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מכרזים

מכרז פומבי מס' 29-29/2020
שירותי בריאות כללית באמצעות מרכז שניידר לרפואת ילדים
לביצוע עבודות להחלפת יחידות לטיפול אויר )יט"א(
במרכז שניידר לרפואת ילדים

גלובס יום ב‘–ג‘ | ט“ו–ט“ז בחשון תשפ“א |  3–2בנובמבר 2020

)להלן בהתאמה" :המכרז"" ,בית החולים"(
שירותי בריאות כללית ,באמצעות מרכז שניידר לרפואת ילדים )להלן" :המזמין";
"המרכז הרפואי"( ,מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות להחלפת יחידות
לטיפול אויר )יט"א( בבית החולים )להלן" :העבודות"( והכל ,כמפורט במסמכי המכרז
ובנספחיו.
 .1תנאים מקדמיים מצטברים:
להלן תמצית התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז:
 .1.1על 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  170סיווג
ב'.1
 .1.2על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות  2פרויקטים שהסתיימו
ובוצע גמר חשבון ,בתחומים הדומים במורכבותם הטכנולוגית לפרויקט נשוא
מכרז זה ,אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם )ללא מע"מ( )כשהוא משוערך
למדד האחרון שפורסם לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות( הינו 50%
לפחות מסה"כ מחיר הפרויקט שיוצע על ידי המציע )ללא מע"מ( אשר הושלמו
על ידו בחמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה ,קרי מיום .01.11.2015
 .1.3על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה ומתאימה לביצוע
העבודה נשוא מכרז זה ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פיו.
 .1.4ביום ד'  18.11.2020בשעה  10:00ייערך סיור קבלנים במקום ביצוע העבודות,
נקודת מפגש בעמדת המודיעין שבקומת הכניסה .מובהר במפורש ,כי על כל
מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור .נבקשכם להקפיד על הנחיות משרד
הבריאות לעניין התמגנות עקב התפשטות נגיף הקורונה ,הכניסה לבית החולים
מותנית בתשאול רפואי כמקובל לגבי תסמיני קורונה ,אנא הימנעו ממצב בו לא
יאפשרו לנציג מטעם חברתכם להיכנס לשטח בית החולים.
 .1.5על 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.
 .2שאלות ובירורים נשוא ההליך:
שאלות ובירורים לגבי ההליך ניתן להעביר לידי נטעלי שרויטמן ,עו"ד באמצעות
דואר אלקטרוני לכתובת  Netalisc@clalit.org.ilאו בפקס שמספרו 03-7425527
עבור מכרז פומבי  - 29-29/2020ביצוע עבודות להחלפת יחידות לטיפול אויר )יט"א(
במרכז שניידר לרפואת ילדים  -שירותי בריאות כללית וזאת עד ליום ד' 25.11.2020
בשעה ) 12:00יש לאשר טלפונית את קבלת הפקס בטלפון מס' .(03-9253707
 .3מועד הגשת הצעות למכרז:
 .3.1ההצעה על כלל מסמכיה לרבות הצעות המחיר תוגש בעותק מקורי אחד .על
המציעים להפקיד את המעטפה בתיבה המיועדת לכך במשרדי בית החולים,
רח' קפלן  ,14פתח תקווה במשרדי הנהלה אדמניסטרטיבית קומת הכניסה
)קומה  (3ביום א'  06.12.2020עד לשעה ) 12:00להלן" :המועד האחרון להגשת
ההצעות"( .אין לשלוח את ההצעות בדואר .לא תתקבל הצעה שהופקדה בתיבת
המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
 .4יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז .בכל מקרה של סתירה בין האמור
במסמכי המכרז לבין מודעה זו ,יגבר האמור במסמכי המכרז.
 .5מודעה זו ומסמכי המכרז המלאים מתפרסמים וניתנים להורדה גם באתר האינטרנט
של המזמין בכתובת _https://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
מרכז שניידר לרפואת ילדים

למכירה כלי-רכב

הח"מ ,בתפקידו ככונס נכסים ,מזמין בזה הצעות לרכישת כלי-רכב המפורטים להלן )להלן" :כלי הרכב"(:
יד ראשונה ,פרטית
 .1רנו קפצ'ור
יד ראשונה ,פרטית
 .2מזדה CX-5
יד שניה 7 ,מקומות ישיבה
 .3מיצובישי אאוטלנדר
יד ראשונה ,פרטית
 .4דאצ'יה סנדרו
יד ראשונה ,פרטית
 .5הונדה סיוויק
 .6משא פתוח  -שברולט סילברדו יד ראשונה ,פרטית
יד רביעית )לשעבר :החכר(
 .7מזדה 3
יד שלישית
 .8סקודה פאביה
יד רביעית
 .9ב.מ.וו 316I
יד שניה )לשעבר :השכרה(
 .10שברולט קרוז
יד שלישית )לשעבר :החכר(
 .11קיה ספורטאג'
 lניתן לראות את כלי-רכב מס'  1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11בחניון א.ט .שרותים משפטיים בע"מ ברח' יגיע כפיים  12פתח-תקווה טל':
 ;03-9215835/6כלי-רכב מס'  2 ,4בחניון אי.טי.אם במתחם גלילות  -כניסה דרך נמיר  -תל אביב )פנייה ימינה כ 800-מטר לפני צומת
גלילות( טל'.03-6494821 :
 lאין הח"מ יודע את מצב כלי הרכב ואין הוא אחראי למצבם של כלי הרכב אשר ימכרו ,כ"א בנפרד ,במצבם הקיים כפי שהם )"("AS IS
ללא כל אחריות לטיבם ,ועל המציע ובאחריותו לבדוק את טיב כלי הרכב ,מצבם המשפטי והפיסי ובכלל.
 lפרטי כלי-הרכב ותמונות ניתן לראות באתר חברת  BIDSPIRITבפורטל רכבים ) .(https://cars.bidspirit.com/shimonilawתנאי
המכירה המפורסמים באתר יחייבו את המציעים.
 lהמעוניינים ברכישת כלי הרכב ירשמו להתמחרות באמצעות אתר  bidspiritשכתובתו מפורט לעיל מציע שהצעתו תזכה ויחזור
בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר ,מכל סיבה שהיא ,ישלם פיצוי מוסכם לכונס הנכסים כאמור בנוסח הסכם לא פחות
מ 10%-מגובה ההצעה .ההצעה תהווה הצעה בלתי חוזרת ומחייבת.
 lההתמחרות תיערך ביום  09.11.2020החל מהשעה .11:30
 lניתן להשתתף בהתמחרות באמצעות האינטרנט )במקרה כאמור יחולו ההוראות אשר יועברו למציעים המשתתפים בהתמחרות
הממוחשבת( או להגיע פיזית למשרדו של הח"מ עם עירבון כספי/המחאה בנקאית לפקודת הח"מ בגובה  10%מערך ההצעות.
 lמכירת כלי-הרכב כפופה לאישור רשם ההוצל"פ/בית-המשפט המחוזי והנושה המובטח.
 lהנתונים שנמסרים והתמונות אינם באחריותו של הכונס ועל המציע לבצע את כל הבדיקות הדרושות בטרם מתן הצעה ,לרבות ביקור
בחניון וצפיה בכלי-הרכב.
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אילן שמעוני ,עו"ד  -כונס נכסים ,שמעוני ושות'  -משרד עורכי דין ונוטריון
דרך מנחם בגין  ,116בית קלקא ,תל-אביב; טל 03-5200300 :פקס03-5200333 :
אי-מיילoffice@shimonilaw.co.il :

מכרז 20-132

התקשרות שנתית לביצוע עבודות מסגרות פלדה

"שח"מ מקורות ביצוע בע"מ" )להלן :שח"מ( ,מזמינה בזה
מציעים להשתתף במכרז להתקשרות שנתית לביצוע עבודות
מסגרות פלדה על-פי צרכי שח"מ מעת לעת.
תנאי סף להגשת הצעה:
רשאים להשתתף במכרז מציעים אשר לקחו את מסמכי המכרז
ועומדים בתנאי הסף שלהלן:
א .על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים
ותשלומי מס כדין.
להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף להצעה אישורים
מתאימים ותקפים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו  1976כדלקמן :תעודת עוסק מורשה ,אישור ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
אישור לצורך ניכוי מס ,וכן תצהיר עסקאות גופים ציבוריים
חתום כדין בנוסח כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז זה,
ותצהיר העדר הרשעות כדוגמת הנוסח המצורף לתנאי מכרז
זה.
ב .מציעים בעלי ניסיון בביצוע עבודות מסגרות בהיקף מצטבר
של  150אלש"ח ב 5-שנים האחרונות .המציע ימלא טופס
נתוני ניסיון קבלן מצורף.
עותק של מסמכי מכרז זה ניתן לקבל ללא תשלום באמצעות
מערכת מקוונת "") "SourcingVisionמשיק"( .לרישום
וקבלת קישור למערכת בדואר אלקטרוני יש לפנות לגב' מלי
יעקובוב בכתובת מייל mshagir@mekorot.co.il :בציון
הפרטים הבאים :שם החברה המבקשת ,שם פרטי ומשפחה של
איש הקשר ,כתובת ,מיקוד ,טלפון ,טלפון נייד ,כתובת דוא"ל
של החברה ומס' חברה/עוסק מורשה .עם הרישום תשלח
הודעת דוא"ל הכוללת שם משתמש וסיסמה וקישור לצורך
גישה למערכת לרבות לשם קבלת עותק של מסמכי המכרז
כאמור ולשם הגשת הצעה באמצעות המערכת .יש לאשר קבלת
מסמכי המכרז באמצעות לחיצה על המלל "לחץ לאישור קבלת
הדואר האלקטרוני" המופיע בתחילת הודעת הדוא"ל .לדואר
האלקטרוני המוגדר במערכת ישלחו הודעות והבהרות ככל
ויהיו.
כמו כן ,ניתן להוריד את מסמכי המכרז דרך אתר האינטרנט
של החברהhttp://www.emsmekorotprojects.co.il/ ,
מכרזים <<מכרזים פעילים.
את ההצעות יש להגיש באמצעות מערכת ה""SourcingVision
עד יום  17/11/20שעה .12:00
שח"מ איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לפצל
את הזכייה בין מספר זוכים ו/או לבטל העבודה/מכרז ו/או
לצאת בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת ,על
פי שיקול דעתה וצרכיה ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים
או לשפותם/לפצותם.
פרטים ניתן לברר אצל גב' למלי יעקובוב  -טלפון מס'
.03-5572712
שח"מ מקורות ביצוע בע"מ

