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----------------------------------------------------------------------------ממשלת ישראל  -משרד הבריאות
המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון
פרסום מכרז פומבי מס'  – 4/19שינוי מועדים
לאספקת והתקנת מקפיא משב (בלאסט צ'ילר)
עבור המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

הנכם מוזמנים להגיש את הצעתכם בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה זו ובמסמכי המכרז.
המרכז הרפואי לב השרון (להלן " -המזמין") מזמין בזה הצעת מחיר לאספקת והתקנת בלאסט צ'ילר (להלן-
הטובין) למרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון בהתאם למפרט ,כתב הכמויות ,התנאים ,ההנחיות
והדרישות המיוחדות המפורטים במסמכי המכרז.
ניתן לעיין במסמכי המכרז ,ללא תשלום ,באתר האינטרנט של המרכז הרפואי לב השרון (להלן :המרכז
הרפואי) בכתובת.http://www.lev-hasharon.co.il :
המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת הזמנה זו כדי לחייב
את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל .על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום רביעי 19.2.2020
שעה  14:00במטבח המרכז הרפואי .נפגשים בשער המרכז הרפואי בשעה  .14:00על המציע לצרף להצעה
אישור השתתפות בסיור קבלנים וכן פרוטוקול סיור הקבלנים כשהוא חתום.
מציעים רשאים להגיש שאלות הבהרה עד ליום רביעי  26.2.2020בשעה  13:00באמצעות הדואר האלקטרוני
ללשכת המנהלת האדמיניסטרטיבית ,הגב' יהודית אלי ,המנהלת האדמיניסטרטיבית במייל liorm@lev-
 hasharon.co.ilאו באמצעות הפקס 15398981101 :או בכתובת ת.ד 90000 .נתניה מיקוד  .42100המזמין לא
יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.
תשובות לשאלות הבהרה ,תימסרנה באמצעות הדואר האלקטרוני לכל הפונים ותפורסמנה באתר האינטרנט
של המרכז הרפואי לב השרון לא יאוחר מיום חמישי  5.3.2020בשעה .13:00
רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המזמין ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד הנדרש
והשינויים בתנאי המכרז (אם יהיו כאלה) יחייבו את המזמין.
את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת ,נושאת ציון מכרז פומבי מס'  4/19מסירה
אישית (לא לשלוח בדואר) עד ליום רביעי  25.3.2020בשעה ( 13:00להלן"-המועד הקובע") בתיבת המכרזים,
שבמבנה מאבטחים בכניסה למרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון .אין לציין את שם השולח על המעטפה.
המזמין רשאי ,בכל עת ,קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי
המכרז ,ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים .השינויים והתיקונים ,כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ויובאו ,בכתב ,לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המכרז ,בדואר רשום ו/או
בפקסימיליה ו/או במייל לפי הכתובות שנמסרו על ידם.
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תנאי סף להשתתפות במכרז
רשאי להגיש הצעתו למכרז הנדון מציע אשר במועד הגשת ההצעות עומד בכל התנאים המצטברים המפורטים
להלן:
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

המציע הינו היצרן ,משווק או יבואן של הטובין נשוא מכרז זה.
המציע בעל ותק של לפחות  5שנים באספקת והתקנת הטובין נשוא מכרז זה.
על המציע להשתתף בסיור קבלנים .על המציע לצרף להצעה אישור השתתפות בסיור וכן פרוטוקול סיור קבלנים
חתום .אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות המוסיפות ,גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה ,תהיינה
ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור הקבלנים ,סופיות ומחייבות.
על המציע להוכיח שסיפק במהלך השנים שבין  1בינואר  2016לבין  1לדצמבר  ,2019לפחות ל 3-לקוחות שונים
בלאסט צ'ילרים מהסוג המפורט במסמכי המכרז ,יותר מתקדם ממנו או התואם לו במאפייניו.
למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו  1976 -על שם המציע לרבות
האישורים הבאים:
אישור תקף מאת פקיד מורשה ,רואה חשבון או יועץ מס המעיד שהמציע מנהל ספרים כדין ועומד
8.5.1
בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות המציע בעברות לפי חוק עובדים זרים ,תשנ"א-
8.5.2
 1991ולפי חוק שכר מינימום ,תשמ"ז.1987-
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----------------------------------------------------------------------------8.5.3

8.5.4
8.5.5

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 – .1998
המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד – תאגיד הרשום כדין בישראל.
למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני
רישום כחברה מפרת חוק.
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