المركز الطبي هيلل يافة
مناقصة علنية رقم 05/2021
الستكمال أعمال بحجم مبنى الخدج ومبنى المولدات الكهربائية
في نطاق مساحة المركز الطبي هيلل يافه
 )1المركز الطبي هيلل يافة (فيما يلي – "صاحب الدعوة") يطلب بهذا تلقي عروض أسعار الستكمال أعمال بحجم مبنى
الخدج ومبنى المولدات الكهربائية (فيما يلي – " العمل") في نطاق مساحة المركز الطبي ،وذلك بموجب الشروط
والطلبات المفصلة في مستندات المناقصة.
 )2مستندات المناقصة ،تشمل الخرائط ،تُوزع في موعد جولة المقاولين.
 )3نص المناقصة منشور أيضا ً في موقع صاحب الدعوة على االنترنت بالعنوان ./http://hy.health.gov.il :يوضح
بهذا أن نص المناقصة المنشور في موقع صاحب الدعوة على االنترنت ،ال يشمل الخرائط وجدول الكميات .والتي يمكن
الحصول عليها من مكتب مدير المشروع ،هاتف رقم.03-6167030/058-6441067 :
 )4مدة تنفيذ األعمال ،شهرين اثنين حسب التقويم من تاريخ إصدار أمر بداية العمل من قبل صاحب الدعوة.
 )5شروط الحد األدنى لالشتراك بالمناقصة:
تحق المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله لمقدمي العروض الذين يستوفون بموعد تقديم العروض  ،الشروط التراكمية
التالية :
أ .مقدم العرض ،صحيح للموعد األخير ال ُمحدد لتقديم العروض بالمناقصة ،هو مقاول مسجل في الفرع
الرئيسي ( 100بناء) بتصنيف ج 1-على األقل ،في السجل الذي يدار في سجل المقاولين بموجب تعليمات
قانون تسجيل المقاولين ألعمال هندسة البناء ،للعام ،1969 -واللوائح من ضمنه.
ب .مقدم العرض هو مقاول معترف فيه للعمل مع الوزارات والمكاتب الحكومية ،من قبل اللجنة في مجال
موضوع المناقصة وفي مجموعات التصنيف المالئمة لحجم األعمال.
ج .مقدم العرض اشترك في جولة المقاولين التي ستجري بتاريخ  4.5.2021الساعة  10:00في الطابق
الخامس ،مبنى عنبر مكوث المرضى ب ،لدى صاحب الدعوة.
د .مقدم العرض يستوفي الشروط التراكمية التالية:
د.1

نفذ مقدم العرض على األقل  3أعمال مشابهه بحجم مالي مشابهه لألعمال موضوع هذه المناقصة.

د .2

نُفذت األعمال كالمذكور في هذا البند ،خالل السنوات الـ 5 -التي سبقت الموعد األخير لتقديم
العروض في هذه المناقصة.

هـ .مقدم العرض أرفق لعرضه كفالة بنكية  /كفالة من شركة تأمين مستقلة وغير مرتبطة لصالح صاحب
الدعوة بمبلغ  14,040ش.ج .لضمان شروط مستندات المناقصة ،بموجب النص المرفق لمستندات الناقصة.
و .ال توجد لمقدم العروض أي ديون لمسجل الشركات وهو ليس شركة مخلة بالقانون أو تحت طائل إنذار
قبل تسجيله كشركة مخلة بالقانون.
ز .مقدم العرض هو مواطن إسرائيلي وفي حالة كونه اتحاد -االتحاد مسجل بموجب القانون في إسرائيل.
ح .مقدم العرض صاحب كافة التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية (االلتزام بإدارة
حسابات ودفع مستحقات الضرائب) ،للعام 1976 -على اسم مقدم العرض بما في ذلك:
أ .مصادقة موظف مخول ،مدقق حسابات أو مستشار ضريبة ،يثبت أن المتقدم يدير سجالت
حسابات بموجب أمر ضريبة الدخل [الصيغة الجديدة] وقانون ضريبة القيمة المضافة 1975-
أو أنه معفي من إدارتها وأنه معتاد على تقديم التقارير لمأمور ضريبة الدخل حول دخله وأنه
يقدم تقارير لمدير ضريبة القيمة المضافة حول الصفقات الملزمة بالضريبة بموجب قانون
ضريبة القيمة المضافة.
ب.تصريح ُمصادق عليه من قبل محام ،بموجبه فإنه حتى موعد التعاقد لم تتم إدانة مقدم
العرض وذوي العالقة فيه بأكثر من مخالفتين بموجب قانون العمال األجانب (حظر التشغيل
غير القانوني وضمان شروط عادلة)،للعام  1991-وبموجب قانون أجر الحد األدنى – ،1987
صيغة التصريح ُمرفقة لمستندات المناقصة.
ج .تصريح ُمصادق عليه من قبل محامي بخصوص تشغيل عمال من ذوي اإلعاقات بموجب
قانون صفقات الهيئات العمومية للعام (التعديل رقم  10وتعليمات الساعة) للعام 2016 -وقانون
مساواة الحقوق لألشخاص ذوي إعاقات للعام، 1998 -صيغة التصريح ُمرفقة لمستندات
المناقصة.

 5.1تعتبر هذه الشروط طلب ُمسبق لالشتراك في المناقصة ،عدم استيفاء شرط و/أو عدم إرفاق مستند أيا ً
كان سيؤدي إللغاء العرض كليا ً قبل البحث فيه في لجنة المناقصات.
 )6طلبات عامة:
أ .يلتزم مقدم عرض باستيفاء الطلبات وااللتزامات بالمحافظة على السرية وحماية وضمان المعلومات
الموجودة في مستندات المناقصة.
ب .يلتزم مقدم العرض بتطبيق كافة القوانين ،المعايير ،الطلبات ،األنظمة وما شابه ذلك بموضوع السالمة
والتوقيع على ملحق السالمة ،في حالة فوز عرضه في المناقصة.
ج .مقدم عرض الذي يوقع على مستندات المناقصة في األماكن المخصصة لذلك.

 )7تبقى العروض في المناقصة سارية المفعول لمدة  90يوما ً من الموعد األخير لتقديم العروض في المناقصة.
 )8يجب تقديم العروض لغاية تاريخ  30.5.2021الساعة  ،13:00لصندوق المناقصات ،الموجود في مكاتب صاحب الدعوة،
مكتب المدير اإلداري ،في مبنى عنبر مكوث المرضى أ .العرض الذي يصل بعد الموعد المذكور أعاله سيتم إقصاءه.
 )9لتفاصيل إضافية يمكن التوجه خطيا إلى للمحامية افرات كولتون زالما  ،سكرتيرة لجنة المناقصات ،بواسطة :فاكس رقم
 ، 04-6344752 :العنوان ص.ب 169 .الخضيرة أو عبر البريد االلكتروني على العنوان
 .EfratKZ@hy.health.gov.ilصاحب الدعوة لن يأخذ بالحسبان تفاصيل أو معلومات تم تسليمها بواسطة جهة
أخرى .تستقبل التوجهات حتى تاريخ  12.5.2021فقطُ ،مقدم العرض الذي ال يقدم توجها حتى هذا الموعد يعتبر موافقا
على شروط المناقصة ومتنازال عن الحصول على تفاصيل إضافية وتوضيحات.
 )10في أي حالة لوجود تناقض أو عدم مالءمة بين نص اإلعالن وبين مستندات المناقصة ،المذكور في مستندات المناقصة
هو ال ُملزم.

