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ועדת המכרזים המקומית של מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית")
מודיעה בזאת על פרסום המכרז הפומבי הבא:

ועדת המכרזים המקומית של מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית")
מודיעה בזאת על פרסום המכרז הפומבי הבא:

 01-03-19אספקה והתקנת מעליות
מרפאת רמת אשכול מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית
הנכם מוזמנים בזאת להגיש הצעתכם למכרז פומבי בנושא פירוק ,אספקה והתקנת 2
מעליות במרפאת רמת אשכול מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית.
במרפאות ובמתקני מחוז ירושלים של שירותי בריאות כללית .ניתן לעיין במסמכי המכרז
ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו ( www.clalit.co.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.
בהתייחס למכרז:
• האמור במודעה זו מהווה מידע כללי בלבד ,הינו כפוף למפורט במסמכי המכרז ואינו בא
לגרוע מאיזה מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז.
• ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ,באתר הכללית שכתובתו .www.clalit.co.il
• על המציע להוריד את כל מסמכי המכרז מאתר האינטרנט.
• תמצית תנאי הסף:
א .על המציע להיות בעל ניסיון של  10שנים ורשיון בתוקף בענף מעליות ומדרגות נעות,
 180קבוצה ב' סיווג .1
ב .המציע יהיה בעל נסיון בעבודות במבני ציבור הכוללים מעליות כפולות ומעל חמש
קומות.
ג .על המציע להוכיח מחזור שנתי בהיקף של  ₪ 1,600,000לפחות בכל אחת משלושת
שנות המס האחרונות.
ד .על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
יתר התנאים מפורטים במסמכי המכרז.
את המכרז על כל צרופותיו ,יש להגיש עד לתאריך  ,3/03/2019עד השעה  12:00במשרדי
הנהלת מחוז ירושלים ,שירותי בריאות כללית ,ברחוב בית הדפוס  ,20מגדל דונה ,קומה
 ,5חדר .520
כנס מציעים ייערך ביום ב' בתאריך 18/02/2019 :בשעה 09:00 :במתקן רמת אשכול של
הכללית רחוב פארן  12ירושלים .ההשתתפות בכנס המציעים הינו רשות ונתונה לשיקול
דעתו של כל מציע ,על אחריותו המלאה .כללית ממליצה על השתתפות בכנס המציעים.
מציע המחליט שלא להשתתף בכנס המציעים ,מוותר באורח בלתי חוזר על כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה כנגד כללית וכל מי מטעמה בקשר עם אי השתתפותו בכנס המציעים ,על
כל הנובע והכרוך בכך ,לרבות בקשר עם המידע שהוצג במהלכו ו/או המתקנים שבהם נערך
הסיור .כללית שומרת לעצמה את הזכות לקיים כנסי מציעים נוספים ככל שתמצא לנכון.
תשומת לב כל המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט במסמכי המכרז.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור
במסמכי המכרז.
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.

