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מכרז פומבי מס'  72-78/21לאספקה ,התקנה והפעלת
דוד קיטור כולל צנרת ואביזרי העזר במרכזים הרפואיים
בילינסון ושניידר של שירותי בריאות כללית
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 .1שירותי בריאות כללית באמצעות המרכז הרפואי רבין (להלן" :כללית" ו/או
"המזמין") מזמינה הצעות לאספקה ,התקנה והפעלת דוד קיטור כולל צנרת
ואביזרי העזר (להלן" :העבודות" ו/או "הפרויקט") במרכזים הרפואיים בילינסון
ושניידר (להלן" :המרכזים הרפואיים") הכל ,כמפורט במסמכי המכרז ונספחיהם
(להלן" :המכרז" ו/או "ההליך").
 .2העבודות תושלמנה בתוך פרק זמן של  6חודשים קלנדאריים לכל היותר ממועד
הוצאת צו התחלת עבודה בגינן (להלן" :תקופת ההתקשרות").
 .3להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .3.1המציע 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.
 .3.2המציע ביצע (והשלים) ,במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות למכרז ,לפחות  2עבודות אספקה ,התקנה והפעלה של דודי קיטור
הדומות במהותן לעבודות נשוא מכרז זה ,כשהיקפה הכספי של כל אחת
מהעבודות הינה  ₪ 500,000לפחות.
 .3.3המציע אינו מצוי בהליכי חדלות פירעון ,פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות
תלויות שעומדות נגדו מסוג זה ,כינוס נכסים או הסדר נושים ,וכן לא הוטלו
על נכסיו עיקולים מהותיים ,והדו"ח הכספי המבוקר האחרון של המציע אינו
כולל הערת "עסק חי" או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המציע
להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".
 .3.4נציג המציע השתתף בסיור קבלנים.
 .4הצעה שלא תעמוד בתנאי הסף תיפסל ,הכל בכפוף לזכויותיה של ועדת המכרזים,
כקבוע במסמכי המכרז.
 .5השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף לגשת למכרז .סיור
קבלנים (חובה) ייערך ביום  06.12.2021בשעה  10:00הסיור ייערך במ.ר רבין
חדר ישיבות מח' אחזקה כניסה משער קפלן לצורך השתתפות במכרז על המציע
למלא טופס אישור השתתפות בסיור הקבלנים ולהעבירו לידי אורלי ירון
 orlygo@clalit.org.ilאו לפקס שמספרו ( 03-6944893טלפון  )03-7425196עד
לתחילת מועד סיור הקבלנים המצוין לעיל.
 .6המציע 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.
 .7יתר 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.
 .8מודעה 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.
 .9שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת
 ,OrlyGo@clalit.org.ilעבור "מכרז פומבי מס'  72-78/21לאספקה ,התקנה
והפעלת דוד קיטור כולל צנרת ואביזרי העזר במרכזים הרפואיים בילינסון
ושניידר" וזאת עד ולא יאוחר מיום  14.12.2021בשעה .12:00
 .10מובהר כי את כל מסמכי המכרז יוריד המציע מאתר האינטרנט שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון 03-7667777 :שלוחה 1
בימים א'-ה' בין השעות  .)8:00-18:00את הצעתו הכספית בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת
החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדורנט
בכתובת  ,ramdor.netזאת עד לתאריך 27.12.2021בשעה .12:00
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העברית.
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