المركز الطبي على اسم أ .فولفسون
مناقصة علنية رقم  – 30/21لتزويد خزانات وتعبئة سوائل مبردة










أنتم مدعوون لتقديم عروض لمناقصة لتزويد خزانات وتعبئة سوائل مبردة للمركز الطبي على اسم أ .فولفسون (فيما يلي ":صاحب
الدعوة") ،الكل بموجب الشروط والطلبات المفصلة في مستندات المناقصة.
فترة التعاقد هي لسنة واحدة فقط  ،حيث تُحفظ اإلمكانية لصاحب الدعوة لتمديد التعاقد لفترات إضافية لغاية سنة واحدة كل مرة ،
وبالمجموع الكلي لغاية  5سنوات تمديد تعاقد ( يشمل فترة التعاقد األصلية).
مركزة المناقصات)،
يمكن الحصول على مستندات المناقصة من مكاتب اإلدارة اإلدارية في المركز الطبي ،في الطابق األرضي (لدى ّ
لمركزة المناقصات ،عبر البريد االلكتاروني على العنوان
في األيام األحد -الخميس ،بين الساعات  10:00وحتى  15:00أو بالتوجه ّ
. sharonz@wmc.gov.ilكذلك هنالك إمكانية لتحميل النص الكامل لمستندات المناقصة من موقع دائرة المشتريات الحكومية
على االنترنت على العنوان. www.mr.gov.il :
الموعد األخير لتقديم االسئلة االستفسارية تاريخ  15/11/21الساعة .15:00
تقدم أجوبة صاحب الدعوة على األسئلة االستفسارية لغاية تاريخ .22/11/21
يجب تقديم العروض مرفقة بكافة المستندات المطلوبة بالمناقصة في مغلف مغلق يسجل عليه " مناقصة رقم  – 30/21لتزويد خزانات
وتعبئة سوائل مبردة " ،ووضعه في واحد من صناديق المناقصات  1,2الموجودة في طابق الملية بجانب قسم اللوجيستيكا التقنية في
مستشفى فولفسون  ،لغاية يوم الثالثاء الموافق  30/11/21الساعة  ( 14:00فيما يلي  ":الموعد المحدد").
أي تغيير على مستندات المناقصة يُنشر في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت.
مركزة المناقصات عبر البريد االلكتروني على العنوان
يُفرض على جميع مقدمي العروض واجب التسجيل لدى ّ
 sharonz@wmc.gov.ilلتلقي تحديثات وتوضيحات من قبل صاحب الدعوة .مقدم عرض الذي ال يقوم بتحديث عنوان بريده
مركزة المناقصات ،لن تقبل شكواه حول عدم معرفة أو عدم تلقي تحديث /توضيح للمناقصة  .بمسؤولية مقدم العرض
االلكتروني لدى ّ
االطالع على التحديثات باإلعالنات من قبل صاحب الدعوة في حالة أرسلت.

شروط أساسية /مسبقة /حد أدنى لالشتراك بالمناقصة
* عدم استيفاء شرط و/أو إرفاق مستند أيا ً كان و/أو أي نقص و/أو إجراء تغيير/إضافة على مستندات وشروط المناقصة و/أو أي
تحفظ سواء كان باإلضافة على نص المستندات ،وسواء كان عن طريق رسالة مرفقة وسواء بأية طريقة أخرى ،باستثناء المذكور في
مستندات المناقصة  ،لن تكون سارية المفعول ويمكن أن تؤدي لعدم البحث في العرض وإلغائه.
* يحتفظ صاحب الدعوة لنفسه بالحق بإدارة مفاوضات مع مقدمي العروض الذين وجدت عروضهم مالئمة ،معهم كلهم ومع كل
واحد على حدة.
* يجب تقديم كفالة بنكية بقيمة  30,000ش.ج ويجب أن تكون سارية المفعول حتى تاريخ  28/02/22وبنص الملحق أ من
مستندات المناقصة.
* يجب على مقدم العرض أن يكون هيئة قضائية متحدة ومسجلة في السجل الرسمي أو هيئة قانونية.
* يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية ( االلتزام بإدارة حسابات
ودفع مستحقات الضرائب) ،للعام –  ،1976بما في ذلك التصاريح التالية:
 oمقدم العرض يدير حسابات بموجب القانون ويستوفي الشروط المحددة في قانون صفقات الهيئات العمومية  ،للعام .1976-
 oال يوجد لمقدم العرض إدانات بموجب قانون العمال األجانب وقانون الحد األدنى لألجور .
 oفي حالة كون مقدم العرض اتحاد ،ال يوجد لمقدم العرض ديون رسوم سنوية في سلطة التنظيمات عن السنوات التي سبقت السنة
المقدم فيها العرض.
 oفي حالة كون مقدم العرض جمعية ،مقدم العرض صاحب تصريح إدارة سليمة من قبل مسجل الجمعيات  ،ساري المفعول للسنة
الحالية .
ً
 oلمقدم العرض الذي يستخدم عماال  :يلتزم مقدم العرض باستيفاء كافة التزامته بموجب القانون ،من ناحية دفع األجور بما في
ذلك ،الحقوق االجتماعية لجميع عماله خالل فترة التعاقد والحد األدنى لألجور .
 °ال يوجد تخوف من بقاء مقدم العرض كصاحب مالحظة مصلحة حية .
 يجب على مقدم العرض تقديم تصريح مصادق عليه من قبل محامي ،بأن مخول التوقيع هو مالك الشركة القائمة أكثر من7 -
سنوات  ،في مجال تزويد سوائل مبردة.
 ي جب على مقدم العرض أن يكون شركة صاحبة تجربة مثبتة بعمل مشابهه لألعمال موضوع المناقصة  ،في مستشفيات في
البالد في منطقة المركز ( من الخضيرة وحتى جديرة) ذات  600سرير استشفاء أو أكثر ،أو في منشآت أساسية ضرورية
أخرى مشابهه للمستشفيات  ،خالل الـ 5-سنوات األخيرة على األقل ( من سنة  2017وحتى سنة  ،2021شامل).
 يجب على مقدم العرض تقديم توصيات من هيئات كبيرة أو هيئات مماثلة بحجمها لمستشفى فولفسون ،قُدمت لها خدمات من
قبل الشركة بالـ 5-سنوات األخيرة .
 مقدم عرض الذي يستوفي طلبات التعديل لقانون المناقصات (رقم  ،)15للعام– ( 2002فيما يلي – تعديل القانون)  ،بموضوع تشجيع
النساء في المصالح عليه تقديم مصادقة وتصريح ،بموجب قانون تعديل القانون ،بموجبه المصلحة هي بسيطرة ارمأة.
 استيفاء كامل للمواصفات التقنية وطلبات المناقصة بدون استثناء.
 يجب على مقدم العرض االلتزام بتزويد الخدمات في أي وقت ،بما في ذلك في ساعات الطوارىء .
يستوف أحد الشروط.
 الشروط هي شروط تراكمية ،يحق لصاحب الدعوة إقصاء عرض كليا ً لمقاول لم
ِ

ال يلتزم المركز الطبي فولفسون باختيار العرض األدنى ويحق له قبول قسم من العرض و/أو عدم قبول أي عرض كلياً.
كذلك ،يحق للمركز الطبي فولفسون توسيع و/أو تقليص و/أو إلغاء حجم المناقصة وعقد التعاقد ألسباب ميزانية و/أو ألسباب تنظيمية و/أو
ألسباب إدارية و/أو ألسباب أخرى .
في أي حالة لوجود تناق ض بين نص اإلعالن في الصحف وفي االنترنت وبين مضمون مستندات المناقصة ،تعطى األفضلية للمذكور في
مستندات المناقصة.
تلقى المسؤولية الحصرية على مقدم العرض لمتابعة التحديثات في موقع دائرة المشتريات الحكومية على االنترنت بما يتعلق بتغييرات ،
توضيحات وما شابه ذلك في المناقصة .
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