
 /114101מכרז מספר  
 חומרי ניקיוןאספקת 

 וולפסון. ש א”עבור המרכז הרפואי ע
 
 

מחיר לאספקת מזמין בזה הצעת "( המזמין" –להלן )וולפסון . ש א”המרכז הרפואי ע .1
 "(.השירות" –להלן )וולפסון  . ש א”הרפואי ע עבור המרכזחומרי ניקיון 

 

תקופות  3-תקופת ההתקשרות במכרז זה הינה לשנה עם אופציה להארכת ההתקשרות ל .2
 .והכל בהתאם למופיע במסמכי המכרז, נוספות של שנה אחת בכל פעם

 
 :תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 
 :בתנאים המצטברים שלהלן, במועד הגשת ההצעותרשאים להשתתף במכרז זה העומדים 

 
חברת ביטוח / על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית 1.3

מערך ההצעה להבטחת קיום  5%לפקודת המזמין על סך  \לא צמודה, אוטונומית
הערבות תהיה בתוקף . י הנוסח המצורף במסמכי המכרז"עפ, תנאי מסמכי המכרז

 . יום מיום פרסום המכרז 06למשך 
המציע שהצעתו תזכה במכרז , תזכה במכרז הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא

 .ב"יידרש להחליף ערבות זו בערבות כאמור בהסכם המצ
 .כלשהו' לא תתקבל ערבות של צד ג

המזמין יהיה רשאי להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמציע לא יעמוד 
 .בהתחייבויותיו על פי תנאי מסמכי המכרז

ימציא המציע ערבות חדשה , יבוטלי המזמין וההסכם לא "היה והערבות תמומש ע
 .בתנאים זהים לערבות שחולטה

 
על המציע להמציא למזמין את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים  1.3

על שם ( אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס). 6790 -ו "ציבוריים התשל
י עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק "המציע וכן תצהיר המאומת ע

המצורף כנספח  6799-ז "שכר מינימום תשמולפי חוק  6776 -א"עובדים זרים תשנ
 .למסמכי המכרז

 
 .ראלתאגיד הרשום כדין ביש -המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד 1.1

 
לפחות ( לפני המועד האחרון להגשת הצעות)למציע ניסיון בשנתיים האחרונות  1.3

 .כנדרש במסמכי המכרז, ניקיוןי חומרבאספקת 
 

 .על המציע להגיש הצעות מחיר עבור כל הסעיפים המפורטים במסמכי המכרז 1.3
 

 .על המציע לרכוש את מסמכי המכרז כפי שיפורט להלן 1.3
 

או אי צירוף /אי מילוי תנאי ו, מוקדמת להשתתפות במכרזתנאים אלו מהווים דרישה 
 .מסמך כלשהו יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בועדת המכרזים

 
החל , משרדי הנהלה אדמיניסטרטיביתב, במשרדי המזמיןניתן לרכוש , את מסמכי המכרז .3

ועד   69:66 השעותה בין -בימים אחוברות המכרז יימכרו , ככלל . (כולל) /9.11.1מתאריך 
 . לכל חוברת מכרז, שלא יוחזרו בכל מקרה, ח"ש 366תמורת תשלום סך של   65:66השעה 

 (.כולל)  /12.11.1עד לתאריך  החוברות המכרז תימכרנ
 

 .קודם לרכישתם, ללא תשלום, ניתן לעיין במסמכי המכרז
:  בכתובתמינהל הרכש הממשלתי נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של 

 www.mr.gov.il 
 

http://www.mr.gov.il/


' נושאת ציון מכרז מס, את ההצעות בחוברת המכרז יש להגיש במעטפה סגורה המצורפת .5
 –להלן )  11000בשעה  /9.11.1 עד ליום( לא לשלוח בדואר)במסירה אישית  /114101

  בניין האשפוז קומת מרתףב, שבמשרדי המזמין, 6מס  בתיבת המכרזים "(המועד הקובע"
 אין לציין את שם השולח על המעטפה

 

תוספת במסמכים /או עריכת שינוי/או כל חסר ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/אי מילוי תנאי ו .6
י מכתב לוואי "ובין ע, י תוספת בגוף המסמכים"או כל הסתייגות בין ע/ובתנאי המכרז ו

לא יהיו ברי תוקף והם עשויים , רזפרט לאמור במסמכי המכ, י כל דרך אחרת"ובין ע
 .לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה

 
ביותר או כל הצעה שהיא ואין בהוצאת זולה המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה ה .7

 .הזמנה זו כדי לחייב את המזמין להוציא את ההזמנה לפועל
 
עם כולם , מתאימיםהמזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם מציעים שימצאו  .8

 .ביחד או עם כל אחד לחוד
 
 אסא רחלי 'ת ועדת מכרזים גבמרכזל בכתבניתן לפנות שאלות הבהרה ופרטים נוספים  .9

 . 10000 0בשעה 11.1/12.עד ליום  admoffice@wolfson.health.gov.il מייל באמצעות 
  .63-5609300 'מס' בטל קבלהעל המציעים החובה לוודא 

 .י גורם אחר"מידע שנמסרו ע/המזמין לא יתחשב בפרטים  
 

בכל מקרה של . סמכי המכרזיתר תנאי המכרז והליך בחירת ההצעה הזוכה מפורטים במ .11
 .יגבר האמור במסמכי המכרז, סתירה בין האמור במסמכי המכרז לבין מודעה זו

 
 

 
 
 

 ,בברכה
       

 אסא רחלי
 סטרטיביימנהל אדמינ. ס
 ומרכזת ועדת רכישות  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admoffice@wolfson.health.gov.il

