ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
מינהל תשתיות ובינוי

ההנהלה הראשית

חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע
מינהל תשתיות ובינוי

חטיבת הלוגיסטיקה ,מינהל תשתיות ובינוי מודיעה בזאת על פרסום המכרז הבא:

חטיבת הלוגיסטיקה ,מינהל תשתיות ובינוי מודיעה בזאת על פרסום המכרז הבא:

מס' מכרז 72-05/16מ  -שם פרויקט סורוקה מרפאות עיניים
אספקה והתקנת  2מעליות
מס' מכרז 72-07/16מ  -שם פרויקט יוספטל אספקה והתקנת 2
מעליות
מס' מכרז 72-09/16מ  -שם פרויקט מרלו"ג שוהם אספקה והתקנת
 2מעליות
בהתייחס לכל המכרזים:

מס' מכרז 72-05/16מ  -שם פרויקט סורוקה מרפאות עיניים
אספקה והתקנת  2מעליות
מס' מכרז 72-07/16מ  -שם פרויקט יוספטל אספקה והתקנת 2
מעליות
מס' מכרז 72-09/16מ  -שם פרויקט מרלו"ג שוהם אספקה והתקנת
 2מעליות
בהתייחס לכל המכרזים:

• האמור במודעה זו מהווה מידע כללי בלבד ,הינו כפוף למפורט במסמכי המכרז ואינו בא
לגרוע מאיזה מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
• ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הכללית שכתובתו ( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית
התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
• לצורך השתתפות במכרז על המציע למלא טופס אישור השתתפות בסיור קבלנים
ולהעבירו לחברת טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ .את טופס אישור
ההשתתפות יש להעביר לחברת רמדור לידי מור טאקו  mor_t@ramdor.co.ilאו לפקס
שמספרו ( 03-7667770טלפון  )03 - 7667768עד לתחילת סיור קבלנים /כנס מציעים.
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 72-05/16מ:
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף .180
• כנס מציעים יערך ביום  9.10.2016בשעה  09:00השתתפות בכנס הינה חובה.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.11.2016עד השעה 12:00
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 72-07/16מ:
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף .180
• כנס מציעים יערך ביום  9.10.2016בשעה  10:00השתתפות בכנס הינה חובה.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.11.2016עד השעה 12:00
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 72-09/16מ:
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף .180
• סיור קבלנים יערך ביום  5.10.2016בשעה  12:30השתתפות בסיור הינה חובה.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.11.2016עד השעה 12:00
תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים
שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט בהזמנה  -מסמך  1למסמכי המכרז.
בכל 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 מכרזיםhttp://www.clalit.co.il :

• האמור במודעה זו מהווה מידע כללי בלבד ,הינו כפוף למפורט במסמכי המכרז ואינו בא
לגרוע מאיזה מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
• ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר הכללית שכתובתו ( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית
התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1
• לצורך השתתפות במכרז על המציע למלא טופס אישור השתתפות בסיור קבלנים
ולהעבירו לחברת טופ רמדור מערכות ומחשבים ( )1990בע"מ .את טופס אישור
ההשתתפות יש להעביר לחברת רמדור לידי מור טאקו  mor_t@ramdor.co.ilאו לפקס
שמספרו ( 03-7667770טלפון  )03 - 7667768עד לתחילת סיור קבלנים /כנס מציעים.
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 72-05/16מ:
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף .180
• כנס מציעים יערך ביום  9.10.2016בשעה  09:00השתתפות בכנס הינה חובה.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.11.2016עד השעה 12:00
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 72-07/16מ:
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף .180
• כנס מציעים יערך ביום  9.10.2016בשעה  10:00השתתפות בכנס הינה חובה.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.11.2016עד השעה 12:00
תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז 72-09/16מ:
• על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב 1-ענף .180
• סיור קבלנים יערך ביום  5.10.2016בשעה  12:30השתתפות בסיור הינה חובה.
את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  ,10.11.2016עד השעה 12:00
תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים
שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט בהזמנה  -מסמך  1למסמכי המכרז.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור
במסמכי המכרז.
טלפון לבירורים -
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
03-6944893
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזיםhttp://www.clalit.co.il :

