قسم المناقصات والتعاقدات

مناقصة علنية لتزويد وتركيب مولد كهربائي  PRIME KVA1250في محطة  – TR0مشروع 2060
مناقصة رقم 22298184
 .1نطلب بهذا تلقي عروض لمناقصة لتزويد وتركيب مولد كهربائي  KVA PRIME1250في محطة  TR0في
المركز الطبي شيبا ،تل هشومير.
بموجب الطلبات المرفقة لمستندات المناقصة (يعتبر هذا اإلعالن جزء ال يتجزء من مستندات المناقصة).
 .2مستندات المناقصة منشورة في موقع " دائرة المشتريات الحكومية " على االنترنت ،يجب الدخول للموقع لالطالع
على مستندات المناقصة وطباعتها مجاناً.
 .3مقدم عرض مع تصنيف مقاول 160أ مجموعة ب  ،بإمكانه االشتراك في المناقصة.


تقبل األسئلة االستفسارية حتى يوم الثالثاء الموافق  ،16.8.2022الساعة ،12:00
فقط بواسطة البريد االلكتروني على العنوان، yep.misrad@gmail.com :
ترسل األجوبة على األسئلة بشكل مركز عبر البريد االلكتروني يوم الثالثاء الموافق.30.8.2022 :



من أجل تلقي كلمة مرور واسم مستخدم لمنظومة رمدور  ،يجب التوجه للسيد أيلي فيلوسوف عبر
البريد االلكتروني ،على العنوان Eli.Philosof@sheba.health.gov.il-



 .4شروط حد أدنى مهنية لمزود المولد الكهربائي– بالخضوع وبموجب البند  13.13من الشروط الخاصة العامة
في مستندات المناقصة:
صنع واحدة من الشركات ال ُمصنعة التالية :كتربيلر/

المولد الكهربائي المقترح هو من ُ
 /F.G.WILSONكمينس  /كوهلر  SDMO/وبالمالئمة.


المزود هو ُمصنّع المنظومة أو المسوق المرخص من قبل الشركة ال ُمصنعة -يجب إرفاق
تصريح شركة ُمصنعة.



يتم تركيب كافة مركبات الماكينة ،من قبل المسؤول عن تركيب الماكينة وتخرج من بيت
المسؤول عن التركيب كوحدة واحدة ومن نفس المركب .



يوجد لمزود المولد الكهربائي مركز خدمة  24/7متوفر وبشكل متتالي طيلة أيام السنة.



مقدم الخدمات يعرف توفير حلول طيلة أيام السنة وطيلة ساعات اليوم وفقا ً للمطلوب .



لمزود المولد الكهربائي مخزون قطع غيار متوفر لكافة قطع الماكينة.



لمزود المولد الكهربائي قسم هندسي إلدارة مشروع اإلقامة.



في كل سنة من السنوات  2017-2022زود مزود المولد الكهربائي على األقل  5مولدات
كهربائية من نوع المولدات الكهربائية المفصلة في البند  13.13.1أعاله (ال يوجد التزام بأن
يكون نفس نوع المولد الكهربائي كل سنة).
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يجب أن يكون لدى المزود عدد تقنيين على األقل  25تقني أصحاب تجربة أكثر من خمس
سنوات  ،من بينهم يجب أن يكون اثنين مهندسين في مجال الكهرباء والميكانيكا.

 .5تجربة مقدم العرض– التجربة المطلوبة من ناحية التزويد ،التركيب وصيانة المولدات الكهربائية،
تنفيذ على األقل  5مشاريع في الخمس سنوات األخيرة تشمل واحد مما يلي:
 .1تركيب مولد كهربائي أعلى من KVA 1000
 .2تركيب ألواح جهد منخفض أعلى من A1000
 .3تركيب ألواح جهد عالي أعلى من A200

 .6يجب على مقدم العرض إرفاق المستندات التالية (البنود أحتى و هي طلبات حد أدنى):
أ .التصاريح المطلوبة بموجب قانون صفقات الهيئات العمومية (االلتزام بإدارة حسابات ودفع مستحقات
الضرائب) للعام – .1976
ب .تصاريح ورخص سارية المفعول بموجب المطلوب في البنود  3و 4 -أعاله.
ج .تصريح حول كون مقدم العرض اتحاد متحد بموجب القانون في إسرائيل.
د .تصريح بعدم وجود إدانات بموجب قانون العمال األجانب وقانون الحد األدنى لألجور.
هـ .تصريح موقع بخصوص التجربة وفقا ً للمطلوب في البند رقم  5أعاله.
و .كفالة اشتراك في المناقصة بقيمة  50,000ش.ج (خمسون ألف شاقل جديد فقط)
سارية المفعول حتى تاريخ 5.2.2023
للمعرفة :كفالة تنفيذ بنسبة  5%من قيمة العرض ت ُطلب من مقدم العرض الفائز في المناقصة.
 .7يحتفظ صاحب الدعوة لنفسه بالحق باإلضافة ،بعد نشر المناقصة :تعديالت ،تغييرات وإضافات وفقا ً لتقديراته.

.8

يحتفظ صاحب الدعوة لنفسه بالحق بإدارة مفاوضات مع المتنافسين بالمناقصة بموجب المادة ( 7أ) و/أو

إجراء عملية تنافسية إضافية بموجب المادة  17هـ من لوائح قانون واجب المناقصات ،للعام ( 1993 -في حالة كانت
الفجوة المالية بين العروض الرائدة أقل من  ، 20%أو في حالة تجاوز التقدير المحدد) وأيضا ً يحتفظ صاحب الدعوة
لنفسه بالحق بتوزيع الشراء بين عدد من مقدمي العروض.

 .9ال يوجد بحقيقة نشر المناقصة ما يعتبر التزام من صاحب الدعوة لتنفيذ الدعوة ،ويحق لصاحب الدعوة التراجع
عن عرضه موضوع المناقصة و/أو إلغائه ألي سبب كان وفقا ً لتقديراته الحصرية .بدون االنتقاص من شمولية
المذكور أعاله ،يوضح بهذا أن صاحب الدعوة حدد لنفسه تقييم للميزانية (تقدير) بخصوص التكلفة المخمنة
لموضوع المناقصة ،ويحتفظ صاحب الدعوة لنفسه بالحق بعدم قبول أي عرض من العروض أيضا ً بسبب
تجاوزها للتقدير.
 .10لن يكون المشترك في المناقصة مستحقا ً ألي دفعة مقابل مصاريف من أي نوع وصنف كان تسببت له
الشتراكه في المناقصة سواء في حالة إلغاء المناقصة وسواء في حالة عدم فوزه بها.
 .11يجب تقديم عروض األسعار مرفقة بكافة المستندات المطلوبة -
بشكل رقمي حتى موعد أقصاه يوم االثنين الموافق  ، 3.10.2022.الساعة .11:00
(باستثناء الديسك اون-كي  ،الذي يشمل مستندات المناقصة والكفالة البنكية األصلية  -التي يجب تقديمها
يدويا ً لصندوق المناقصات رقم  ،2الموجود في قسم المناقصات والتعاقدات في الجناح  ،65المركز الطبي
شيبا تل هشومير).
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