
 מדינת ישראל
 משרד הבריאות
 השרון-לב מרכז רפואי לבריאות הנפש

 מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר
 אביב-אוניברסיטת תל

 

State of Israel 
Ministry of Health 
LEV-HASHARON 

MENTAL HEALTH MEDICAL CENTER 

Affiliated to Sackler Faculty of Medicine 
Tel-Aviv University 

 תהאדמיניסטרטיבי תלשכת המנהל                                                        
----------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 כתובת:  רח' שיבולים צור משה

 P.o.b  90000 Natania  42100נתניה    90000ת.ד. מען למכתבים:  
  :15398981101Faxפקס:        :Tel 09-8981100/1  :'טל

www.lev-hasharon.co.il 
 

 משרד הבריאות –מדינת ישראל 
 השרון-מרכז רפואי לבריאות הנפש לב

 1/2021מכרז פומבי מספר 
 רכישת חשמל פרטי )יח"פים(

 
 

 

, למפרט בהתאםהשרון )להלן: "המרכז"( מעוניין בקבלת הצעות וזאת -הרפואי לבריאות הנפש לבהמרכז  .1
 .המכרז במסמכי המפורטים המיוחדות והדרישות ההנחיות, התנאים, הכמויות כתב

ובהתאם  למזמיןהחל מהיום בו המציע הזוכה מתחיל לספק חשמל  שנים 5 תקופת ההתקשרות הינה ל .2
 .למפורט בתנאי ההסכם

של שנה כל אחת, כך –תקופות נוספות   5קיימת הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בעוד למרכז   .3
 .( שנים10) רעששסך כל ההתקשרות לא תעלה על 

( בכתובת: הרפואי המרכזבאתר האינטרנט של המרכז הרפואי לב השרון )להלן:  מופיעהמכרז  נוסח .4
hasharon.co.il-http://www.lev. 

 25.7.21תאריך  ראשוןליום עד  הבהרה  שאלות לפנות לקבלת פרטים נוספים ו/או להגיש מציעים רשאים .5
ללשכת המנהלת האדמיניסטרטיבית, הגב' יהודית אלי,  האלקטרוני הדואר צעותבאמ 13:00בשעה 
נתניה  90000או בכתובת ת.ד.  098902701 או באמצעות הפקס hasharon.co.il-liorm@lev  במייל 
 ורם אחר.ן לא יתחשב בפרטים/מידע שנמסרו ע"י ג.  המזמי42100מיקוד 

הפונים ותפורסמנה באתר  לכל האלקטרוני הדואר באמצעות תימסרנה, הבהרה לשאלות תשובות .6
 . 13:00בשעה  8.8.21 תאריך ראשון מיוםהאינטרנט של המרכז הרפואי לב השרון לא יאוחר 

רק סיכום המופיע במסמך התשובות הרשמי של המזמין ובו התשובות לשאלות שהתקבלו עד למועד  .7
 והשינויים בתנאי המכרז )אם יהיו כאלה( יחייבו את המזמין. הנדרש 

 1/21 את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת, נושאת ציון מכרז פומבי מס'  .8
"המועד"( בתיבת -)להלן 13:00בשעה  16.8.21תאריך  ,שניליום מסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד 

אין לציין את שם ניסה למרכז הרפואי  לבריאות הנפש לב השרון. המכרזים, שבמבנה מאבטחים בכ
 הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא יתקבלו. השולח על המעטפה.

התנאים ויתר הפרטים  .למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מודעה זו מכילה מידע כללי וראשוני בלבד .9
ורט במסמכי המכרז. מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל המחייבים ביחס להליך המכרז ולתנאיו הם כמפ

 .מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה דלעיל, יגברו תנאי המכרז

המזמין רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .10
שינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. ה

מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של המשתתפים, בדואר רשום ו/או בפקסימיליה ו/או במייל לפי 
 .הכתובות שנמסרו על ידם

 להגשת האחרון מועד את לדחות או להקדים, ההצעות להגשת האחרון למועד עד, עת בכל רשאי המזמין .11
 דעתו שיקול פי על למכרז הנוגעים אחרים ותנאים מועדים לשנות וכן במכתב או בהודעה זאת, ההצעות
 .המוחלט

המזמין יבחר את הזוכה בהתאם לאמות המידה שנקבעו במסמכי מכרז זה. עם זאת, המזמין רשאי שלא  .12
  לקבל כל הצעה שהיא, ואין בהזמנה זו כדי לחייב המזמין להוציאה לפועל.

 שהו כדי להטיל על המזמין חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה זכות לקבלת עבודה אין בקביעת זוכה כל .13
 בהיקף כלשהו.             
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