורט בכל הזמנה והזמנה .במסגרת כל הזמנה וככל שהדבר יהא רלבנטי ,לפי אומד דעתה של כללית,
כללית תהא רשאית לדרוש מאת הזוכה המצאת ערבות ביצוע וערבות בדק בסכומים מקובלים וכן ,עריכת ביטוחים מתאימים
(לחילופין ,כללית תהא רשאית לערוך את הביטוחים הרלבנטיים בעצמה ,כולם או חלקם ,תוך חיוב הזוכה בעלויות הפרמיה).
על כל מציע לעמוד במועד הגשת הצעתו למכרז בדרישות הבאות ,שהינן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .8.1המציע 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.
 .8.2המציע רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 1969-ותקנותיו,
בקבוצה א' ,ענף ( 160חשמלאות ותקשורת במבנים) סוג  3לפחות.
 .8.3המציע מחזיק במערכת ניהול איכות  ISO-9001:2015בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
 .8.4המחזור הכספי השנתי של המציע לא פחת מ ₪ 5,000,000 -בממוצע לכל שנה במהלך השנים  2019ו.2020 -
 .8.5המציע בעל ניסיון רצוף של לפחות  3שנים ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בביצוע
עבודות חשמל שוטפות ב"מוסדות בריאות" אשר השטח הבנוי שלהם הינו  15,000מ"ר לפחות.
לעניין זה "מוסדות בריאות" הינם  -בתי חולים ו/או מרפאות ו/או מוסדות גריאטריים ,בתי אבות ו/או מוסדות בריאות
אחרים ,ובלבד שפועלים בהם "אתרים רפואיים המסווגים כקבוצת שימוש ."2
לעניין זה "אתרים רפואיים המסווגים כקבוצת שימוש  "2הינה – אתר (חדר או מערך חדרים המיועד לבדיקה ,אבחון,
אשפוז וטיפול רפואי ,לרבות טיפול רפואי-קוסמטי) שמופעל בו מכשיר רפואי חשמלי החיוני למטופל בעת ניתוח,
החייאה ,הנשמה וכדומה ,החייב להמשיך בפעולה גם במקרה של קצר לגוף המכשיר או לחדש את פעולתו לאחר כשל
בזינה הרגילה בתוך זמן מוגדר.
 .8.6המציע ביצע ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לפחות  2פרויקטים באתרים רפואיים
המסווגים כקבוצת שימוש ( 2כהגדרתם לעיל) ,כשהיקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הינו ( ₪ 500,000ללא מע"מ)
לפחות.
 .8.7המציע הציע בהצעתו לפחות  2חשמלאים בעלי רישיון חשמלאי-ראשי וכן לפחות  5חשמלאים בעלי רישיון
חשמלאי-מוסמך ,אשר כל אחד מהם עונה על כל הדרישות המפורטות להלן:
 .8.7.1בעל רישיון בתוקף על פי תקנות החשמל (רשיונות) ,התשמ"ה( 1985-חשמלאי ראשי בעל רישיון חשמלאי-ראשי
וחשמלאי מוסמך בעל רישיון חשמלאי-מוסמך);
 .8.7.2מועסק על ידי המציע באופן רציף במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (בכל מתכונת שהיא,
בין כשכיר ,בין באמצעות קבלני משנה ובין כנותן שירותים באופן עצמאי);
 .8.8המציע הציע בהצעתו לפחות ראש צוות חשמלאים אחד אשר עונה על כל הדרישות המפורטות להלן:
 .8.8.1בעל רישיון חשמלאי-ראשי על פי תקנות החשמל (רשיונות) ,התשמ"ה ,1985-ובעל תעודת הנדסאי חשמל ו/או
מהנדס חשמל;
 .8.8.2בעל ותק של  5שנים לפחות כחשמלאי ראשי;
 .8.8.3בעל ניסיון בהובלת צוות במוסדות בריאות (כהגדרתם לעיל);
 .8.8.4מועסק על ידי המציע באופן רציף במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (בכל מתכונת שהיא,
בין כשכיר ,בין באמצעות קבלני משנה ובין כנותן שירותים באופן עצמאי).
 .8.9נציג המציע השתתף בסיור קבלנים.
הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל ,הכל בכפוף לזכויותיה של ועדת המכרזים ,כקבוע במסמכי המכרז.
סיור קבלנים (חובה) ייערך ביום  22.7.2021בשעה  .10:00הסיור ייערך רח' קפלן  2פ"ת מרכז רפואי רבין שער קפלן משרד
מנהל האחזקה – אמיר שגב טלפון לבירור מפגש בלבד ( 050-7374310יורי) .לצורך השתתפות במכרז על המציע למלא טופס
אישור השתתפות בסיור הקבלנים ולהעבירו לידי אורלי ירון  orlygo@clalit.org.ilאו לפקס שמספרו ( 03-7425196טלפון
 )03-6944893עד לתחילת מועד סיור הקבלנים המצוין לעיל.
נוכח מיוחדות העבודה ותנאי סביבתה ,השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף לגשת למכרז .בלא
השתתפות של נציג בסיור הקבלנים לא ניתן יהא להגיש הצעה למכרז .ההשתתפות בסיור הקבלנים חשובה לצורך הכרת
הפרויקט וסביבתו.
המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק,
התנאים המפורטים במודעה זו כוללים את תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד ,ואילו כל התנאים והמסמכים
הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז.
יתר 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 :באחריות המציעים לעקוב
אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף
עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  ,OrlyGo@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי
מס'  72-58/21לביצוע עבודות חשמל עבור המרכז הרפואי רבין" וזאת עד ולא יאוחר מיום  29.07.2021בשעה  .12:00שאלות
אשר יישלחו לאחר המועד הנקוב לעיל ייתכן ולא ייענו ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
מובהר 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  08.08.2021בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון
להגשת הצעות").
לא ניתן יהיה להגיש הצעה לתיבת המכרזים המקוונת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .הצעה אשר תתקבל בתיבת
המכרזים לאחר מועד זה ו/או שתוגש למקום אחר אשר איננו תיבת המכרזים -לא תובא כלל לדיון.
שירותי בריאות כללית
מודעה זו מתפרסמת גם באתר כללית.www.clalit.co.il :
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חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
מינהל תשתיות ובינוי

מכרז פומבי מס' 72-58/21
לביצוע עבודות חשמל עבור המרכז הרפואי רבין

 .1שירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי רבין (להלן" :כללית" או "המזמין") מזמינה הצעות לביצוע עבודות חשמל
במרכז הרפואי רבין [הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון] (להלן" :המרכז הרפואי") הכל ,כמפורט במסמכי המכרז
ונספחיהם (להלן" :המכרז" או "ההליך") ובהתאם להזמנות אותן תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה לזוכה
(להלן" :העבודות").
 .2תקופת ההתקשרות עם המציע שיוכרז ע"י כללית כזוכה בהליך (להלן" :הזוכה") היא לתקופה בת  12חודשים (להלן" :תקופת
ההתקשרות הראשונית") ,כאשר לכללית נתונה האופציה ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להאריך את תקופת ההתקשרות
ב 4 -תקופות נוספות בנות  12חודשים כל אחת (להלן" :תקופות האופציה") ,הכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם המצורף
למסמכי להליך ובתנאיו .כמו כן ,ומבלי לגרוע מן האמור ,תקופת ההתקשרות הינה בכפוף לזכותה של כללית להביא את
ההתקשרות לסיום במועד מוקדם יותר והכל ,בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם ההתקשרות המצורף להליך.
(תקופת ההתקשרות הראשונית ,יחד עם תקופות האופציה ,במידה ותמומשנה ,יקראו להלן" :תקופת ההתקשרות" או
"תקופת ההסכם").
תשומת לב המציעים מופנית לנקודות הבאות:
 .3ההצעות תתייחסנה לביצוע עבודות חשמל בקמפוס המרכז הרפואי ,הכל כמפורט במכרז זה על נספחיו והסכמיו.
 .4העבודות תכלולנה ,בין היתר ,סעיפים שונים המופיעים במאגר המאוחד בהקשר לביצוע עבודות חשמל לסוגיהן השונים
לרבות התקנת תשתיות חשמל ותקשורת ,הרחבת תשתיות קיימות ,כבילה ,עבודות חשמל שונות כולל פיקוד באתרים
רפואיים ( ),0,1,2טיפול בתקלות שבר ועבודות מנע בהתאם לתוכנית העבודה שיש במרכז הרפואי בהתאם להזמנות אותן
תשלח כללית מדי פעם בפעם ובהתאם לצרכיה .פירוט העבודות הינו כמתואר במסמכי המכרז.
 .5כללית אינה מחויבת להזמין מהזוכה את העבודות בין בתקופה מסוימת ובין בתקופת ההסכם כולה והזוכה מוותר על כל
טענה ,דרישה או תביעה בהקשר זה ,לרבות בקשר לכמות ,שינוי ,הפחתה ,היקף או תדירות ההזמנות .מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לכללית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לשם ביצוע העבודות והזוכה מוותר על כל זכות התנגדות,
טענה ,דרישה או תביעה בשל כך ומצהיר ,כי ידוע לו שכללית רשאית להזמין את העבודות מספקים אחרים ,ללא כל הגבלה
ובכפוף ,להוראות כל דין .בכל מקרה ,אין בהתקשרות מכוח מכרז זה ,על-מנת להקנות לזוכה בלעדיות מכל מין וסוג שהוא.
 .6תנאי החוזה הכלליים להתקשרות של כללית עם קבלנים ,על כל צרופותיהם ,לרבות כל עדכון שלהם (להלן" :התנאים
הכלליים") יחולו על ההתקשרות עם הזוכה במכרז זה ,יחייבו אותו לכל דבר ועניין ביחס לכל הזמנה והזמנה ויראו אותם
כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז .לפיכך ,יראו בהגשת הצעה במסגרת המכרז כהסכמה בלתי חוזרת לתנאים הכלליים
וכחתימה מחייבת כדין על התנאים הכלליים.
 .7העבודות תבוצענה בהתאם לתנאים הכלליים ולהוראות ההסכם ,בהתאם לתנאים נשוא כתב הזמנה זה על צרופותיו ובהתאם
לתנאים ולהוראות כמפורט בכל הזמנה והזמנה .במסגרת כל הזמנה וככל שהדבר יהא רלבנטי ,לפי אומד דעתה של כללית,
כללית תהא רשאית לדרוש מאת הזוכה המצאת ערבות ביצוע וערבות בדק בסכומים מקובלים וכן ,עריכת ביטוחים מתאימים
(לחילופין ,כללית תהא רשאית לערוך את הביטוחים הרלבנטיים בעצמה ,כולם או חלקם ,תוך חיוב הזוכה בעלויות הפרמיה).
 .8על כל מציע לעמוד במועד הגשת הצעתו למכרז בדרישות הבאות ,שהינן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .8.1המציע 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.
 .8.2המציע רשום בפנקס הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט 1969-ותקנותיו,
בקבוצה א' ,ענף ( 160חשמלאות ותקשורת במבנים) סוג  3לפחות.
 .8.3המציע מחזיק במערכת ניהול איכות  ISO-9001:2015בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות.
 .8.4המחזור הכספי השנתי של המציע לא פחת מ ₪ 5,000,000 -בממוצע לכל שנה במהלך השנים  2019ו.2020 -
 .8.5המציע בעל ניסיון רצוף של לפחות  3שנים ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,בביצוע
עבודות חשמל שוטפות ב"מוסדות בריאות" אשר השטח הבנוי שלהם הינו  15,000מ"ר לפחות.
לעניין זה "מוסדות בריאות" הינם  -בתי חולים ו/או מרפאות ו/או מוסדות גריאטריים ,בתי אבות ו/או מוסדות בריאות
אחרים ,ובלבד שפועלים בהם "אתרים רפואיים המסווגים כקבוצת שימוש ."2
לעניין זה "אתרים רפואיים המסווגים כקבוצת שימוש  "2הינה – אתר (חדר או מערך חדרים המיועד לבדיקה ,אבחון,
אשפוז וטיפול רפואי ,לרבות טיפול רפואי-קוסמטי) שמופעל בו מכשיר רפואי חשמלי החיוני למטופל בעת ניתוח,
החייאה ,הנשמה וכדומה ,החייב להמשיך בפעולה גם במקרה של קצר לגוף המכשיר או לחדש את פעולתו לאחר כשל
בזינה הרגילה בתוך זמן מוגדר.
 .8.6המציע ביצע ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,לפחות  2פרויקטים באתרים רפואיים
המסווגים כקבוצת שימוש ( 2כהגדרתם לעיל) ,כשהיקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הינו ( ₪ 500,000ללא מע"מ)
לפחות.
 .8.7המציע הציע בהצעתו לפחות  2חשמלאים בעלי רישיון חשמלאי-ראשי וכן לפחות  5חשמלאים בעלי רישיון
חשמלאי-מוסמך ,אשר כל אחד מהם עונה על כל הדרישות המפורטות להלן:
 .8.7.1בעל רישיון בתוקף על פי תקנות החשמל (רשיונות) ,התשמ"ה( 1985-חשמלאי ראשי בעל רישיון חשמלאי-ראשי
וחשמלאי מוסמך בעל רישיון חשמלאי-מוסמך);
 .8.7.2מועסק על ידי המציע באופן רציף במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (בכל מתכונת שהיא,
בין כשכיר ,בין באמצעות קבלני משנה ובין כנותן שירותים באופן עצמאי);
 .8.8המציע הציע בהצעתו לפחות ראש צוות חשמלאים אחד אשר עונה על כל הדרישות המפורטות להלן:
 .8.8.1בעל רישיון חשמלאי-ראשי על פי תקנות החשמל (רשיונות) ,התשמ"ה ,1985-ובעל תעודת הנדסאי חשמל ו/או
מהנדס חשמל;
 .8.8.2בעל ותק של  5שנים לפחות כחשמלאי ראשי;
 .8.8.3בעל ניסיון בהובלת צוות במוסדות בריאות (כהגדרתם לעיל);
 .8.8.4מועסק על ידי המציע באופן רציף במהלך השנתיים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות (בכל מתכונת שהיא,
בין כשכיר ,בין באמצעות קבלני משנה ובין כנותן שירותים באופן עצמאי).
 .8.9נציג המציע השתתף בסיור קבלנים.
 .9הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל ,הכל בכפוף לזכויותיה של ועדת המכרזים ,כקבוע במסמכי המכרז.
 .10סיור קבלנים (חובה) ייערך ביום  22.7.2021בשעה  .10:00הסיור ייערך רח' קפלן  2פ"ת מרכז רפואי רבין שער קפלן משרד
מנהל האחזקה – אמיר שגב טלפון לבירור מפגש בלבד ( 050-7374310יורי) .לצורך השתתפות במכרז על המציע למלא טופס
אישור השתתפות בסיור הקבלנים ולהעבירו לידי אורלי ירון  orlygo@clalit.org.ilאו לפקס שמספרו ( 03-7425196טלפון
 )03-6944893עד לתחילת מועד סיור הקבלנים המצוין לעיל.
נוכח מיוחדות העבודה ותנאי סביבתה ,השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף לגשת למכרז .בלא
השתתפות של נציג בסיור הקבלנים לא ניתן יהא להגיש הצעה למכרז .ההשתתפות בסיור הקבלנים חשובה לצורך הכרת
הפרויקט וסביבתו.
 .11המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק,
התנאים המפורטים במודעה זו כוללים את תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז בלבד ,ואילו כל התנאים והמסמכים
הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז.
 .12יתר 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 :באחריות המציעים לעקוב
אחר פרסומים אלו ולהתעדכן בהם.
 .13מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף
עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
 .14שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת  ,OrlyGo@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי
מס'  72-58/21לביצוע עבודות חשמל עבור המרכז הרפואי רבין" וזאת עד ולא יאוחר מיום  29.07.2021בשעה  .12:00שאלות
אשר יישלחו לאחר המועד הנקוב לעיל ייתכן ולא ייענו ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.
 .15מובהר 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  08.08.2021בשעה ( 12:00להלן" :המועד האחרון
להגשת הצעות").
לא ניתן יהיה להגיש הצעה לתיבת המכרזים המקוונת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות .הצעה אשר תתקבל בתיבת
המכרזים לאחר מועד זה ו/או שתוגש למקום אחר אשר איננו תיבת המכרזים -לא תובא כלל לדיון.
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית.
שירותי בריאות כללית

מודעה זו מתפרסמת גם באתר כללית.www.clalit.co.il :

