שירותי בריאות כללית
באמצעות המרכז הרפואי מאיר
מכרז פומבי מס' 28-108/18
לביצוע עבודות בינוי ומערכות להרחבת יולדות ג'

(להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים")
 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי מאיר (להלן" :המזמין"; "המרכז
הרפואי") ,מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות בינוי ומערכות להרחבת יולדות
ג' ,עבור המרכז הרפואי (להלן" :העבודות") והכל ,כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.
 .2מודגש ,כי לצורך השתתפות ו/או זכייה במכרז ,על המציע עצמו לעמוד בכל תנאי
המכרז (יחד עם זאת ,מובהר כי המציע שהצעתו תתקבל ,יוכל להעסיק קבלני משנה,
בכפוף להוראות הכלולות בהסכם ,הנכלל בין מסמכי המכרז).
 .3תקופת ההתקשרות :על הקבלן להיות ערוך לתחילת ביצוע העבודות בתוך ( 7שבעה)
ימים ממועד הוצאת הזמנה לביצוע מאת המזמין.
את העבודות יש להשלים בתוך  3חודשים מהמועד שיקבע לתחילת ביצוע העבודות
כאמור (אלא אם המזמין האריך מועד זה).
 .4ריכוז המועדים במסגרת מכרז זה:
שעה
תאריך
פעילות
סיור קבלנים  -רשות  -בכניסה למחלקת אחזקה בי"ח מאיר 9:00 17/10/18
14:00 24/10/18
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
14:00 31/10/18
מועד אחרון להגשת הצעות למכרז
המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את המועדים שפורטו בטבלה לעיל ,לפי שיקול
דעתו הבלעדי ובכפוף לכל דין.
 .5תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:
 .5.1על המציע עצמו להיות ,בעת הגשת הצעתו למכרז קבלן רשום ,על-פי חוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט ,1969-בהיקף ובסיווג המתאימים
לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה ולכל הפחות ,בעל רישיון בענף  - 131סיווג
א 1-ו/או ענף  100סיווג ג.1-
 .5.2על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע של לפחות  2פרויקטים הדומים במורכבותם
והיקפם הכספי לפרויקט נשוא מכרז זה ,במהלך איזה מבין השנים הקלנדריות
 2017 ,2016או .2018
 .5.3על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע
העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על-פיו.
 .5.4על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה,
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .6ניהול הליכי המכרז יתקיים בשלבים ובאופן כמפורט במסמכי המכרז.
 .7מובהר 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 לבחור זוכה חלופי מבין
המציעים במכרז זה ,תחת מציע שהוכרז כזוכה וחזר בו מהצעתו או שבוטלה זכייתו
בכל שלב של המכרז ו/או ההתקשרות והכל ,באופן המקנה למזמין את מירב היתרונות.
 .8לצורך בחירת ההצעה הזוכה ,יהא המזמין רשאי להביא בחשבון אף את אמות המידה
כאמור בתקנה (22א) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-וכן ,להסרת ספק,
המזמין יהיה רשאי לשקול במסגרת שיקוליו ,את מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע
התקשרויות קודמות של המציע עם המזמין ו/או מי ממוסדותיו והכל ,באופן המקנה
למזמין את מירב היתרונות.
 .9המזמין שומר לעצמו את הזכות ,בהתאם לשקול דעתו הבלעדי ,לבטל את המכרז כולו
ו/או חלקו ו/או לפרסם מכרז 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.
 .10ככל ולצורכי מכרז זה הכין המזמין אומדן ,הרי שסטייה של כ( 20%-עשרים אחוזים)
ומעלה מן האומדן ,עשויה להביא לפסילת ההצעה ו/או לביטול המכרז והמציע מוותר
על כל טענה בהקשר זה.
 .11שאלות ובירורים בנוגע למכרז יש להפנות עד למועד כמפורט לעיל אל לילך חן לכתובת:
 LILACH@clalit.org.ilולוודא הגעת המייל בטלפון מספר 09-7472551 :ו/או
באמצעות פונקציית אישור קריאה.
 .12ההצעה תיערך בשפה העברית ותוגש כשהיא כוללת את כל מסמכי המכרז חתומים
(בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם בחתימה ידנית וסריקת החומר) לתיבת מכרזים
אלקטרונית במערכת רמדורנט בכתובת  ,ramdor.netזאת עד ולא יאוחר במועד הנקוב
לעיל (או כל עדכון לו) ,בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
 .13יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .14מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים וניתנים להורדה גם באתר האינטרנט
של המזמין בכתובת _http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi
 .hospital.aspxבאתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז
ועל המציעים האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי מאיר
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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