إعالن
المركز الطبي تل أبيب على اسم سوراسكي
مناقصة علنية رقم203033 :
إعالن بخصوص دعوة لتقديم عروض لتزويد خدمات معالجة معادن(حدادة)
 .1المركز الطبي تل أبيب على اسم سوراسكي (فيما يلي" :المركز الطبي تل أبيب" أو" المستشفى") يطلب بهذا تلقي عروضا لتزويد
خدمات أعمال معالجة معادن (حدادة) للمركز الطبي تل أبيب.
 .2يجب إدخال العروض سوية مع كافة مستندات المناقصة بحيث تكون موقعة من قبل مقدم العرض ،في مغلف مغلق يسجل عليه
مناقصة رقم  203033إلى صندوق المناقصات الموجود في وحدة المناقصات الموجودة في المركز الطبي تل أبيب في الشعبة د
في الطابق ( )-1حتى تاريخ  03.05.21الساعة .12:00
 .3فترة التعاقد هي لـ 12 -شهراً .يحق للمركز الطبي تل أبيب تمديد التعاقد لفترات إضافية سنة واحدة أو جزء منها كل مرة ،وحتى
 60شهراً بشكل تراكمي ،وبالخضوع لتعليمات كل قانون.
 .4شروط الحد األدنى لالشتراك في المناقصة هي:
 4.1لمقدم العرض تجربة تراكمية عشر سنوات على األقل بتزويد خدمات أعمال معالجة المعادن (الحدادة) بموجب المفصل في
الملحق ج -المواصفات التقنية ،حيث تكون  5سنوات منها على األقل ،بشكل تراكمي ،بتزويد خدمات أعمال تصنيع المعادن
(الحدادة) في مؤسسات عمومية.
* تتطرق التجربة المطلوبة لألعمال التي ُنفذت بين السنوات .2010-2020
 4.2مقدم العرض هو صاحب تأهيل ساري المفعول بموجب معايير .ISO9001:2015
 4.3التزام مقدم العرض بأنه صاحب قدرة دعم تقني هندسي كامل ابتداء من مرحلة أخذ القياسات وحتى مرحلة تنفيذ المنتج
النهائي الكامل.
 4.4التزام مقدم العرض أنه في حالة اإلعالن عنه مزوداً فائزاً في المناقصة ،سيوظف من قبله ،في نطاق تقديم الخدمات ،بوظيفة
كاملة ،هندسي ميكانيكي مؤهل واحد على األقل.
 4.5الهيئة مقدمة العرض هي مشتغل مرخص أو كيان قانوني متحد ومسجل في السجل الرسمي أو هيئة قانونية.
 4.6مقدم العرض غير مسيطر أو مُسيطر عليه (بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر) من قبل مقدم عرض آخر في المناقصة وال
توجد هيئة أخرى مسيطرة على  25 %أو أكثر من وسائل السيطرة بأكثر من مقدم عرض واحد .الحيازة ووسائل السيطرة
بهذا الموضوع -بموجب تعريفها في قانون األوراق النقدية ،للعام .1968-
 4.7توجد لمقدم العرض كافة التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ،للعام ( 1976-فيما يلي –" قانون
صفقات الهيئات العمومية ").
 4.8مقدم العرض لم يُدان بأكثر من مخالفتين اثنتين بموجب قانون العمال األجانب ،للعام 1991-وبموجب قانون الحد األدنى
لألجور ،للعام .1987 -في حالة إدانة مقدم العرض بأكثر من مخالفتين اثنتين كالمذكور ،اإلدانة األخيرة لم تكن في السنة
التي سبقت موعد تقديم العروض.
 4.9مقدم العرض يستوفي تعليمات البند 2ب 1من قانون صفقات الهيئات العمومية ،للعام  1976 -وقانون مساواة الحقوق
ألشخاص ذوي إعاقات ،للعام  1998 -حول تشغيل عمال ذوي إعاقات.
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 4.10مقدم العرض غير موجود في إجراءات حارس قضائي أو تجميد إجراءات ،إشهار افالس أو تصفية شركة ،وال توجد طلبات
معلقة ضده من هذا النوع ،ولم تقدم ضده دعاوى يمكن أن تعرض استمرارية أعماله للخطر و/أو تسبب عسر في الدفع ولم تُفرض
على عقارات مقدم العرض حجوزات ذات أهمية.
4.11

لمقدم العرض (أو للشركة المرتبطة و/أو المقاول الثانوي األساسي الذي يعتمد عليه في نطاق عرضه ،في حالة كان

هذا األمر مالئم وذو صلة) ال توجد مالحظة " مصلحة حية" في التقرير المالي األخير.
4.12

مقدم العرض لم يُنسق عرضه مع أي هيئة أخرى.

 .5العروض التي تستوفي الشروط المُسبقة /شروط الحد األدنى ُترجح وتوازن مع عرض السعر.
 .6يحفظ الحق للجنة المناقصات عدم البحث في عرض – لم تعبئ فيه كافة تفاصيل العرض.
 .7معدل حجم التعاقدات السنوي بالثالث سنوات األخيرة من أجل تزويد خدمات تصنيع معادن (الحدادة) بلغ بشكل تراكمي ما يقارب
الـ  200,000 -ش.ج يشمل ضريبة القيمة المضافة .يوضح بهذا أن هذا المبلغ معروض لراحة مقدمي العروض ويعتبر تقدير من
أجل التقييم فقط وال يُلزم المركز الطبي تل أبيب مطلقاً .لذلك حجم طلب الخدمات فعليا ً من قبل المركز الطبي تل أبيب يمكن أن
يكون أقل (حتى عدم طلب خدمات قطعياً) أو أعلى من المبلغ المذكور.
 .8طلب الخدمات فعليا ً يتم وفقا ً الحتياجات المركز الطبي تل أبيب .ال يلتزم المركز الطبي تل أبيب بطلب حجم أيا ً كان من الخدمات
ولن يكون لمقدم العرض أي ادعاء أو دعوى بهذا الخصوص.
 .9عند اختيار العرض ،يمنح المركز الطبي تل أبيب عدد النقاط األعلى للعرض األدنى ،إال إذا توفرت ظروف خاصة لعدم قيامه
بذلك ،الكل بموجب المادة (21ب) من لوائح واجب المناقصات ،للعام .1993-
 .10يمكن االطالع على مستندات المناقصة في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت ،بالرابط التالي:
 http://www.mr.gov.ilمناقصات وزارية > المعلن :وزارة الصحة – المركز الطبي تل أبيب على اسم سوراسكي ،
إيخيلوف.
 .11للحصول على تفاصيل وتوضيحات يمكن التوجه لوحدة المناقصات على هاتف رقم ،03 -6974883 :فاكس رقم:
 03-6974666وبالبريد االلكتروني على العنوانtenders@tlvmc.gov.il :
في أي حالة لوجود تناقض بين نص اإلعالن وبين مضمون مستندات المناقصة ،النص ال ُملزم هو النص الموجود في
مستندات المناقصة المنشورة في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت .ال يوجد بالمذكور في هذا اإلعالن ما يُلخص
أو ينتقص أو يُبدل من طلبات المناقصة.
مع فائق االحترام
هليفي يورام
مدير وحدة المناقصات
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