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שלוםרב,


 יהוד -בי"מ -בינוי ותברואהלעבודות   מחיר הזמנה לקבלת הצעותהנדון:
 

כללי .0
"ו/אוההצעהלהציעהצעה)להלן:"בזאת"(מזמינהמכבימכבישירותיבריאות)להלן:"

כמפורטלהלן:בינויותברואה.העניין(לביצועעבודות",לפיההצעות"

 ימיםקלנדאריים.075תקופתהביצועשנקבעהלביצועהעבודההיאלמשך .א

יוםמיוםאישורהחשבוןע"ימנהלהפרויקט,במידה50תנאיהתשלוםיהיושוטף+ .ב
 יוםיועברחשבוןסופיבלבד,ללאחשבונותחלקיים.50-וקצרמולו"זלביצועהינ

 יהיהצמודיםלכלמדדשהוא.לאתשלומיהתמורה .ג

 דינימכרזיםלאיחולועלבקשהזו. .ד


ורשימת מסמכים שיש לצרף  נאים מוקדמים להשתתפות בהזמנה לקבלת ההצעותת .2
 להצעה:

:ויצרףלהצעתוהדרישותשלהלןרשאילהגישהצעותמציעאשריענהעלכל

 .0325-אישורניהולספריםעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו 2.2

 .7509-7500לשניםדו"חותכספייםמבוקרים 2.2

אישורכחוקבדבררישומוכקבלןלעבודותהנדסהבנאיותעפ"יחוקרישוםקבלנים 2.2
התשכ"ט שלהסיווגים0353-לעבודותהנדסהבנאיות, רישוםמעודכן והעתקעל ,

 לפחות.055-0-גהמקצועייםוהכספייםהמתאימיםלחוזהזה,קבוצה

(כשהואחתוםע"ימהנדס/אדריכל0תצהירמהנדס/אדריכל)בנוסחהמצ"בכנספחו' 2.2
 ומאושרכדיןבפניעו"ד,ואליומצורףצילוםרישיונושלהמצהיר.

 .9בנוסחהמצורףבנספחב'ע"יחברתהביטוחםתואישורעריכתביטוחיםח 2.2

 .השתתףבסיורקבלנים 2.2

הצעהרקקבלן/ספקשהתנסהבעבודותדומותבמבנהציבורבשנתייםהגישיוכלל 2.2
הכספיהאחרונות. שההיקף העבודה סוג של פירוט הכוללת רשימה להמציא יש

 .נספחד'-ורשימתממליצים

 .עמדבציוןהאיכותהמזעריהנדרש 2.2

שלא 2.2 מציע ההצעה. הגשת לעצם הכרחי תנאי מהווה התנאים בכל המציע עמידת

 הצעתותפסל.–יעמודבאחדמהתנאים

 0נספחג–כתבכמויותומחיריםמודפסוחתום 2.22

 נספחו'–תצהירעשויבפניעורךדין 2.22


                                                    

 גשת ההצעותה .2

המסמכיםבהםמפורטיםתאורהעבודה,אופןביצועהותנאיהיהיואצלמנהל .א
מנהל להלן:")50.57.02החלמתאריך507-7500399טל'משהצדקההפרויקט,
 (הפרויקט"

עםהגשתהצעתויחזירהמציעאתכלהמסמכיםשקיבלמאתמנהלהפרויקט)לרבות .ב
בחתימת כדין, ידו על חתומים כשהם זה( המציע.מכתב מטעם החתימה מורשי

 במידהוהמדוברבחברהישלצרףאתחותמתהחברה.



 

 
 

אגף .ג במשרדי הנמצאת הצעות בתיבת להגיש יש סגורות( )במעטפות ההצעות את
קויפמן 5נכסיםולוגיסטיקהשלמכבישירותיבריאותהמצוייםבביתשרבט,ברח'

בצהרים.07:55השעהעד03.57.02,לאיאוחרמתאריךC-7ת"א,בקומה

מכביתהארשאיתלבטלאתההזמנהאולדחותאתמועדהגשתהבכלעת,מכלסיבה .ד
בותכלשהיכלפימציעכלשהולהתקשרותישתמצאלנכון.איןבעצםמכתבזההתחי

עמו.



 וראות למציעים ולהכנת ההצעהה .2
המציעיכל  עלידי כוללמסערךוהמחיראשריוצעו החובה, לאתכלהמסיםותשלומי

מוסף.

מובהרכיהכמויותבכתבהכמויותהןבקירוב. .א

אוכ .ב המציע בהצעת לרבות המציע, שקיבל במסמכים שייעשו תוספת או שינוי ל
בתנאיהחוזה,אוכלהסתייגותלגביהם,ביןע"יתוספתבגוףהמסמכיםוביןבמכתב

ייחשבולפיבחירתמכבי:לוואיאובכלדרךאחרת,
כאילולאנכתבו(0)
(לחילופין,עלולהדברלגרוםלפסילתההצעהבשלמותה.7)

 .ג ותישאר חוזרת, בלתי תהיה שתוגש, הצעה כל למשך קלנדאריים35בתוקף יום
 מהמועדהאחרוןשנקבעלהגשתההצעות.




 סיור קבלנים, בירורים ופניות .2

 22העצמאות  ברח' 22:22בשעה  22.22.22סיור קבלנים הינו חובה וייערך ביום    .א
 יהוד.

.  22.22.22למנהל הפרויקט עד ליום  באמצעות דוא"לרישום לסיור קבלנים יעשה  .ב
 רק קבלן שירשם לסיור מראש יוכל לקבל סט תכניות ולהשתתף בסיור.

לפנותבמייל/פקסלמנהלבאםנדרשותהבהרותנוספותעלמנתלהגישהצעה,נא .ג
 הפרויקט,תשובותיועברובמייל/פקסלכלהמציעים.

 

 

 החלטת מכבי בעניין ההצעה .2

מכבישומרתלעצמהאתהזכותלנהלמו"מעםכלהמציעיםאועםחלקםבלבד,או .א
לבחורכלספקאומציעאחראףאםלאהשתתףבמסגרתבקשהזו.

מ .ב חלק לקבל הזכות את לעצמה שומרת אתכבי או הצעה כל לדחות או מההצעה
-ההצעותכולן.מבלילהגבילכלליותהאמורלעיל,עלולהלהידחותכלהצעהשאיננה

 דעתמכבי שיקול הוראותכל-לפי שהינהערוכהשלאעפ"י או ברורה, או שלמה,
המסמכים,אואשרמחיריהיחידההנקוביםבההםבלתיסבירים.

תהעבודהלבעלההצעההנמוכהביותראולבעלכלאיןמכבימתחייבתלמסורא .ג
הצעהשהיאוהיאתפעלעפ"ישיקולדעתהכאמורלעיל.

הרשותבידימכבילבצעבאמצעותהמציעהזוכהחלקמהעבודהבלבד.המציעלא .ד
יהיהזכאילכלתמורהאופיצויעבורהקטנתהיקףהעבודהאושינויכמויות

שרותיחולובשינוייםהרלבנטיים.בסעיפיםכלשהם,יתרתנאיההתק
הרשותבידימכבילפצלאתהעבודהביןמספרמציעיםאשריבצעו,כלאחד,חלק

 מהעבודה,לפישיקולדעתההבלעדישלמכבי.
מהווהקיבולההצעהובהרכירקחוזהחתוםעלידימורשיהחתימהמטעםמכבימ

עה,בכתבאובעלפה,אינםכלמסמךאחר,לרבותמכתבו/אוהודעלידימכבי.



 

 
 

מהוויםקיבולההצעה,ומכביתהאמשוחררתמכלהתחייבותכלפיכלמציע,אפילו
היהזההמציעהזוכה.

אמותהמידהלבחירתההצעההזוכהתהיינהבדרךשלשקלולהרכיביםהמפורטים .ה
ופן,ובאמכביוהכלעלפישיקולדעתההבלעדישל75%–ואיכות05%–להלן:מחיר

 שתיבחרההצעההמעניקהלמכביאתמירבהיתרונות.
 ציוןהאיכותייקבעבהתאםלאמותהמידההמצ"בכנספחח'.ציוןהאיכות:
המחיר: נספח–והסופיתשלהמציעציוןהמחירייקבעעלפיהצעתוהכוללתציון

 ,ביחסליתרההצעות.'0ג




 חתימת החוזה .2

,לאיאוחרמשבועמהיוםשבוימסוראתהחוזההחתוםבנוסחמכביהזוכההמציע .א
נמסרלוהחוזהלחתימתו.המציעיםרשאיםומוזמניםלעייןבנוסחהחוזהבמשרדי

 מחלקתהבינוישלמכבי.

ערבותביצועעלסכוםשלבמועדהחתימהעלהחוזהוכתנאילחתימה,ימציאהמציע .ב
 .לפידרישתמכבי2ב' בנוסחמהצעתו)כוללמע"מ(%05

בעבודותבהיקפיםכספייםקטניםבהםישולםחשבוןאחדבלבדבסיוםהעבודהלא .ג
דרשערבותביצוע.ית

                                                                              


 
:העתק

המרכזמחוז–מנהלבינויונכסים-איתמרפדהמר
 מנהלהפרויקט-משהצדקהמר

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 לכבוד מכבי שירותי בריאות
 

ם אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור לעיל במסמך זה, ואני מקבל את התנאים המפורטי
במסמך, מגיש בזאת את הצעתי בליווי חתימתי על גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרלוונטיים 

 המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.
               

 בכבוד רב,    
                                                                              

                                                           ___________________      _________________ 
  ח ת י מ ה                          תאריך        


