מרכז רפואי רבין
מכרז פומבי עם מו"מ מס' 20-08/16 :ב' פ'
אספקה ,התקנה ומתן אחריות ושירות למפל מים במרכז הרפואי
רבין בפתח תקוה

* את תקליטור כתב הכמויות ניתן לקבל  -לאחר תשלום התמורה בעד השתתפות במכרז
כמפורט להלן  -במשרדו של אינג' אליעזר אלחדד בבית חולים בילינסון (טלפון:
 ,)03-9377711בימים א' עד ה' בין השעות ,10:00-14:00 :עד לסיור קבלנים בתאריך
 21.4.16בשעה .10:00
בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של  1,000ש"ח (כולל מע"מ)
שישולמו לפקודת שירותי בריאות כללית  -בית חולים בילינסון .סכום זה לא יוחזר
בשום מקרה .סכום זה יש לשלם במשרדו של אינג' אליעזר אלחדד בבית חולים בילינסון
(טלפון ,)03-9377711 :בימים א' עד ה' בין השעות  .10:00-14:00מובהר כי התשלום הינו
תנאי להשתתפות בסיור הקבלנים.
* האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה
תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם.
* על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל מסמכי המכרז חתומים על-ידו ,ובצירוף
התקליטור שיימסר לו במעמד התשלום עבור ההשתתפות במכרז כשהוא ממולא על
ידו ,לתיבת המכרזים עליה צוין מספר מכרז זה ,הנמצאת בבניין הנהלת חשבונות ,קומה
ראשונה ,בבית חולים בילינסון (להלן" :משרדי הכללית") עד לתאריך  ,8.5.16עד השעה
 .12:00אין לשלוח את ההצעות בדואר.
 .1דרישות הסף להשתתפות במכרז
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:
א .על המציע להיות בעל ניסיון בביצוע של לפחות  3פרויקטים של עבודות אספקה
והתקנה של מפלי מים הדומים במורכבותם הטכנולוגית למפל המים נשוא מכרז זה
אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד הבסיס
לפיו מוגשת ההצעה או אם אין מדד כזה למדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון
שנקבע להגשת ההצעות)  50%לפחות מסה"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע
ואשר הושלמו על ידו עד  4שנים מיום מועד הגשת הצעתו.
ב .על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע
העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
ג .ביום  21.4.16בשעה  10:00ייערך סיור במקום ביצוע העבודות .מקום המפגש -
במשרדו של אינג' אליעזר אלחדד בבית חולים בילינסון חצר רחוב קפלן .מובהר
במפורש ,כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור.
ד .בידי המציע אישור תקף לפי סעיף  2לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
ו .על כל מציע לצרף להצעתו ולמסמכים כהגדרתם לעיל ,ערבות בנקאית אוטונומית
בלתי מותנית בנוסח הקבוע במסמך  ,2ערוכה לפקודת הכללית על ידי תאגיד בנקאי
כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) התשמ"א 1981-המקיים סניף בישראל,
בסך של ( 60,000שישים אלף) ש"ח ,אשר תוקפה יהיה עד ליום .31.7.2016
ז .על המציע לצרף להצעתו את מסמך  - 3הצעה ונספח  Iבנוסח הרצ"ב ולפרט בו את
סה"כ מחיר הפרויקט כמוצע על ידו וכמפורט בכתב הכמויות ,נספח "א" לתנאי
החוזה המיוחדים.
ח .על המציע לצרף להצעתו את מסמך  - 5מפרט טכני ,כתב הכמויות ותנאי החוזה
המיוחדים ,כשהוא מודפס וממולא .הנוסח המודפס ייחתם כראוי על ידי המציע ובו
יופיע סה"כ מחיר הפרויקט כמוצע על ידי המציע.
ט .על המציע לצרף להצעתו קבלה בגין התשלום עבור השתתפות במכרז.
 .2תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתן ,לרבות לעניין
המסמכים שיש לצרף להצעה ,הכל כמפורט בהזמנה  -מסמך  1למסמכי המכרז.
עוד ובנוסף מודגש כי אין להסתפק בציון המחיר על גבי כתב הכמויות וכי המציע נדרש
לציין את המחיר במפורש על גבי מסמך  3למסמכי המכרז ,ההצעה ,חתומה ומאושרת
על ידו כנדרש.
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז יגבר האמור
במסמכי המכרז.
* מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית -מדור מכרזים.WWW.Clalit.org.il :
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