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1019יניו11
187-שרב–מ

לכבוד
___________





שלוםרב,


 שיפוץ והרחבת בית מרקחתהזמנה לקבלת הצעות -קבלן ראשי הנדון:
 בקניון כפר סבא ירוקה

 
כללי .1

",ההצעות"ו/או"ההצעהלהציעהצעה)להלן:"בזאת"(מזמינהמכבימכבישירותיבריאות)להלן:"
,כמפורטלהלן:התאמהלחדרתרופותלפיהעניין(לביצועעבודות

 ים.קלנדאריחודשים4תקופתהביצועשנקבעהלביצועהעבודההיאלמשך .א

 .ב + שוטף יהיו התשלום ולו"ז56תנאי במידה  הפרויקט, מנהל ע"י החשבון אישור מיום יום
 יוםיועברחשבוןסופיבלבד,ללאחשבונותחלקיים.46-לביצועהינוקצרמ

 תשלומיהתמורהלאיהיהצמודיםלכלמדדשהוא. .ג

 .עלהזמנהזולאיחולודיניהמכרזים .ד




 להשתתפות בהזמנה לקבלת ההצעות ורשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:תנאים מוקדמים  .2
רשאילהגישהצעותמציעאשריענהעלכלהדרישותשלהלןויצרףלהצעתו:

 .1985-אישורניהולספריםעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו 2.2

 .1017-1014לשניםדו"חותכספייםמבוקרים 2.2

 2.2 כקבלן רישומו בדבר כחוק לעבודותאישור קבלנים רישום חוק עפ"י בנאיות הנדסה לעבודות
,והעתקעלרישוםמעודכןשלהסיווגיםהמקצועייםוהכספיים1959-הנדסהבנאיות,התשכ"ט

 לפחות.1-קבוצהג'131סיווגענףהמתאימיםלחוזהזה,

ו' 2.2 כנספח המצ"ב )בנוסח מהנדס/אדריכל מהנדס/אדריכל1תצהיר ע"י חתום כשהוא ומאושר(
 כדיןבפניעו"ד,ואליומצורףצילוםרישיונושלהמצהיר.

 .3אישורעריכתביטוחיםחתוםע"יחברתהביטוחבנוסחהמצורףבנספחב' 2.2

 .השתתףבסיורקבלנים 2.2

ישהצעהרקקבלן/ספקשהתנסהבעבודותדומותבמבנהציבורבשנתייםהאחרונות.הגישיוכלל 2.2
 .נספחד'-ורשימתממליציםלסוגהעבודהשההיקףהכספילהמציארשימההכוללתפירוטש

 .עמדבציוןהאיכותהמזעריהנדרש 2.2

מציעשלאיעמודבאחד 2.2 לעצםהגשתההצעה. הכרחי בכלהתנאיםמהווהתנאי עמידתהמציע

 הצעתותפסל.–מהתנאים

 1נספחג–כתבכמויותומחיריםמודפסוחתום 2.22

 נספחו'–תצהירעשויבפניעורךדין 2.22


                                                    

 גשת ההצעותה .2

באתר .א מפורסמים יהיו ותנאיה ביצועה אופן העבודה, תיאור מפורטים בהם המסמכים

 להפנותwww.maccabi4u.co.ilהאינטרנט ניתן שאלות והורדה. לעיון וניתנים

החל  romanki@bezeqint.netמייל,1071701-064'טל,קיפניסרומןהפרויקט,למנהל
 (מנהל הפרויקט")להלן:"19.08.19מתאריך

http://www.maccabi4u.co.il/
mailto:romanki@bezeqint.net
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נהלהפרויקט)לרבותמכתבזה(עםהגשתהצעתויחזירהמציעאתכלהמסמכיםשקיבלמאתמ .ב
כשהםחתומיםעלידוכדין,בחתימתמורשיהחתימהמטעםהמציע.במידהוהמדוברבחברהיש

 לצרףאתחותמתהחברה.

אגף .ג במשרדי הנמצאת הצעות בתיבת להגיש יש סגורות( )במעטפות ההצעות את
ת"א,בקומה4ברח'קויפמןנכסיםולוגיסטיקהשלמכבישירותיבריאותהמצוייםבביתשרבט,

1-Cבצהרים.11:00עדהשעה18.07.19,לאיאוחרמתאריך

מכביתהארשאיתלבטלאתההזמנהאולדחותאתמועדהגשתהבכלעת,מכלסיבהשתמצא .ד
בותכלשהיכלפימציעכלשהולהתקשרותעמו.ילנכון.איןבעצםמכתבזההתחי




 וראות למציעים ולהכנת ההצעהה .2
לאתכלהמסיםותשלומיהחובה,כוללמסערךמוסף.והמחיראשריוצעועלידיהמציעיכל 

מובהרכיהכמויותבכתבהכמויותהןבקירוב. .א

לשינויאותוספתשייעשובמסמכיםשקיבלהמציע,לרבותבהצעתהמציעאובתנאיהחוזה,אוכ .ב
 המסמכים בגוף תוספת ע"י בין לגביהם, הסתייגות אחרת,כל דרך בכל או לוואי במכתב ובין

ייחשבולפיבחירתמכבי:
כאילולאנכתבו(1)
(לחילופין,עלולהדברלגרוםלפסילתההצעהבשלמותה.1)

יוםקלנדארייםמהמועדהאחרון90כלהצעהשתוגש,תהיהבלתיחוזרת,ותישארבתוקףלמשך .ג
 שנקבעלהגשתההצעות.




 ם ופניותסיור קבלנים, בירורי .2

קניון כפר סבא ירוקה, כתובת ב 22:22בשעה:  22.22.2222סיור קבלנים הינו חובה וייערך ביום    .א
 . 2קומה 

. 22:22בשעה   22.22.22 עד ליום  למנהל הפרויקט באמצעות דוא"לרישום לסיור קבלנים יעשה  .ב
 רק קבלן שירשם לסיור מראש יוכל לקבל סט תכניות ולהשתתף בסיור.

למנהלהפרויקט,באם .ג נאלפנותבמייל/פקס נדרשותהבהרותנוספותעלמנתלהגישהצעה,
 תשובותיועברובמייל/פקסלכלהמציעים.

 

 

 החלטת מכבי בעניין ההצעה .2

אולבחורכל .א מכבישומרתלעצמהאתהזכותלנהלמו"מעםכלהמציעיםאועםחלקםבלבד,
בקשהזו.ספקאומציעאחראףאםלאהשתתףבמסגרת

כבישומרתלעצמהאתהזכותלקבלחלקמההצעהאולדחותכלהצעהאואתההצעותכולן.מ .ב
עלולהלהידחותכלהצעהשאיננה להגבילכלליותהאמורלעיל, -מבלי -לפישיקולדעתמכבי

היחידה אשרמחירי או הוראותכלהמסמכים, שהינהערוכהשלאעפ"י או ברורה, או שלמה,
בההםבלתיסבירים.הנקובים

איןמכבימתחייבתלמסוראתהעבודהלבעלההצעההנמוכהביותראולבעלכלהצעהשהיא .ג
והיאתפעלעפ"ישיקולדעתהכאמורלעיל.

הרשותבידימכבילבצעבאמצעותהמציעהזוכהחלקמהעבודהבלבד.המציעלאיהיהזכאילכל .ד
אושינויכמויותבסעיפיםכלשהם,יתרתנאיתמורהאופיצויעבורהקטנתהיקףהעבודה

ההתקשרותיחולובשינוייםהרלבנטיים.
הרשותבידימכבילפצלאתהעבודהביןמספרמציעיםאשריבצעו,כלאחד,חלקמהעבודה,לפי

 שיקולדעתההבלעדישלמכבי.
לידימכבי.ובהרכירקחוזהחתוםעלידימורשיהחתימהמטעםמכבימהווהקיבולההצעהעמ

כלמסמךאחר,לרבותמכתבו/אוהודעה,בכתבאובעלפה,אינםמהוויםקיבולההצעה,ומכבי
תהאמשוחררתמכלהתחייבותכלפיכלמציע,אפילוהיהזההמציעהזוכה.

אמותהמידהלבחירתההצעההזוכהתהיינהבדרךשלשקלולהרכיביםהמפורטיםלהלן:מחיר .ה
,ובאופןשתיבחרההצעהמכביוהכלעלפישיקולדעתההבלעדישל10%–ואיכות70%–

 המעניקהלמכביאתמירבהיתרונות.
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 ציוןהאיכותייקבעבהתאםלאמותהמידההמצ"בכנספחח'.ציוןהאיכות:
,ביחסליתר'1גנספח–ציוןהמחירייקבעעלפיהצעתוהכוללתוהסופיתשלהמציעציוןהמחיר:

 ההצעות.




 חתימת החוזה .2

מכביהזוכההמציע .א  לוימסוראתהחוזההחתוםבנוסח נמסר מהיוםשבו לאיאוחרמשבוע ,
של הבינוי מחלקת במשרדי החוזה בנוסח לעיין ומוזמנים רשאים המציעים לחתימתו. החוזה

 מכבי.

 .ב המציע ימציא לחתימה, וכתנאי החוזה על החתימה במועד של סכום על ביצוע 10%ערבות
 .לפידרישתמכבי2ב' בנוסחמהצעתו)כוללמע"מ(

בעבודותבהיקפיםכספייםקטניםבהםישולםחשבוןאחדבלבדבסיוםהעבודהלאתדרשערבות .ג
 ביצוע.





 בכבוד רב,

 

 יונתן סרויה ,

מנהל מחלקת בינוי
 

:העתק
השרוןמחוז–מנהלבינויונכסים-אמירבןיהודהמר
 מנהלהפרויקט-רומןקיפניסמר

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

 
 לכבוד מכבי שירותי בריאות

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

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        


