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* 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 ,ולהגיש את הצעתו בצירוף
כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,לתיבת המכרזים האלקטרונית ברמדורנט.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע
באתר האינטרנט.
 .1תמצית דרישות הסף להשתתפות במכרז
א .על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ג 5-ענף  100על פי חוק רישום קבלנים
לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט ( .1969 -או גבוה יותר בהתאם להצעתו הכספית
כמתחייב מהתקנות).
ב .על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של פרוקיט אחד כמפורט במסמכי
המכרז.
ג .ביום  30/09/2020בשעה  09:30ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש
 מ.ר .סורוקה ,בכניסה למיון (בצד מערב) .טלפון לבירור מקום מפגש בלבד 050- .5300714על המציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
סיור הקבלנים הינו חובה .משך הסיור כ –  ! 5שעות .קיימת חובה להיות נוכח
עד לסוף הסיור וקבלת אישור השתתפות חתום (ינתן בסוף הסיור) .הסיור
יערך בכפיפות להנחיות משרד הבריאות .תתאפשר השתתפות של נציג אחד
בלבד מטעם כל מציע .על המשתתפים להגיע עם מסיכות וכפפות .יש להישמע
להנחיות הבטיחות והבריאות במהלך כל הסיור .המזמין שומר על זכותו לקביעת
מועדי סיור נוספים ובפרט במידה ויפורסמו הנחיות הקובעות מגבלות על מכסת
אנשים לכינוס (הודעה על סיורים נוספים תפורסם באתר הכללית בלבד).
ד .על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח הקבוע
במסמכי המכרז בסך של ( 6,500,000שש וחצי מיליון) ש"ח ,ואשר תוקפה יהיה
עד ליום  .02/03/2021ערבות המכרז תוגש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים
עליה צוין מספר מכרז זה ,הנמצאת במרכז כללית רחוב ארלוזורוב  ,115תל-אביב
(בקומת קרקע) עד לתאריך , 17/11/2020עד השעה  .12:00אין לשלוח את ההצעות
בדואר.
 .2בכל 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 מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
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