המרכז הרפואי הלל יפה
מכרז פומבי מספר 05/2021
להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה ומבנה גנרטורים
בשטח המרכז הרפואי הלל יפה
 )1המרכז הרפואי הלל יפה (להלן – "המזמין") מזמין בזה הצעת מחיר להשלמת עבודות בהיקף בנין פגיה
ומבנה גנרטורים (להלן" :העבודה") בשטח המזמין ,וזאת בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי
המכרז.
 )2מסמכי המכרז ,כולל התוכניות ,יחולקו במועד סיור הקבלנים.
 )3נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת ./http://hy.health.gov.il :יובהר כי
נוסח המכרז באתר המזמין ,אינו כולל תוכניות ומכרזיות .את המכרזיות ניתן לקבל ממשרד מנהל
הפרויקט ,טל.03-6167030/058-6441067 :
 )4משך ביצוע העבודה 2 ,חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודה שיוצא על ידי המזמין.
 )5תנאי סף להשתתפות במכרז:
רשאים להשתתף במכרז הנ"ל העומדים ,במועד הגשת ההצעות ,בתנאים המצטברים שלהלן:
א .מציע ,אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז ,הינו קבלן רשום בענף ראשי
( 100בנייה) בסיווג ג' 1-לפחות ,בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק
רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ח  1969 -והתקנות שמכוחו.
ב .מציע שהינו קבלן מוכר לעבודה עם משרדי הממשלה ,על ידי הוועדה בתחום נושא המכרז
ובקבוצת הסיווג המתאימה להיקף העבודות.
ג .מציע שישתתף בסיור קבלנים שיערך ביום  4.5.2021בשעה  10:00בקומה  ,5בניין אשפוז ב',
במזמין.
ד .מציע העומד בתנאים המצטברים שלהלן:
ד.1

מציע שביצע לפחות  3עבודות דומות ובהיקף כספי דומה לעבודות נשוא מכרז זה.

ד.2

העבודות כאמור בסעיף זה ,בוצעו במהלך  5השנים שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות במכרז זה.

ה .מציע שיצרף להצעתו ערבות בנקאית/חברת ביטוח אוטונומית ,לא צמודה ,לפקודת המזמין,
על סך  ₪ 14,040להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ,עפ"י הנוסח המצורף למסמכי המכרז.
ו .למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה
לפני רישום כחברה מפרת חוק.
ז .מציע שהינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד – תאגיד הרשום כדין בישראל.

ח .מציע בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת
ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) ,התשל"ו  1976 -על שם המציע לרבות :
א .אישור פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס ,המעיד שהמציע מנהל פנקסי
חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף ,תשל"ו 1975-או
שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל
מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
ב .תצהיר המאומת על ידי עורך דין ,לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל
זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,תשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז ,1987-נוסח
התצהיר מצורף למסמכי המכרז.
ג .תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק
עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  10והוראת שעה) התשע"ו 2016-ולחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח –  ,1998נוסח התצהיר מצורף למסמכי
המכרז.
 7.1תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז ,אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו יגרום
לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בוועדת המכרזים.
 )6דרישות כלליות
א .מציע שיתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות במסמכי
המכרז.
ב .מציע שיתחייב לאכוף את כל החוקים ,תקנות ,דרישות ,נהלים וכיוצב' בנושא בטיחות ולחתום על
נספח הבטיחות ,במידה והצעתו תזכה.
ג .מציע שיחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך.
 )7ההצעות במכרז יישארו בתוקף לתקופה של  90יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
 )8את ההצעה יש להגיש עד ליום  30.5.2021בשעה  , 13:00לתיבת המכרזים ,שבמשרדי המזמין ,משרדו
של המנהל האדמיניסטרטיבי ,בבנין אשפוז א' .הצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל תפסל.
 )9לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לגב' אפרת קולטון זלמה ,מרכזת ועדת מכרזים ,באמצעות :פקס 04-
 ,6344752כתובת ת.ד 169 .חדרה או בדוא"ל  .EfratKZ@hymc.gov.ilהמזמין לא יתחשב בפרטים או
מידע שנמסרו ע"י גורם אחר .פניות יתקבלו עד ליום  12.5.2021בלבד ,מציע שלא יגיש פניה עד למועד זה
יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם וכמוותר על קבלת פרטים נוספים והבהרות.
 )10בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז ,יגבר האמור במסמכי
המכרז.

