המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
נוסח פרסום של מכרז פומבי מס'  4/4102לאספקה והתקנת מיכל סולר עבור המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה (להלן" :המזמין") ,פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקה והתקנת מיכל סולר עבור המרכז
לבריאות הנפש בשער מנשה.
הנכם מוזמנים להגיש את הצעתכם בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה זו ובמסמכי המכרז.
 .1מסמכי מכרז
ניתן להוריד את מסמכי המכרז מ אתר האינטרנט  mr.gov.il :או מאתר האינטרנט www.shaar-
. 1.1
 menashe.orgובלבד שהמציע ידאג לרישומו אצל המזמין כנדרש במסמכי ה מכרז ( שם המציע,
טלפון ,פקס ,שם איש הקשר וכדומה).
 .2מהות ההתקשרות ותקופתה
הזמנה להגיש הצעות מחיר לאספקה והתקנת מיכל סולר כמתואר ב מסמכי המכרז .ה עבודה תושלם עד ולא
יאוחר מתום  09ימים קלנדריים ממועד צו התחלת העבודה כהגדרתו בהסכם ההתקשרות .
 .3תנאים מוקדמים
תנאי הסף שלהלן הינם תנאים מצטברים ויש לראותם כמשלימים זה את זה .הצעה שלא תעמוד בכל התנאים
המוקדמים למכרז – תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים.
על המציע:
להיות בעל אישורי הסמכה להתקנה של צנרת וציוד יעודי של מערכות דלק הניתן ע"י חברות
. 3.1
המייבאות ומספקות ציוד מסוג זה לקבלנים העוברים הדרכה בהתאם.
בעל ניסיון קבלני של ביצוע בין השנים  2912 – 2992ועד מועד הגשת ההצעה של עבודות דוגמת מכרז
. 3.2
זה בכמות של  2פרויקטים.
בעל ניסיון קבלני של ביצוע עבודות כדוגמת פרויקט זה שבו צעו עבור אחת או יותר מחברות הדלק.
. 3.3
מעסיק באופן קבוע (שכיר/נותן שירות) מהנדס ביצוע הרשום כחוק ומנהל עבודה מורשה.
. 3.2
מציע ששרותיו הופסקו ע"י המרכז לבריאות הנפש שע ר מנשה או משרדי ממשלה אחרים בשל אי
. 3.3
עמידה בתנאי חוזה או אספקה לא נאותה של שירותים במהלך  22חודשים שקדמו למועד הגשת
ההצעה אינו רשאי להשתתף במכרז.
להשתתף בסיור הקבלנים במועד שנקבע בלבד.
. 3.3
להיות בעל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו –  1033ותקנו ת עסקאות
. 3.3
גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות (אישורים) ,התשמ"ח –  , 1023לרבות בנוגע ל ניהול ספרי
חשבונות ורשומות  ,תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז  1023 -ו העדר הרשעות
בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א . 1001 -
להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס'  3.12.0של החשב הכללי (בתוקף מיום ) 13.93.2919
. 3.2
שכותרתה :עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה ,הניתנת לעיון באתר
האינטרנט. http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf :
לעמוד בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
. 3.0
 . 3.19לקיים את כל חוקי העבודה ,התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום
פעילותו.
 . 3.11להתחייב כי לצורך ההתקשרות נשוא המכרז יעשה שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות.
 . 3.12לעמוד בדרישה שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק ,או פשיטת רגל .המזמין רשאי לפסול גם מציע
הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים ,לפי שיקול דעתו.
 . 3.13ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות :להיות בעל אישור על העדר חובות לרשם החברות .כאישור ייחשב
נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות
התאגידים ,שכתובתו Taagidim.justice.gov.il :בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה" ,אשר
לא מצוינים בו חובות אגרה שנתית לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה ולגבי חברה ,בנוסף ,לא
מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
 .2כנס מציעים ושאלות הבהרה
כנס מציעים חובה שבו יינתנו הסברים והבהרות לשאלות המציעים יתקיים ביום  01.5.02ב שעה
. 2.0
 . 00011יש לצרף למסמכי ההצעה אישור על ההשתתפות בכנס.
אלקטרוני
דואר
באמצעות
פונים
שאלות
יקבל
הנפש
לבריאות
המרכז
. 2.2
לכתובת  yosef@sm.health.gov.ilאו בפקס מספר  92-3232133עד תאריך 23.3.12 :שעה 12:99
באמצעות מסמך "וורד" ,תוך ציון שם הארגון  ,תפקיד הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב הפניה
והמסמכים הנלווים.
רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המזמין ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד
. 2.3
הנדרש והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את המזמין .
 .3הגשת הצעות
המועד האחרון למסירת ההצעות הוא בתאריך  01.6.02שעה  . 04011מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים
במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
 .3המזמין רשאי בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת ההצעות ,להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות ,זאת
בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.
 .3במידה וישנם שינויים בין נוסח ההודעה לעיתונות ובין נוסח המכרז ,נוסח המכרז הוא המחייב.

