המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
מכרז פומבי מס'213148 :
עם הליך תחרותי נוסף
לאספקה התקנה ותחזוקת מעלית שרות ללא הרמת אדם במעבדה האנדוקרינית
עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
הודעה
 .1המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי (להלן":מרת"א") מזמין בזאת הגשת הצעות לאספקה התקנה
ותחזוקת מעלית שירות ללא הרמת אדם במעבדה האנדוקרינית עבור המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי.
 .2את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע ,יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה
מצוין מכרז מס'  213148לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה
( )-1עד ליום  27.05.21שעה .12:00
 .3תקופת ההסכם כוללת אחריות למכשור ולאחריה שירות ותחזוקה למכשור כמפורט להלן:
 3.1תקופת אחריות כדלקמן:
 3.1.1אספקה התקנה ומתן אחריות מלאה וכוללת למכשור על כל רכיביו החלקים ,החומרים ,המתקנים
והמכשירים ועבודות השרות והתחזוקה הקשורות בהפעלתו ,לתקופה של  24חודשים והכול החל ממועד
מסירת המכשור למרת"א ואישור מרת"א כי המכשור הותקן ועובד לשביעות רצון מרת"א.
 3.1.2אספקה התקנה ומתן אחריות מלאה וכוללת למערכת ההינע – מנוע ,בקר מהירות ,כבלי תילוי וכו' ל60 -
חודשים והכול החל ממועד מסירת המכשור למרת"א ואישור מרת"א כי המכשור הותקן ועובד לשביעות רצון
מרת"א.
 3.2תקופת שירות ותחזוקה כדלקמן:
3.2.1

תקופת שירות ותחזוקה למכשור לתקופה של  96חודשים מתום תקופת האחריות כאמור בסעיף  ,3.1.1באחד
מהמסלולים שיפורטו להלן ,כאשר למרת"א נתונה כל העת הזכות לבחור במסלול שירות ותחזוקה בו יחפוץ
ולעבור מעת לעת ממסלול שירות א' למסלול שירות ב' ולחלופין:

 3.2.1.1מסלול א' :שירות ותחזוקה רגיל ,כפי הגדרתו בהסכם.
 3.2.1.2מסלול ב' :שירות ותחזוקה מקיף כולל חלקי חילוף ,כפי הגדרתו בהסכם.
 3.3במהלך תקופת ההתקשרות ועד שנתיים מתום תקופת אחריות היצרן ,מרת"א יהא רשאי להגדיל את היקף
רכישת המכשור עד  200%מהיקף ההתקשרות המבוקש במכרז במחיר המפורט בהצעת הספק הזוכה
במכרז.
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 .4תנאי הסף/המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:
 4.1תנאי סף מקצועיים
המציע הינו יצרן המעלית נשוא הצעתו ו/או יבואן מורשה ו/או סוכן מורשה ו/או מפיץ מורשה בישראל מטעם
היצרן ומורשה מטעמו לשווק את המכשור.
המציע ביצע לפחות  3פרויקטים בהם הותקנה מעלית בעלת מאפיינים טכניים דומים לנשוא המכרז .כאשר
ניסיון זה נצבר במהלך השנים .2017-2021
המציע הינו בעל ותק של  10שנים לפחות בהתקנה ושרות של מעלונים ומעליות.
למציע אישורים תקפים ממפקח עבודה ראשי להתקנה ושרות של מעלונים ומעליות.
למציע אישור תקן  ISO9001:2015להתקנה ושרות של מעלונים ומעליות ,תקף במועד הגשת ההצעה.
למציע מחלקת תכנון מקומית.
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התחייבות המציע כי ככל ויוכרז כספק זוכה ,הוא יעסיק מטעמו במסגרת מתן השירותים,לפחות מעליתן
מוסמך שכיר.
התחייבות המציע כי ככל ויוכרז כספק זוכה ,הוא יעסיק מטעמו במסגרת מתן השירותים ,לפחות  5טכנאי
שרות שכירים.
התחייבות המציע לעמידה מלאה של הצעת המציע במפרט הטכני (נספח ג').
למציע אישור תקף לעמידה בדרישות תקן ישראלי  24חלק  – 3מעליות :מעליות שרות חשמליות ,עבור מעלית
השרות המוצעת.
התחייבות המציע כי ככל ויוכרז כספק זוכה ,הוא יעסיק מטעמו במסגרת מתן השירותים ,ממונה בטיחות
בעבודה שיבצע סקר סיכונים ,יכין תוכנית לניהול הבטיחות ,ידריך את עובדי נותן השירותים ,יבצע סיורי
מעקב ויכין דוחות בטיחות בהתאם להיקף העבודה בשטח.
התחייבות המציע כי ככל ויוכרז כספק זוכה ,הוא יעסיק מטעמו במסגרת מתן השירותים ,מנהל פרויקט
שיהיה בעל הכשרה מקצועית של מהנדס/הנדסאי/טכנאי מכונות בעל ניסיון של  5שנים לפחות בניהול
פרויקטים של התקנת מעליות.
התחייבות המציע כי ככל ויוכרז כספק זוכה ,הוא יעסיק מטעמו במסגרת מתן השירותים ,מנהל עבודה בעל
ניסיון של  5שנים לפחות בניהול צוותי עבודה בעבודות של התקנת מעליות.
השתתפות חובה במפגש הבהרות שיתקיים ביום  12.05.21בשעה  15:00במרכז הרפואי סוראסקי ת"א בחדר
הישיבות באגף בינוי ותשתיות בבנין חניון דרומי קומה  .1על המציע לדאוג לקבלת עותק מפרוטוקול מפגש
הבהרות מאת המזמין ולצרפו כשהוא חתום על ידו להצעתו(.יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות אך
אינו מתחייב ,לערוך מפגש הבהרות נוסף במועד ובמקום שייקבע על ידו).

 4.2תנאי סף מנהליים
הגוף המציע הינו עוסק מורשה או גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או גוף סטטוטורי.
המציע אינו מחזיק או מוחזק (במישרין או בעקיפין) על-ידי מציע אחר במכרז ואין גורם אחר המחזיק ב-
 25 %או יותר מאמצעי השליטה ביותר ממציע אחד .אחזקה ואמצעי שליטה לעניין זה – כהגדרתם בחוק
ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-
למציע קיימים כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו( 1976-להלן " -חוק
עסקאות גופים ציבוריים").
המציע לא הורשע ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א 1991-ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז-
 . 1987אם המציע הורשע ביותר משתי עבירות כאמור ,ההרשעה האחרונה לא הייתה בשנה שקדמה למועד
הגשת ההצעה.
המציע מקיים את הוראות סעיף 2ב 1לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו 1976 -וחוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח 1998 -בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות.
למציע לא מונה קודם מפרק ,מפרק זמני או מפרק קבוע בעת הגשת ההצעה ובמשך שנה לפניה ,והוא אינו
נמצא בהליך של כינוס נכסים או הקפאת הליכים.
למציע (או לחברה הקשורה ו/או קבלן משנה עיקרי עליו הוא נסמך במסגרת הצעתו ,ככל ורלוונטי) לא קיימת
הערת "עסק חי" בדוח הכספי האחרון.
המציע לא תיאם את הצעתו עם אף גורם אחר.
 .5רק הצעות שיזכו לניקוד איכות מזערי של  80לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר .הצעות שיזכו
לניקוד איכות מזערי נמוך מ 80-יפסלו.
 .6במכרז זה ,תינתן העדפה ,במסגרת אמת המידה של המחיר ,להצעה לרכישת טובין מתוצרת הארץ,
שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של  15%ולהצעה לרכישת טובין
מאזור עוטף עזה ,שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של .20%
 .7מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה  -נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
 .8ההזמנות בפועל של המכשור יבוצעו בהתאם לצרכי מרת"א .מרת"א אינו מתחייב להזמין טובין בהיקף
כלשהו ולמציע לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה.
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 .9מרת"א אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או ההצעה עם הציון המשוקלל הגבוה ביותר (לפי
העניין) או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה.
 .10את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר מנהל הרכש הממשלתי ,בקישור הבא> http://www.mr.gov.il :
מכרזים משרדיים > מפרסם :משרד הבריאות  -המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי ,איכילוב.
 .11לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס' ,03 -6974883 :בפקס03-6974666 :
ובדוא"לtenders@tlvmc.gov.il :
במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז ,הנוסח המחייב הינו הנוסח הקיים במסמכי
המכרז באתר מנהל הרכש הממשלתי .אין באמור בהודעה זו כדי למצות או לגרוע או להחליף את דרישות המכרז
בכבוד רב,
הלוי יורם
מנהל יחידת מכרזים
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