שירותי בריאות כללית ("המזמין")
באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ("בית החולים")
מכרז פומבי (עם אפשרות להליך תחרותי נוסף) מס' 24-29/14
לביצוע עבודות בינוי בבית החולים
(להלן" :המכרז")
 .1שירותי בריאות כללית ,באמצעות המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה (להלן:
"המזמין") ,מזמינה הגשת הצעות לביצוע עבודות בינוי בבית החולים כמפורט במסמכי
המכרז (להלן":העבודות" או "השירותים").
 .2מובהר ,כי לצורך השתתפות ו/או זכייה במכרז ,על המציע עצמו לעמוד בכל תנאי המכרז.
אין להגיש הצעה משותפת עם קבלן ראשי אחר ו/או עם קבלני משנה .ההתקשרות
תעשה עם הזוכה במכרז כקבלן ראשי בלבד אשר האחריות המלאה והבלעדית כלפי
המזמין תהא של הזוכה ותיערך עמו התקשרות חוזית בהתאם למסמכי המכרז.
 .3תקופת ביצוע העבודות תמשך כ 120-ימים רצופים בהתאם למפורט במסמכי המכרז,
ההסכם והוראות המזמין.
 .4תנאי סף להשתתפות במכרז:
 .4.1על המציע עצמו להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות ,תשכ"ט ,1969-ובעת הגשת הצעתו למכרז בעל רשיון מאת רשם הקבלנים
בסיווג ג' .1
 .4.2על המציע עצמו להיות במועד הגשת הצעתו למכרז בעל נסיון קודם בביצוע עבודות
מהסוג העומד בקריטריוני סיווג הקבלן שברשותו כאמור בסעיף  4.1לעיל ,בהיקף
מחזור הכנסות שנתי כולל שלא יפחת מ( 2,000,000-שני מליון) ש"ח בשנה (לא
כולל מע"מ) ,במהלך כל אחת מן השנים הקלנדריות .2013 ,2012
 .4.3על המציע להיות בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
התשל"ו.1976-
 .4.4על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום רביעי  31.12.2014בשעה 11:00
בחדר ישיבות במחלקת אחזקה בסורוקה .מובהר בזאת כי השתתפות בסיור
מותנית בתשלום דמי השתתפות וכי מציע אשר לא ישתתף בו ,הצעתו לא תובא
לדיון.
 .4.5על המציעים לצרף להצעתם דמי השתתפות כמפורט במסמכי המכרז.
 .5הוכחת תנאי הסף הינה כמפורט במסמכי המכרז.
 .6ניהול הליכי המכרז ואופן בחירת ההצעה הזוכה ,יתקיים בשלבים ובאופן כמפורט
במסמכי המכרז.
 .7לצרכי מכרז זה ערך המזמין אומדן .סטייה מן האומדן יכול ותביא לביטול המכרז ללא
צורך במתן כל הנמקה נוספת ,בהתאם לדין.
 .8המציע 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.
 .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 ,וכן שומר
לעצמו את הזכות 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  500ש"ח (חמש מאות ש"ח)
ש"ח שלא יוחזרו מכל סיבה שהיא .את התשלום יש לבצע במשרדי בית החולים
סורוקה ,שדרות רגר  ,1באר שבע .יש להגיע למשרדי מחלקת אחזקה של ביה"ח בימים
א' -ה' בין השעות  09:00ל ,15:00-החל מיום ראשון  21.12.2014ועד ליום שלישי
( 30.12.2014כולל) התשלום יעשה בשיק לפקודת "שירותי בריאות כללית  -המרכז
הרפואי האוניברסיטאי סורוקה" (להלן" :דמי השתתפות") .במועד התשלום ימסר
למשלם דיסק הכולל את המפרט ,התוכניות ונספח כתב הכמויות שבמסגרתו יש למלא
את הצעת המחיר.
 .12עיון מוקדם במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,יתאפשר בימים א' -ה' בין השעות 09:00
ל ,15:00-החל מיום ראשון  21.12.2014ועד ליום שלישי ( 30.12.2014כולל)  .יש להגיע
למשרדי מחלקת אחזקה של ביה"ח.
 .13הגשת ההצעות תיעשה עד ליום ( 15.01.2015כולל) בשעה  12:00לתיבת המכרזים של
המזמין הממוקמת במרכז הרפואי סורוקה ,ב"ש ,בניין ההנהלה קומה  ,1חדר 109
ברחוב שדרות יצחק רגר  ,1בהתאם לנוהל המפורט במסמכי המכרז.
 .14שאלות ובירורים בנוגע להגשת ההצעה יש להפנות אל הגב' קרן פלדמן במייל
 kerenfe@clalit.org.ilולוודא הגעת המייל בטלפון  08-6400183וזאת עד ליום
.15.01.2015
 .15יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמכי
המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .16מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים גם באתר האינטרנט של המזמין
בכתובת .http://www.clalit.co.il/he/info/tenders/pages/mkomi_hospital.aspx
באתר זה עשויים להתפרסם מעת לעת עדכונים שוטפים בנוגע למכרז ועל המציעים
האחריות לעקוב אחר פרסומים אלה ולהתעדכן בהתאם.
נוסח המודעה מתפרסם גם באתרwww.bizbanegev.org.il :
שירותי בריאות כללית
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

