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*

ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,לפני רכישתם עד למועד סיור הקבלנים באתר הכללית שכתובתו
( www.clalit.org.ilלתמיכה טכנית התקשרו לטלפון  03-7667777שלוחה .)1

*

האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים
המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.

*

על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט ,להדפיסם ולהגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי
המכרז חתומים על-ידו ,כשהוא ממולא על ידו ,לתיבת המכרזים ,הנמצאת בבית חולים מאיר ,רחוב
טשרניחובסקי  59כפר סבא ,במשרדי הנהלת ביה"ח ,בניין סטולברג ,קומת קרקע ,מזכירות הנהלה
אדמיניסטרטיבית ,עד ליום שני ,ה 07/08/2017 -עד שעה .14:00
במקביל ,את ההצעה הכספית בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים (בין אם בחתימה אלקטרונית ובין אם
בחתימה ידנית וסריקת החומר למערכת) יגיש המציע לתיבת מכרזים אלקטרונית במערכת רמדורנט
בכתובת  ,ramdor.netזאת עד לתאריך ההגשה לעיל.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנוסח המלא שיחייב את המציע יהיה כפי שמופיע באתר האינטרנט.
הכללית תהיה רשאית שלא לקבל הצעה אשר לא כוללת את כל מסמכי המכרז ,או לחילופין ,לדרוש
מהמציע להשלים את המסמכים החסרים ,הכל לפי שיקול דעתה.

 .1תמצית דרישות סף להשתתפות במכרזים( :יש לעיין במסמכי המכרז הרלוונטי לגבי פרוט נוסף לדרישות
אלה):
על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן .מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל התנאים
המפורטים להלן ,הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית:
 .1.1המציע הינו אדם או תאגיד רשום כדין בישראל .על מציע שהוא תאגיד להיות רשום במרשם המתנהל
עפ"י דין לגבי תאגידים מסוגו ולצרף להצעתו העתק תעודת התאגדות .מציע שאינו תאגיד יצרף להצעתו
העתק תעודת עוסק מורשה.
 .1.2בידי המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום
חובת מס) ,התשל"ו.1976-
 .1.3המציע לא נמצא בהליכי פירוק ו/או פשיטת רגל.
 .1.4המציע עסק באופן קבוע ,לפחות במשך ( 10עשר) שנים ברציפות ,בביצוע עבודות צבע.
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-2 .1.5למציע ניסיון בעבודות אחזקה כ"קבלן בית" עם גופים ציבוריים ב 5 -השנים האחרונות ובמתקנים
המכילים מערכות ושימושים דומים במהותם לבית החולים.
 .1.6בשנת  2016מחזור הכנסותיו של המציע ,מעבודות צבע נשוא מכרז זה ,עולה על ( 300,000שלוש מאות
אלף) .₪
 .1.7מקום עסקו של המציע נמצא במרחק שלא יעלה על  50ק"מ מבית החולים .לעניין סעיף זה יראו את
מקום עסקו של המציע כאחד מאלה – מקום משרדו הרשום של המציע ,כפי שהוא מופיע ברשם
החברות או במרשם אחר המתנהל על פי דין ו/או מקום משרדו הראשי ו/או מקום סניף מוכח של
המציע.
 .1.8על המציע להיות קבלן המעסיק  2עובדים לפחות בהעסקה ישירה.
 .1.9על המציע להיות בעל זמינות בכל שעות היימה ,והגעה בתוך כ 3 -שעות לכל היותר מרגע קבלת הפנייה
מהמזמין.
 .1.10סיור במקום ביצוע העבודות ייערך במועד המפורט לעיל .מובהר במפורש ,כי על כל מציע במכרז חלה
חובת השתתפות בסיור.
 .1.11על המציע חלה האחריות לעמידה בתנאי "מסמך  – 6תנאי חוזה כליים להתקשרויות עם קבלנים",
הקיים בהנהלה הראשית ,מינהל תשתיות ובינוי של כללית ,ובאתר הכללית.
 .2תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין המסמכים שיש לצרף
להצעה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז באתר האינטרנט.
*

מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזים.www.Clalit.org.il :

