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 המרכז הרפואי הלל יפה
 

 11/2017מכרז פומבי מספר  
 לאספקה ותחזוקת מערכות טיפול במים

 UFROבשיטת אולטרה פילטר ואוסמוזה הפוכה 
 המרכז הרפואי הלל יפהעבור 

 

 הודעה על שינוי מועדים במסמכי המכרז
 

במסמכי המכרז  המועדים המרכז הרפואי הלל יפה )להלן: "המזמין"(, מודיע בזאת על שינוי
 , כפי שיפורט להלן. 24.07.2017שפורסם לראשונה ביום 

 
המזמין מזמין בזה הצעת מחיר עבור אספקה, התקנה, הפעלה, תפעול, אחריות ותחזוקה לשתי   .1

)להלן: "העבודה" ו/או  UFROמערכות לטיפול במים בשיטת אולטרה פילטר ואוסמוזה הפוכה 
 המכרז.  במסמכי המפורטים ולדרישות לתנאים בהתאם "המערכות" בהתאמה( וזאת

 
ה' בין השעות -ביחידת הגביה של המזמין, מול חדר המיון, בימים א'את מסמכי המכרז, ניתן לקבל   .2

 .15:00ועד השעה   08:00
 

ופרוטוקלים של סיורי הקבלנים שנערכו,  28.07.2017מענה על שאלות הבהרה מיום נוסח המכרז,   .3
 . /http://hy.health.gov.ilמופיעים גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת: 

 
המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב   .4

עד למועד הגשת הצעות המחיר. עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט של 
 .ועד האחרון להגשת הצעותמחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למ המזמין.

 
תקופת ההתקשרות עם הזוכה במכרז תחל ביום חתימת ההסכם המצורף למסמכי המכרז ותעמוד   .5

 . המזמין לידי /המערכותמיום מסירת העבודהבתוקפה עד לתום שנה 
 

מזמין, בהתאם לשיקול דעתו, להאריך את ההסכם עם ה יוכל ההתקשרות, תקופת תום לאחר
 להצעת בהתאםחודשים,   12ים למערכות, בשתי תקופות נוספת, כל אחת בת שירותהזוכה למתן 

 זה.  מכרזשהגיש במסגרת  המחיר
 
 :תנאי סף להשתתפות במכרז .6

  
 שלהלן: המצטברים, בתנאים במועד הגשת ההצעותרשאים להשתתף במכרז הנ"ל העומדים,   
  

מערכות טיפול במים הנדרשות במכרז זה, לחלופין, מציע בעל הסמכה מטעם  יצרן שהינו מציע 6.1
 היצרן ליתן אחריות יצרן ומתן שירותי אחזקה למערכות המוצעות. 

 

באספקה, התקנה, תפעול  ,2012-2016, האחרונותחמש השנים מהלך בעל ניסיון מוכח במציע,  6.2
מק"ש  5הפוכה בספיקות של מערכות אולטרה פילטרציה ואוסמוזה  5ותחזוקה של לפחות 

 ומעלה. 
 

 מציע שישתתף בסיור קבלנים.  6.3
 

http://hy.health.gov.il/


 

 

 9.08.17יובהר כי במסגרת הפרסום הקודם, פורסמו שני מועדים לסיורי קבלנים, שנערכו ביום 
 . 10.8.17וביום 

התכנסות  ,11:00בשעה  07.09.2017ביום  נוסףלאור שינוי המועדים, יערך סיור קבלנים 
על המציע לצרף להצעה  בבניין אשפוז ב' )הבניין החדש( במזמין. 5בכיתת לימוד שבקומה 

 .מיםחתו םכשהשנערכו במכרז זה הקבלנים  יסיורשל  יםפרוטוקולכל האת 
 

, אינם מורשים 10.8.17וביום  9.8.17מציעים שהשתתפו בסיורי הקבלנים שנערכו ביום 
 להשתתף בסיור הנוסף.

 
אוטונומית, לא  /חברת ביטוחצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאיתישמציע  6.4

עפ"י הנוסח להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז,  ש"ח 15,000 על סך לפקודת המזמין,  ,צמודה
)תוקף הערבות . 31.12.2017עד ליום הערבות תהיה בתוקף המצורף למסמכי המכרז. 

שונה מהנוסח הראשון שפורסם. התוקף החדש הוא הקובע לצורך הגשת הצעות 
 במכרז. ערבות שתוגש עם תוקף שונה, כולל התוקף הקודם שפורסם, תפסל(. 

 
הערבות תוחזר למציע שהצעתו לא תזכה במכרז, המציע שהצעתו תזכה במכרז יידרש להחליף 

 .זמסמכי המכרערבות זו בערבות כאמור ב
 לא תתקבל ערבות של צד ג' כלשהו.

יבויותיו על ילא יעמוד בהתח ציעהמזמין יהא רשאי להגיש את הערבות לגביה כל  אימת שהמ
 פי תנאי מסמכי המכרז.

 
מציע שלא קיימים לו כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה  6.5

 לפני רישום כחברה מפרת חוק.

 

 תאגיד הרשום כדין בישראל. –אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד מציע שהינו  6.6

 

 1976 -גופים ציבוריים , התשל"ו בעלי כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות  6.7
 על שם המציע לרבות:

 
אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות  .א

או שהוא פטור  1975-חוק מס ערך מוסף, תשל"וחדש[ ועל פי פקודת מס הכנסה ]נוסח 
מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף 

 על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
 

י עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל תצהיר המאומת על יד .ב
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין זיקה אליו ביותר משתי עבירות לפי 

 .1987-כר מינימום, תשמ"זולפי חוק ש 1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

 

 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק .ג

ולחוק שוויון  2016-ו"התשע שעה( והוראת 10  מס' )תיקון ציבוריים גופים עסקאות
 .1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 

מסמך  תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף  6.8
 ובטרם הדיון בועדת המכרזים. יגרום לפסילת ההצעה על הסףכלשהו 

 
 דרישות כלליות למכרז: .7

 
 מציע שיחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך.  7.1

 

מציע שיתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות   7.2
 במסמכי המכרז. 

 
 מציע שיתחייב לאכוף את כל החוקים, תקנות, דרישות, נהלים וכיוצב' בנושא בטיחות  7.3

 יחתום, במידה והצעתו תזכה, על נספח הבטיחות המופיע במסמכי המכרז.ו
 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=346329
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/linkredirect?openform&47


 

 

הנדרשים תוכנית תחזוקה, שרות טיפולים ורשימת חומרים/חלפים מציע שיצרף להצעתו   7.4
תוכנית תחזוקה, שרות למערכות במהלך שנת האחריות הראשונה )אחריות יצרן( וכן 

הנדרשים לאחר שנת האחריות הראשונה לרבות, כמות טיפולים טיפולים ורשימת חומרים 
ונעים ללא תשלום מונעים שנתיים, חלפים שנדרשת החלפתם במסגרת הטיפולים המ

 וכיו"ב.
 

חודשים )ארבעה חודשים  4האספקה, ההתקנה וההפעלה של המערכות תושלם עד ולא יאוחר מתום  .8
התחלת העבודה, שיוצא ע"י המזמין במועד שיקבע ע"י המזמין ועל פי שיקול  קלנדאריים( ממועד צו

 דעתו.

 

 להגשת ההצעות במכרז.  יום מהמועד האחרון 90ההצעות במכרז יישארו בתוקף לתקופה של  .9
 

צעות ההאת  .13:00בשעה  25.09.2017עד ליום  המועד האחרון להגשת הצעות הוארך .10
לתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי, בבנין יש להגיש אך ורק 

 אשפוז א'. הצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל תפסל.
 

 שאדי בדר, ע. מנהל אדמיניסטרטיבי, באמצעות:לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב למר  .11
 . shadib@hy.health.gov.ilחדרה או בדוא"ל  169, כתובת ת.ד. 6188307-04 -, טל6344752-04פקס 

 ם אחר. המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גור
מציע שלא יגיש  ,12.09.2017המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוארך עד ליום  .12

פניה עד למועד זה יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם וכמוותר על קבלת פרטים נוספים 
  והבהרות.

 .27.08.2017יובהר כי טרם שינוי המועדים כאמור, הוגשו שאלות הבהרה ונענו על ידי המזמין ביום 
יש לצרף עותק זה כשהוא מופיע באתר האינטרנט של המזמין. עותק מהמענה לשאלות ההבהרה, 

חתום, להצעות שיוגשו למכרז. על המציעים להתעדכן באתר האינטרנט של המזמין וככל שיהיה 
 מענה נוסף על שאלות, לצרף גם אותו, כשהוא חתום. 

 
 

 
 

 
 

 שאדי בדר                                                                                                                   
 ע. מנהל אדמיניסטרטיבי

 כז ועדת מכרזיםמר                                                                                                            
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