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עדכון רשימת הקבלנים המאושרים של שירותי בריאות כללית
בתחומי תשתיות ובינוי לשנים 2018-2019

 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מעניקה את סל שירותי הבריאות המקיף
ביותר בישראל ומשרתת למעלה מ 4.4-מיליון לקוחות .כללית נמנית על גופי הבריאות
הגדולים בעולם ,ומעניקה שירותים רפואיים באמצעות כ 42,000-אנשי סגל הפועלים
ב 14-מרכזים רפואיים ובכ 1,400-מרפאות בקהילה המחולקות בין  8מחוזות
גיאוגרפיים.
 .2לצורך מילוי תפקידה בהתאם להוראות הדין ,ועל מנת ליתן למבוטחיה שירות איכותי,
מקצועי ,יעיל ומתקדם ,כללית עורכת מעת לעת  -באמצעות מינהל תשתיות ובינוי -
התקשרויות שונות גם בתחומי בינוי ,תשתיות ומערכות.
 .3לצורך זה ,כללית מבקשת לעדכן את רשימת הקבלנים המורשים למינהל תשתיות
ובינוי בתחומי הבינוי ,תשתיות ומערכות כמפורט להלן ,לשנים ( 2018-2019להלן:
"הרשימה"):
א .ענף  - 110עפר חיצוב ופיצוץ
ב .ענף  - 111פיתוח חצרות
ג .ענף  - 120כלונסאות וקידוחים
ד .ענף  - 121כלונסאות בסלע מיקרופייל
ה .ענף  - 131שיפוצים והרחבת מבנים
ו .ענף  - 150קונסטרוקציות פלדה
ז .ענף  - 160חשמלאות
ח .ענף  - 190מתקני תברואה ובורות שופכין
ט .ענף  - 191מתקני אנרגיה סולרית
י .ענף  - 240הנחת קויי תקשרות
יא .ענף  - 250הנחת קווי חשמל
יב .ענף  - 270תאורת כבישים ורחובות
יג .ענף  - 280התקנת רמזורים
יד .ענף  - 330כלונסאות וקידוחים לגשרים
טו .ענף  - 410הנחת צינורות
טז .ענף  - 420תיעול וביוב
יז .ענף  - 640קידוחים ימיים
יח .ענף  - 130בטונים ,בנית שלדים
יט .ענף  - 132עבודות אבן וחיפוי עץ
כ .ענף  - 133דריכת בטון באתר
כא .ענף  - 134אטום ובידוד
כב .ענף  - 170מתקני מיזוג אוויר
כג .ענף  - 171מתקני הסקה וחימום
כד .ענף  - 172מתקני קירור
כה .ענף  - 180מעליות ומדרגות נעות
כו .ענף  - 192מכלים טרומיים ממתכת או מחומר פלסטי
כז .ענף  - 210עפר חיצוב פיצוץ וקידוחים
כח .ענף  - 220עבודות אספלט
כט .ענף  - 230מסועות בטון
ל .ענף  - 260הנחת קוי ביוב ,ניקוז ומים
לא .ענף  - 310בטונים ובטון דרוך לגשרים
לב .ענף  - 320קונסטרוקציות ברזל לגשרים
לג .ענף  - 400ביוב ניקוז ומים
לד .ענף  - 500משאבות טורבינות ותחנות שאיבה
לה .ענף  - 630הרחקת סלעים תת ימיים
לו .ענף  - 100בניה
לז .ענף  - 140בניה טרומית
לח .ענף  - 193בריכות מים
לט .ענף  - 200כבישים תשתית ופיתוח
מ .ענף  - 300גשרים
מא .ענף  - 600נמלים
מב .ענף  - 610רציפים
מג .ענף  - 620סוללות ושוברי גלים
מד .ענף  700ממגורות מגדלי מים וארובות
 .4מטרת הליך זה הינה לגבש ,ביחס לכל אחד מן התחומים ,רשימה של ספקים בכח
שייצרו מאגר של ספקים לאספקת השירותים .בהתאם לצרכיה ,כללית תפנה מידי
פעם בפעם לספקים הנמנים על הרשימה בתחום הרלוונטי בבקשה למתן שירותים,
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף להוראות כל דין .הבחירה בכל
מקרה תיעשה בהתאם לנוהל בחירה שייקבע ע"י הכללית ,במסגרתו כללית תהא לקחת
בחשבון לצד המחיר המוצע גם פרמטרים נוספים (כמו למשל ניסיון המציע ,התרשמות
מראיון עם הקבלן המוצע ,המלצות מלקוחות הספק ,מידת התאמת הקבלן המוצע לסוג
העבודה הנדרשת וכו') והכל כפי שיוגדר ויפורט בכל בקשה ובקשה.
 .5ההתקשרות הנה התקשרות בגין הזמנת עבודה ותיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של הכללית ,ובהתאם לצרכיה .לאור האמור לעיל ,אין חובה
שכללית תזמין מספק הנמנה על הרשימה שירותים בהיקף כזה או אחר במהלך תקופת
ההתקשרות.
 .6התמורה המקסימאלית אשר תשולם לספק בגין מתן השירותים ,כמו גם מתכונת
התשלום תיקבע על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כתלות באופי
ובסוג השירותים המבוקשים בכל מקרה ומקרה .מובהר ומודגש ,כי ככל שהתמורה
שתשולם על ידי כללית תהא בהתאם להצעת המחיר שיגיש הספק במענה לבקשה למתן
השירותים.
 .7תנאי הסף בהם על כל קבלן המעוניין להיכלל ברשימה ביחס לתחום מסוים לעמוד נכון
למועד האחרון להגשת הפניות במסגרת הליך זה ,הינם:
א .פרופיל החברה ,על החברה לציין האם היא בעלת יכולת לאספקת שירותי אחזקה
ותיקונים.
ב .אישור רשם הקבלנים והסיווג ,מעודכן ליום הגשת הבקשה (למעט קבלן/ספק
אשר עיסוקו אינו מסווג או שאינו מחייב רישום ברשם הקבלנים).
ג .דו"ח עסקי מלא מעודכן של חברת "ביזנס דאטה ישראל" או דו"ח מורחב אנליסט
של חברת "דן אנד ברדסטריט" מעודכן ליום הבקשה.
ד .המלצות מביצוע פרוייקטים בשנתיים האחרונות.
ה .אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
מובהר כי קבלן אשר עיסוקו מחייב רישום ברשם הקבלנים ,אולם אינו רשום ברשם
הקבלנים ,לא יוכל להיכלל ברשימת הקבלנים בהליכי מכרז סגור ,אולם יוכל להירשם
ברשימת הקבלנים לצורך הליכי פניה לקבלת הצעות ,כפוף לאישור וועדת המכרזים.
 .8אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,למעט בחינת
מועמדותם להיכלל ברשימה .בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל תחום ותחום בנפרד.
 .9בכל מקרה ,כללית תהא רשאית להחליט על פסילתו של מציע ,והכל בכפוף לתנאי קול
קורא זה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .כללית אינה מתחייבת לאשר כל
פנייה שתתקבל אצלה מכח קול קורא זה.
 .10פנייה יכולה להתייחס לתחום אחד או יותר ,לפי בחירת המציע (יחד עם זאת ,ביחס
לכל תחום בנפרד לגביו מוגשת הפנייה ,על המציע לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3
לעיל).
 .11מובהר ,כי מספר הקבלנים שיאושרו בעקבות קול קורא זה אינו מוגבל.
 .12הגשת הצעה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המבקש לתנאים
הכלליים המפורטים באתר האינטרנט של כללית ,בכתובת ( www.clalit.co.ilלהלן:
"תנאים כללים") ,כחלק מקול קורא זה.
 .13הגשת הצעות תיעשה באמצעות חתימה על טופס "אישור והסכמת המציע" בנוסח
המפורט באתר כללית כחלק מקול קורא זה .להצעה יצורפו האישורים והמסמכים
הבאים:
א .פרופיל החברה
ב .אישור רשם הקבלנים והסיווג ,מעודכן ליום הגשת הבקשה.
ג .דו"ח עסקי מלא מעודכן של חברת "ביזנס דאטה ישראל" או דו"ח מורחב אנליסט
של חברת "דן אנד ברדסטריט" מעודכן ליום הבקשה.
ד .המלצות מביצוע פרוייקטים בשנתיים האחרונות.
ה .אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
 .14לקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל ,לכתובת
 InbarMo@clalit.org.ilעבור "רשימת הקבלנים המאושרים למינהל תשתיות ובינוי
של שירותי בריאות כללית בתחומי תשתיות ובינוי לשנים  ,"2018-2019וזאת לא
יאוחר מיום  31/07/2018בשעה .12:00
 .15כל מי שעונה על הקריטריונים אשר פורטו לעיל ,מוזמן להגיש לכללית פנייה בכתב
אשר תימסר באמצעות דואר אלקטרוני ,בכתובת  ,InbarMo@clalit.org.ilעד לתאריך
.31/7/2018
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עדכון רשימת הקבלנים המאושרים של שירותי בריאות כללית
בתחומי תשתיות ובינוי לשנים 2018-2019

 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מעניקה את סל שירותי הבריאות המקיף
ביותר בישראל ומשרתת למעלה מ 4.4-מיליון לקוחות .כללית נמנית על גופי הבריאות
הגדולים בעולם ,ומעניקה שירותים רפואיים באמצעות כ 42,000-אנשי סגל הפועלים
ב 14-מרכזים רפואיים ובכ 1,400-מרפאות בקהילה המחולקות בין  8מחוזות
גיאוגרפיים.
 .2לצורך מילוי תפקידה בהתאם להוראות הדין ,ועל מנת ליתן למבוטחיה שירות איכותי,
מקצועי ,יעיל ומתקדם ,כללית עורכת מעת לעת  -באמצעות מינהל תשתיות ובינוי -
התקשרויות שונות גם בתחומי בינוי ,תשתיות ומערכות.
 .3לצורך זה ,כללית מבקשת לעדכן את רשימת הקבלנים המורשים למינהל תשתיות
ובינוי בתחומי הבינוי ,תשתיות ומערכות כמפורט להלן ,לשנים ( 2018-2019להלן:
"הרשימה"):
א .ענף  - 110עפר חיצוב ופיצוץ
ב .ענף  - 111פיתוח חצרות
ג .ענף  - 120כלונסאות וקידוחים
ד .ענף  - 121כלונסאות בסלע מיקרופייל
ה .ענף  - 131שיפוצים והרחבת מבנים
ו .ענף  - 150קונסטרוקציות פלדה
ז .ענף  - 160חשמלאות
ח .ענף  - 190מתקני תברואה ובורות שופכין
ט .ענף  - 191מתקני אנרגיה סולרית
י .ענף  - 240הנחת קויי תקשרות
יא .ענף  - 250הנחת קווי חשמל
יב .ענף  - 270תאורת כבישים ורחובות
יג .ענף  - 280התקנת רמזורים
יד .ענף  - 330כלונסאות וקידוחים לגשרים
טו .ענף  - 410הנחת צינורות
טז .ענף  - 420תיעול וביוב
יז .ענף  - 640קידוחים ימיים
יח .ענף  - 130בטונים ,בנית שלדים
יט .ענף  - 132עבודות אבן וחיפוי עץ
כ .ענף  - 133דריכת בטון באתר
כא .ענף  - 134אטום ובידוד
כב .ענף  - 170מתקני מיזוג אוויר
כג .ענף  - 171מתקני הסקה וחימום
כד .ענף  - 172מתקני קירור
כה .ענף  - 180מעליות ומדרגות נעות
כו .ענף  - 192מכלים טרומיים ממתכת או מחומר פלסטי
כז .ענף  - 210עפר חיצוב פיצוץ וקידוחים
כח .ענף  - 220עבודות אספלט
כט .ענף  - 230מסועות בטון
ל .ענף  - 260הנחת קוי ביוב ,ניקוז ומים
לא .ענף  - 310בטונים ובטון דרוך לגשרים
לב .ענף  - 320קונסטרוקציות ברזל לגשרים
לג .ענף  - 400ביוב ניקוז ומים
לד .ענף  - 500משאבות טורבינות ותחנות שאיבה
לה .ענף  - 630הרחקת סלעים תת ימיים
לו .ענף  - 100בניה
לז .ענף  - 140בניה טרומית
לח .ענף  - 193בריכות מים
לט .ענף  - 200כבישים תשתית ופיתוח
מ .ענף  - 300גשרים
מא .ענף  - 600נמלים
מב .ענף  - 610רציפים
מג .ענף  - 620סוללות ושוברי גלים
מד .ענף  700ממגורות מגדלי מים וארובות
 .4מטרת הליך זה הינה לגבש ,ביחס לכל אחד מן התחומים ,רשימה של ספקים בכח
שייצרו מאגר של ספקים לאספקת השירותים .בהתאם לצרכיה ,כללית תפנה מידי
פעם בפעם לספקים הנמנים על הרשימה בתחום הרלוונטי בבקשה למתן שירותים,
והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובכפוף להוראות כל דין .הבחירה בכל
מקרה תיעשה בהתאם לנוהל בחירה שייקבע ע"י הכללית ,במסגרתו כללית תהא לקחת
בחשבון לצד המחיר המוצע גם פרמטרים נוספים (כמו למשל ניסיון המציע ,התרשמות
מראיון עם הקבלן המוצע ,המלצות מלקוחות הספק ,מידת התאמת הקבלן המוצע לסוג
העבודה הנדרשת וכו') והכל כפי שיוגדר ויפורט בכל בקשה ובקשה.
 .5ההתקשרות הנה התקשרות בגין הזמנת עבודה ותיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתה
הבלעדי והמוחלט של הכללית ,ובהתאם לצרכיה .לאור האמור לעיל ,אין חובה
שכללית תזמין מספק הנמנה על הרשימה שירותים בהיקף כזה או אחר במהלך תקופת
ההתקשרות.
 .6התמורה המקסימאלית אשר תשולם לספק בגין מתן השירותים ,כמו גם מתכונת
התשלום תיקבע על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,כתלות באופי
ובסוג השירותים המבוקשים בכל מקרה ומקרה .מובהר ומודגש ,כי ככל שהתמורה
שתשולם על ידי כללית תהא בהתאם להצעת המחיר שיגיש הספק במענה לבקשה למתן
השירותים.
 .7תנאי הסף בהם על כל קבלן המעוניין להיכלל ברשימה ביחס לתחום מסוים לעמוד נכון
למועד האחרון להגשת הפניות במסגרת הליך זה ,הינם:
א .פרופיל החברה ,על החברה לציין האם היא בעלת יכולת לאספקת שירותי אחזקה
ותיקונים.
ב .אישור רשם הקבלנים והסיווג ,מעודכן ליום הגשת הבקשה (למעט קבלן/ספק
אשר עיסוקו אינו מסווג או שאינו מחייב רישום ברשם הקבלנים).
ג .דו"ח עסקי מלא מעודכן של חברת "ביזנס דאטה ישראל" או דו"ח מורחב אנליסט
של חברת "דן אנד ברדסטריט" מעודכן ליום הבקשה.
ד .המלצות מביצוע פרוייקטים בשנתיים האחרונות.
ה .אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
מובהר כי קבלן אשר עיסוקו מחייב רישום ברשם הקבלנים ,אולם אינו רשום ברשם
הקבלנים ,לא יוכל להיכלל ברשימת הקבלנים בהליכי מכרז סגור ,אולם יוכל להירשם
ברשימת הקבלנים לצורך הליכי פניה לקבלת הצעות ,כפוף לאישור וועדת המכרזים.
 .8אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,למעט בחינת
מועמדותם להיכלל ברשימה .בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל תחום ותחום בנפרד.
 .9בכל מקרה ,כללית תהא רשאית להחליט על פסילתו של מציע ,והכל בכפוף לתנאי קול
קורא זה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .כללית אינה מתחייבת לאשר כל
פנייה שתתקבל אצלה מכח קול קורא זה.
 .10פנייה יכולה להתייחס לתחום אחד או יותר ,לפי בחירת המציע (יחד עם זאת ,ביחס
לכל תחום בנפרד לגביו מוגשת הפנייה ,על המציע לעמוד בתנאי הסף כמפורט בסעיף 3
לעיל).
 .11מובהר ,כי מספר הקבלנים שיאושרו בעקבות קול קורא זה אינו מוגבל.
 .12הגשת הצעה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המבקש לתנאים
הכלליים המפורטים באתר האינטרנט של כללית ,בכתובת ( www.clalit.co.ilלהלן:
"תנאים כללים") ,כחלק מקול קורא זה.
 .13הגשת הצעות תיעשה באמצעות חתימה על טופס "אישור והסכמת המציע" בנוסח
המפורט באתר כללית כחלק מקול קורא זה .להצעה יצורפו האישורים והמסמכים
הבאים:
א .פרופיל החברה
ב .אישור רשם הקבלנים והסיווג ,מעודכן ליום הגשת הבקשה.
ג .דו"ח עסקי מלא מעודכן של חברת "ביזנס דאטה ישראל" או דו"ח מורחב אנליסט
של חברת "דן אנד ברדסטריט" מעודכן ליום הבקשה.
ד .המלצות מביצוע פרוייקטים בשנתיים האחרונות.
ה .אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור.
 .14לקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל ,לכתובת
 InbarMo@clalit.org.ilעבור "רשימת הקבלנים המאושרים למינהל תשתיות ובינוי
של שירותי בריאות כללית בתחומי תשתיות ובינוי לשנים  ,"2018-2019וזאת לא
יאוחר מיום  31/07/2018בשעה .12:00
 .15כל מי שעונה על הקריטריונים אשר פורטו לעיל ,מוזמן להגיש לכללית פנייה בכתב
אשר תימסר באמצעות דואר אלקטרוני ,בכתובת  ,InbarMo@clalit.org.ilעד לתאריך
.31/7/2018
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.

