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שלוםרב,

 ר"ג -41בי"מ ביאליק  –נגרות הזמנה לקבלת הצעות לעבודות -קבלן משנה הנדון:

 
 כללי .4

מכבישירותיבריאות)להלן:"מכבי"(מזמינהבזאתלהציעהצעה)להלן:"ההצעה"ו/או
כמפורטלהלן:נגרות,"ההצעות",לפיהעניין(לביצועעבודות

 ימיםקלנדאריים.04תקופתהביצועשנקבעהלביצועהעבודההיאלמשך .א

הפרויקט,במידהיוםמיוםאישורהחשבוןע"ימנהל06תנאיהתשלוםיהיושוטף+ .ב
 יוםיועברחשבוןסופיבלבד,ללאחשבונותחלקיים.06-ולו"זלביצועהינוקצרמ

 יהיהצמודיםלכלמדדשהוא.לאתשלומיהתמורה .ג

 דינימכרזיםלאיחולועלבקשהזו. .ד


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

עותמציעאשריענהעלכלהדרישותשלהלןויצרףלהצעתו:רשאילהגישהצ
.0720-אישורניהולספריםעלפיחוקעסקאותגופיםציבוריים,תשל"ו 7.0
.7400–7403דו"חותכספייםמבוקריםלשנים 7.7
למעטנגרים,אישורכחוקבדבררישומוכקבלןלעבודותהנדסהבנאיותעפ"יחוק 7.3

 בנאיות, הנדסה לעבודות קבלנים רישום רישום0707-התשכ"ט על והעתק ,
ג' קבוצה 2-מעודכןשלהסיווגיםהמקצועייםוהכספייםהמתאימיםלחוזהזה,

 .מבוטל-לפחות

המצ"ב 7.0 )בנוסח מהנדס/אדריכל ו'תצהיר ע"י0כנספח חתום כשהוא )
מהנדס/אדריכלומאושרכדיןבפניעו"ד,ואליומצורףצילוםרישיונושלהמצהיר.

 .מבוטל–)לקבלניבינויבלבד(

 .3אישורעריכתביטוחיםחתוםע"יחברתהביטוחבנוסחהמצורףבנספחב' 7.6

 השתתףבסיורקבלנים. 7.0

מבנהציבורבשנתייםיוכללהגישהצעהרקקבלן/ספקשהתנסהבעבודותדומותב 7.2
הכספי העבודהשההיקף סוג ישלהמציארשימההכוללתפירוטשל האחרונות.

 ורשימתממליצים.נספחד.

 עמדבציוןהאיכותהמזעריהנדרש. 7.2

עמידתהמציעבכלהתנאיםמהווהתנאיהכרחילעצםהגשתההצעה.מציעשלא 7.7
הצעתותפסל.–יעמודבאחדמהתנאים

0נספחג–מודפסוחתוםכתבכמויותומחירים 7.04
 נספחו'–תצהירעשויבפניעורךדין 7.00
 תנאיסףלעבודותנגרות: 7.07

 בעליכולתשינועוהתקנותלאתרהפרויקט 

 עומדתלרשותולפחותמכונתCNCאחת.

 .עומדתלרשותולפחותמכונהאחתלהדבקתקנטים 

  שטח לרשותו עומד סגוראחסון אזור להספקה. מוכן לריהוט בנגריה
 מפנימזגאוויר.

 (בעליכולתהכנתתכניותייצורSHOP DRAWING) 








 

 
 

 
                                                    

 הגשת ההצעות .3

המסמכיםבהםמפורטיםתאורהעבודה,אופןביצועהותנאיהיהיואצלמנהל .א
       מייל464-3306444,טל'מוסטפאאבושאחהפרויקט,

)להלן:"מנהלהפרויקט"(40/40/7402למתאריךהחmcg.progect@gmail.com .ב

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

 דוברבחברהישלצרףאתחותמתהחברה.במידהוהמ

אגף .ד במשרדי הנמצאת הצעות בתיבת להגיש יש סגורות( )במעטפות ההצעות את
קויפמן 0נכסיםולוגיסטיקהשלמכבישירותיבריאותהמצוייםבביתשרבט,ברח'

בצהרים.07:44עדהשעה07/40/7402,לאיאוחרמתאריךC-7ת"א,בקומה

יתלבטלאתההזמנהאולדחותאתמועדהגשתהבכלעת,מכלסיבהמכביתהארשא .ה
שתמצאלנכון.איןבעצםמכתבזההתחייבותכלשהיכלפימציעכלשהולהתקשרות

עמו.


 הוראות למציעים ולהכנת ההצעה .1

המחיראשריוצעועלידיהמציעיכלולאתכלהמסיםותשלומיהחובה,כוללמסערך .א
מוסף.

הכמויותבכתבהכמויותהןבקירוב.מובהרכי .ב

או .ג המציע בהצעת לרבות המציע, שקיבל במסמכים שייעשו תוספת או שינוי כל
בתנאיהחוזה,אוכלהסתייגותלגביהם,ביןע"יתוספתבגוףהמסמכיםוביןבמכתב

לוואיאובכלדרךאחרת,ייחשבולפיבחירתמכבי:
(כאילולאנכתבו0)
לולהדברלגרוםלפסילתההצעהבשלמותה.(לחילופין,ע7)

 .ד למשך בתוקף ותישאר חוזרת, בלתי תהיה שתוגש, הצעה קלנדאריים74כל יום
 מהמועדהאחרוןשנקבעלהגשתההצעות.


 סיור קבלנים, בירורים ופניות .5

 מבוטל. - סיור קבלנים  .א

באםנדרשותהבהרותנוספותעלמנתלהגישהצעה,נאלפנותבמייל/פקסלמנהל .ב
 הפרויקט,תשובותיועברובמייל/פקסלכלהמציעים.

 
 החלטת מכבי בעניין ההצעה .6

מכבישומרתלעצמהאתהזכותלנהלמו"מעםכלהמציעיםאועםחלקםבלבד, .א
אולבחורכלספקאומציעאחראףאםלאהשתתףבמסגרתבקשהזו.

כבישומרתלעצמהאתהזכותלקבלחלקמההצעהאולדחותכלהצעהאואתמ .ב
לעי האמור כלליות להגביל מבלי כולן. הצעהההצעות כל להידחות עלולה ל,

שלמה,אוברורה,אושהינהערוכהשלאעפ"י-לפישיקולדעתמכבי-שאיננה
הוראותכלהמסמכים,אואשרמחיריהיחידההנקוביםבההםבלתיסבירים.

איןמכבימתחייבתלמסוראתהעבודהלבעלההצעההנמוכהביותראולבעלכל .ג
קולדעתהכאמורלעיל.הצעהשהיאוהיאתפעלעפ"ישי

הרשותבידימכבילבצעבאמצעותהמציעהזוכהחלקמהעבודהבלבד.המציע .ד
לאיהיהזכאילכלתמורהאופיצויעבורהקטנתהיקףהעבודהאושינויכמויות

בסעיפיםכלשהם,יתרתנאיההתקשרותיחולובשינוייםהרלבנטיים.
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מציעיםאשריבצעו,כלאחד,הרשותבידימכבילפצלאתהעבודהביןמספר
 חלקמהעבודה,לפישיקולדעתההבלעדישלמכבי.

ובהרכירקחוזהחתוםעלידימורשיהחתימהמטעםמכבימהווהקיבולההצעהמ
עלידימכבי.כלמסמךאחר,לרבותמכתבו/אוהודעה,בכתבאובעלפה,אינם

יבותכלפיכלמציע,אפילומהוויםקיבולההצעה,ומכביתהאמשוחררתמכלהתחי
היהזההמציעהזוכה.

אמותהמידהלבחירתההצעההזוכהתהיינהבדרךשלשקלולהרכיביםהמפורטים .ה
והכלעלפישיקולדעתההבלעדישלמכבי,ובאופן74%–ואיכות24%–להלן:מחיר

 שתיבחרההצעההמעניקהלמכביאתמירבהיתרונות.

ציוןהאיכות:ציוןהאיכותייקבעבהתאםלאמותהמידההמצ"בכנספחח'.
נספח  –ציון המחיר ייקבע על פי הצעתו הכוללת והסופית של המציע  ציוןהמחיר:

', ביחס ליתר ההצעות.4ג
 

 חתימת החוזה .7

,לאיאוחרמשבועמהיוםשבוימסוראתהחוזההחתוםבנוסחמכביהזוכההמציע .א
 החוזהלחתימתו.המציעיםרשאיםומוזמניםלעייןבנוסחהחוזהבמשרדינמסרלו

 מחלקתהבינוישלמכבי.

ערבותביצועעלסכוםשלבמועדהחתימהעלהחוזהוכתנאילחתימה,ימציאהמציע .ב
 .לפידרישתמכבי1בנוסח ב'מהצעתו)כוללמע"מ(%04

לבדבסיוםהעבודהלאבעבודותבהיקפיםכספייםקטניםבהםישולםחשבוןאחדב .ג
תדרשערבותביצוע.



 
:העתק

המרכזמחוז–מנהלבינויונכסים-א.פדהמר
 מנהלהפרויקט-אבושאח.ממר

------------------------------------------------------------------------------ 
 לכבוד מכבי שירותי בריאות

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

וונטיים במסמך, מגיש בזאת את הצעתי בליווי חתימתי על גבי מסמך זה, ועל גבי הנספחים הרל
 המהווים חלק בלתי נפרד מהצעתי.

               
 בכבוד רב,    

                                                                              
                                                           ___________________      _________________ 

ח ת י מ ה                          תאריך        


