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  326-מרב–מ     

 
 לכבוד

  
_____________________ 

  
 שלום רב, 

 
 הו, ת"איד אליבית מרקחת  – בינוי לעבודותהצעות  ה לקבלתהזמנהנדון:  

 
 כללי .1
 

" ו/או ההצעה)להלן: " ההצעלהציע בזה אתכם "( מזמינה מכבי)להלן: " כבי שירותי בריאותמ
 כמפורט להלן:   בינוילביצוע עבודות ", לפי העניין( ההצעות"
 
 .םקלנדארייימים  65 למשך קופת הביצוע שנקבעה לביצוע העבודה היאת .א
 
  45 + או שוטף מנהל הפרויקט,ע"י החשבון הגשת יום מיום  65נאי התשלום יהיו שוטף + ת .ב

הם ובתנאי שהחשבון אושר קודם לכן על ידי ייום מהגשת חשבונית המס למכבי, המאוחר מבינ
יום יועבר חשבון סופי בלבד, ללא  45 - במידה ולו"ז לביצוע הינו קצר מ מנהל הפרויקט.

 חשבונות חלקיים.
 

 א. יהיה צמוד לכל מדד שהו לא ערך העבודה .ג
 

 דיני מכרזים לא יחולו על בקשה זו.   .ד
                                                     

 ההצעות הגשת .2
 

  הפרויקט  מנהל ימסרו ע"י אופן ביצועה ותנאיה אור העבודה,ם בהם מפורטים תמסמכיה .א
בסיור , לקבלנים שיאשרו את השתתפותם בסיור הקבלנים 052-2455933מר משה צדקה טל' 

  .(מנהל הפרויקט"" להלן:) .07.06.15במייל חוזר עד ליום א' 
 
מכתב לרבות עם הגשת הצעתו יחזיר המציע את כל המסמכים שקיבל מאת מנהל הפרויקט ) .ב

ת מורשי החתימה מטעם המציע. במידה והמדובר בחתימ, זה( כשהם חתומים על ידו כדין
 בחברה יש לצרף את חותמת החברה.  

 
 )במעטפות סגורות( יש להגיש בתיבת הצעות הנמצאת במשרדי אגף  ת ההצעותא .ג

ת"א,  4פמן יבבית שרבט, ברח' קו של מכבי שירותי בריאות המצוייםנכסים ולוגיסטיקה 
  בצהרים. 12:00עד השעה   21.06.15 לא יאוחר מתאריך, C-2 בקומה 

 
פני המועד לשבוע  כל מקרהיודיע על כך בהקדם לח"מ ובן להגיש הצעה, ימציע שאינו מעוני ד.

 שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות.
 

מכל סיבה שתמצא בכל עת, ההזמנה או לדחות את מועד הגשתה תהא רשאית לבטל את  מכבי           . ה
 התחיבות כלשהי כלפי מציע כלשהו להתקשרות עמו. מכתב זהאין בעצם  .לנכון

 
 ולהכנת ההצעהציעים הוראות למ .3

  
  מס ערך מוסף.  כוללאשר יוצעו על ידי המציע יכללו את כל המסים ותשלומי החובה,  יריםהמח א. 

 
 .הכמויות בכתב הכמויות הן בקירובמובהר כי  ב.
 
או בתנאי החוזה,  מציעהצעת המסמכים שקיבל המציע, לרבות בל שינוי או תוספת שייעשו בכ ג.

כים ובין במכתב לוואי או בכל דרך או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמ
 אחרת, ייחשבו לפי בחירת מכבי:

 
 כאילו לא נכתבו.         (1)
 (        לחילופין, עלול הדבר לגרום לפסילת ההצעה בשלמותה. 2)

 
מהמועד יום קלנדאריים  60משך בתוקף לכל הצעה שתוגש, תהיה בלתי חוזרת, ותישאר  .ד

 שנקבע להגשת ההצעות.  האחרון
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 יור קבלנים, בירורים ופניותס    .4
 

  66רחוב משה דיין  10:30בשעה   08.06.15 קבלנים הינו חובה וייערך ביוםיור ס  א. 
 ב.כניסה לבית גיל הזהמתכנסים ב א"ת              

 למנהל הפרויקט,  נדרשות הבהרות נוספות על מנת להגיש הצעה, נא לפנות בכתב  סיורבאם   ב.
 למנהל מחלקת הבינוי של מכבי. תשובות יועברו בפקס לכל המציעים. עם העתק  

 
 

 ין ההצעהיהחלטת מכבי בענ .5
מכבי שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם כל המציעים או עם חלקם בלבד, או לבחור כל  .א

 אחר אף אם לא השתתף במסגרת בקשה זו. מציעק או ספ
 

כבי שומרת לעצמה את הזכות לקבל חלק מההצעה או לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן. מ .ב
 -מכבי  לפי שיקול דעת -מבלי להגביל כלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה שאיננה 

המסמכים, או אשר מחירי היחידה  שלמה, או ברורה, או שהינה ערוכה שלא עפ"י הוראות כל
 הנקובים בה הם בלתי סבירים.

 
ין מכבי מתחייבת למסור את העבודה לבעל ההצעה הנמוכה ביותר או לבעל כל הצעה שהיא א .ג

 והיא תפעל עפ"י שיקול דעתה כאמור לעיל.
 

רשות בידי מכבי לבצע באמצעות המציע הזוכה חלק מהעבודה בלבד. המציע לא יהיה זכאי ה .ד
ם, יתר תנאי תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה או שינוי כמויות בסעיפים כלשה לכל

 .םהרלבנטייההתקשרות יחולו בשינויים 
בין מספר מציעים אשר יבצעו, כל אחד, חלק מהעבודה,  עבודהההרשות בידי מכבי לפצל את 

 מכבי.לפי שיקול דעתה הבלעדי של 
שי החתימה מטעם מכבי בצירוף חותמת מכבי מהווה ובהר כי רק חוזה חתום על ידי מורמ

קיבול ההצעה על ידי מכבי. כל מסמך אחר, לרבות מכתב ו/או הודעה, בכתב או בעל פה, אינם 
ומכבי תהא משוחררת מכל התחייבות כלפי כל מציע, אפילו היה זה , מהווים קיבול ההצעה

   המציע הזוכה.
 

 חתימת החוזה .6
מהיום שבו  בנוסח המקובל במכבי, לא יאוחר משבועהחתום חוזה הימסור את הזוכה במכרז  .א

נמסר לו החוזה לחתימתו. המציעים רשאים ומוזמנים לעיין בנוסח החוזה במשרדי מחלקת 
 הבינוי של מכבי.

 10%ערבות ביצוע על סכום של במועד החתימה על החוזה וכתנאי לחתימה, ימציא המציע  .ב
 .רישת מכבי)כולל מע"מ( בנוסח לפי ד מהצעתו

                                                           
 בכבוד רב,                 

  
   :קהעת
 ולוגיסטיקה בינוי, מנהל אגף נכסים–  הראל. ר מר 
 המרכזמחוז  –מנהל  מחלקת בינוי ונכסים  – ר. אהרוניאןמר 

 מנהל כספים ופיתוח מכבי פארם  –מר י. רמות 
 מנהל הפרויקט -   . צדקהממר 

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

 לכבוד מכבי שירותי בריאות

 

אני הח"מ מאשר כי קראתי את האמור לעיל במסמך זה, ואני מקבל את התנאים המפורטים במסמך, מגיש בזאת את 

 גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרלוונטיים המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי. הצעתי בליווי חתימתי על

 בכבוד רב,          

                                                                              

__                                                                   _________________________________ 

  ח ת י מ ה                תאריך        
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