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שירותי בריאות כללית )להלן" :המזמין"(
מכרז פומבי מס'  26-10-2014עם אפשרות להליך תחרותי נוסף
להקמת מערכת ספרינקלרים בחלק ממבני המרכז הרפואי ה"עמק"
)להלן" :המכרז"(

 .1מוזמנות בזה הצעות להקמת מערכת ספרינקלים לכיבוי אש בחלק ממבני המרכז
הרפואי ה"עמק" )מטבח ,אודיטוריום ,חדר אוכל ,משרדים ,מבנה שירותים רפואיים
וכיוצ"ב( ,כמפורט במסמכי המכרז )להלן" :העבודות"(.
 .2על הקבלן להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בתוך ) 7שבעה( ימים ממועד קבלת
ההזמנה לביצוע מאת המזמין .את העבודות יש להשלים בתוך ) 90תשעים( ימים ממועד
תחילת ביצוע העבודות כאמור.
 .3המזמין רשאי להורות על ביצוע העבודות בשלבים ו/או במסגרת  2משמרות עבודה
)בוקר ואחר צהריים( ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין וכמפורט במסמכי ההליך.
 .4מובהר ,כי במסגרת מכרז זה יהא המזמין רשאי להורות ,בהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי ,על קיומו של הליך תחרותי נוסף ,במסגרתו יהיו המציעים רשאים ,במועד
ובאופן עליו יורה המזמין ,להגיש הצעה מטיבה עם המזמין לעומת ההצעה המקורית.
 .5תנאי סף להשתתפות במכרז:
.5.1על המציע להיות במועד הגשת הצעתו קבלן רשום בעל סיווג .K-190
.5.2על המציע להיות בעל ניסיון קודם בביצוע של לפחות  3עבודות ,כדוגמת אלו
האמורות במכרז זה ,שהושלמו במהלך אחת מהשנים הקלנדאריות  2011ו/או 2012
ו/או .2013
.5.3על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה לביצוע העבודה נשוא
המכרז המפורט לעיל ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פי מכרז.
.5.4על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
ציבוריים ,התשל"ו – .1976
.5.5על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום  16/06/2014בשעה  .10:00מקום
הפגישה יהא במשרדי מחלקת האחזקה שבבית החולים במרכז הרפואי ה"עמק",
בבניין מספר  .8השתתפות בכנס תתאפשר רק למציע ששילם דמי השתתפות
כמפורט במסמכי המכרז.
.5.6על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ,בסך 50,000
)חמישים אלף(  ,₪ערוכה לטובת המזמין על-ידי תאגיד בנקאי )כמשמעות מונח זה
בחוק הבנקאות )רישוי( ,התשמ"א ,(1981-המקיים סניף בישראל ,כדוגמת הנוסח
המפורט במכרז ,שתהא תקפה החל ממועד הגשת ההצעה ועד ליום .30.12.2014
הערבות תשמש כבטוחה לקיום תקין של הליכי המכרז ותחולט כפיצוי קבוע
ומוסכם מראש ,בהתקיים התנאים המפורטים במכרז והמציע מוותר מראש על כל
טענה בהקשר זה.
 .6הוכחת תנאי הסף וניהול הליכי המכרז יתקיימו בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי
המכרז.
 .7המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי הקשור
למכרז ,לרבות הדינים הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים כאמור ומוותר
על כל טענת אי ידיעה ו/או טעות ו/או אי התאמה.
 .8לצורך מכרז זה הכין המזמין אומדן.
 .9מובהר כי המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והוא
שומר לעצמו את הזכות לבחור יותר מזוכה אחד ו/או לקבל הצעה בחלקה והוא שומר
לעצמו את הזכות לפצל את הזכייה בין מספר מציעים ו/או לקבוע הסדרים לבחירת
זוכה חלופי מבין המציעים במכרז זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או
שבוטלה זכייתו והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.
 .10המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לעדכן מכרז זה בכל עת וזאת ,ללא צורך במתן
הסבר ו/או במתן פיצוי כספי כלשהו למציע ו/או לכל מי ששילם דמי השתתפות ו/
או עיין במסמכי המכרז ולרבות ,במקרה של ביטול בשל טעות המזמין ו/או כשל
במערכותיו ו/או מערכות מי מטעמו.
 .11השתתפות במכרז מותנית בתשלום דמי השתתפות בסך ) 1,000אלף(  ₪שלא יוחזרו
מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע במחלקת הכספים של בית החולים ,בניין ,8
אצל הגברת אהובה בר לבב ,בימים א' -ה' בין השעות  09:00ל ,14:00-החל מיום ב-
 09/06/2014ועד ליום ) 15/06/2014כולל( בשעה  .14:00התשלום יעשה בשיק לפקודת
"שירותי בריאות כללית" )להלן" :דמי השתתפות"( .במועד התשלום יימסר למשלם
דיסק הכולל את טבלת כתב הכמויות למילוי.
 .12הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ) 01/07/2014כולל( בשעה  12:00לתיבת המכרזים של
המזמין הממוקמת במחלקת כספים בניין  ,23בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז.
יתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה
של סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
מסמכי המכרז במלואם מפורסמים באתר הכללית שכתובתו  .www.clalit.org.ilטלפון
לבירורים .04-6494229
שירותי בריאות כללית

