
 

 

      مكتب المدير اإلداري
 
 

 المركز الطبي هيلل يافه

 7102-4 مناقصة علنية رقم
 لتنفيذ خدمات سفريات بسيارات اإلسعاف 

 لصالح المركز الطبي هيلل يافه
 

 
يطلب بهذا عرض تسعيرة لتنفيذ خدمات "( الداعي" – فيما يلي) المركز الطبي هيلل يافه في الخضيرة .1

أمن, سيارات إسعاف مركبة العناية المركزة وسيارات إسعاف وحدة العناية سفريات بسيارات إسعاف 
 "(. الخدمات" – فيما يلي) المركزة المتنقلة

في حال ليس للمتقدم رخصة استخدام سيارة وحدة العناية المركزة المتنقلة, تقدم الخدمة بسيارة إسعاف 
 .مركبة العناية المركزة بدون طبيب من قبل المتقدم

 

في أيام ’ الحصول على وثائق المناقصة, في وحدة الجباية التابعة للداعي, مقابل غرفة الطوارئ يمكن .2
 .10:00 حتى  00:00 األحد حتى الخميس بين الساعات

 

: نص المناقصة يظهر أيضا في موقع االنترنت التابع للداعي في العنوان
http://hy.health.gov.il/ . 

 
يحفظ الداعي لنفسه الحق في تصحيح وثائق المناقصة و/أو اإلضافة إليها و/أو تحديثها في كل 

التحديثات والتغييرات بالنسبة للمناقصة تظهر في موقع . مرحلة حتى موعد تقديم عروض التسعيرة

التغييرات حتى الموعد األخير لتقديم االنترنت. من واجب كل متقدم وعلى مسؤوليته التحدث بهذه 
 .العروض

 

 .يتعاقد الداعي مع المتقدم لمدة سنة واحدة .3
, تمديد التعاقد لثالث فترات إضافية ذات سنة واحدة في كل مرة, بحسب اعتباراته, يجوز للداعي

 . بالتناسب مع الشروط الظاهرة في وثائق المناقصة
 

فترة تجريبية, والتي في خاللها يكون جائزا للمتقدم إلغاء تشكل األشهر الستة األولى من التعاقد 
 .يوما مسبقا 41التعاقد مع الفائز بإنذار خطي 

 
 .يجوز للداعي توزيع التعاقد بموجب المناقصة بين عدة متقدمين .4
 
 :شروط أولية للمشاركة في المناقصة .0

  
 الشروط, تقديم العروضفي موعد , يجوز المشاركة في المناقصة المذكورة أعاله لمن يستوفون

 :التالية التراكمية
  

 (.نصف ساعة سفر)كم من الداعي  20المتقدم الذي لديه فرع/ مركز بنصف قطر من  0.1

 

المتقدم الذي أرفق مع عرضه شيكا مصرفيا أو كفالة بنكية/ كفالة شركة تأمين ذاتية, غير  0.2
وثائق المناقصة, بموجب لضمان استيفاء شروط  ش.ج. 400111 بمبلغ, مرتبطة, ألمر الداعي

 .14.10.7102 يوم الصيغة المرفقة مع وثائق المناقصة. تكون الكفالة سارية المفعول حتى

 

تعاد الكفالة للمتقدم الذي لم يفز عرضه في المناقصة. المتقدم الذي يفوز عرضه في المناقصة 
 .المرفقة مع وثائق المناقصةيطالب باستبدال هذه الكفالة بكفالة تنفيذ كما هو وارد في االتفاقية 

 
 .ال تقبل كفالة أي طرف ثالث

 

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


 

 

يكون جائزا للداعي تقديم الكفالة للجباية طالما لم يستوف المتقدم تعهداته بموجب شروط وثائق 
 .المناقصة

 
 

 1791 - من لديهم كافة التصديقات والتصريحات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامة 0.3
 : في ذلكبما , باسم المتقدم

 

مصادقة موظف مرخص, مدقق حسابات أو مستشار ضرائب, تشهد على أن المتقدم يدير دفاتر  . أ

أو  1790-قانون ضريبة القيمة المضافة و[ الصيغة الجديدة] حسابات بموجب قانون ضريبة الدخل

من إدارتها وأنه معتاد على تقديم التقارير لمأمور التقدير حول مدخوالته وكذلك على أنه معفى 

على تقديم التقارير لمدير ضريبة القيمة المضافة حول الصفقات التي تفرض عليها الضريبية 

 .حسب قانون ضريبة القيمة المضافة

لمتقدم وذوي تصريح محقق بواسطة محام, بحسبه فإنه حتى موعد التعاقد لم تتم إدانة ا . ب
قانون العاملين األجانب )حظر التغيل غير القانوني وضمان  العالقة فيه بأكثر من مخالفتين حسب

فقة مع وثائق صيغة التصريح مر, 1709-وحسب قانون أجر الحد األدنى  1771-شروط عادلة( 

 .المناقصة, الملحق أ لهذه الوثيقة
 
 .التشكيل المسجل قانونيا في اسرائيل –المتقدم الذي هو مواطن إسرائيلي وفي حال كونه تشكيال  0.4

 

فيما ) المتقدم الذي يملك كحد أدنى أربع سيارات إسعاف وسيارتي إسعاف مركبة عناية مركزة 0.0

 "(.سيارات اإلسعاف" – يلي

 

وجود رخصة لتشغيل سيارة إسعاف وحدة العناية المركزة المتنقلة ال يشكل شرطا  :توضيح** 
أوليا في هذه المناقصة لكن الداعي معني, كما هو وارد, باستخدام خدمات سيارة إسعاف وحدة 
العناية المركزة المتنقلة بمرافقة طبية من قبل الداعي. المتقدم الذي ليس بحوزته رخصة لتشغيل 

وحدة عناية مركزة متنقلة يقوم بتقديم خدمات كما هو وارد في سيارة إسعاف  سيارة إسعاف
 .مركبة عناية مركزة بدون طبيب

 

 .األخيرة 4سنة إنتاج سيارات اإلسعاف ال تزيد عن السنوات الـ  0.1

 

المتقدم الذي لديه تصديق تشغيل لكل واحدة من سيارات اإلسعاف التي سيتم استخدامها بموجب  0.9
 .من قبل وزارة الصحة هذه المناقصة

 

المتقدم الذي لديه رخصة تشغيل لكل واحدة من سيارات اإلسعاف التي سيتم استخدامها بموجب  0.0
 .هذه المناقصة من قبل سلطة الترخيص في وزارة المواصالت

 

 .المتقدم الذي لديه ضابط أمان في المواصالت 0.7

 

 . سيارة إسعاف مركبة عناية مركزةسنوات على األقل في تشغيل  3المتقدم الذي هو ذو خبرة  0.10

 

في . المتقدم الذي يقدم عرض تسعيرة لصالح كافة البنود المفصلة في استمارة عرض التسعيرة 0.11

حال عدم وجود رخصة لتشغيل سيارة إسعاف وحدة عناية مركزة متنقلة, يعبئ في العمود 
مركبة عناية مركزة  المخصص لسيارة وحدة عناية مركزة متنقلة, تسعيرة إرسال سيارة إسعاف

 .بدون طبيب

 

المتقدم الذي ليس مدينا بأي ديون لمسجل الشركات وهو ليس شركة مخالفة للقانون أو أنه تحت  0.12
 .طائل اإلنذار قبل تسجيله كشركة مخالفة للقانون

 

 . ساعة يوميا طوال أيام السنة 24المتقدم الذي لديه مركز مهيأ بقوى بشرية مناسبة  0.13
 

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


 

 

 
 
 
 

 :عامة للمناقصةمتطلبات  .0
 

المتقدم الذي يتعهد خطيا, أنه في حال فوزه في هذه المناقصة, فإنه سيدفع لكافة المشغلين  1.1
فترة التعاقد مع الداعي ما ال يقل عن أجر مساو ألجر الحد األدنى كما سيتم بواسطته طوال 

التأمين كذلك, بأنه سيتحمل دفع أي ضريبة و/أو دين مقابل رسوم . تحديثه من حين آلخر
الوطني, ضريبة الدخل, رسوم المعالجة التنظيمية, دفعات لصناديق التعويضات و/أو مفطاحيم, 

باإلضافة, المتعهد الذي ياعهد  .وكذلك أي دفعة أخرى تنطبق على المشغل تتعلق بتشغيل عاملين

على مقدمي  باستيفاء الوارد في قوانين العمل وكذلك أي اتفاقية جماعية و/أو أمر توسيع ينطبقان
 .خدمات من النوع موضوع هذه المناقصة

 

 .دقيقة من لحظة النداء لمركز المتقدم 01المتقدم للمناقصة يتعهد بالوصول إلى الداعي خالل  1.2

 

يتعهد الفائز في المناقصة باستيفاء كافة الشروط لتشغيل سيارات إسعاف التي أصدرت و/أو  1.3
وأجهزة طبية التابعة لوزارة الصحة ووزارة  سيتم إصدارها بواسطة الشعبة لترخيص مؤسسات

 .المواصالت خالل كل مدة التعاقد بموجب هذه المناقصة

 

 .المتقدم الذي يوقع على وثائق المناقصة في األماكن المخصصة لذلك 1.4
 

يوما من يوم تلقي البالغ حول الفوز في  30المتقدم في المناقصة يقوم بتزويد الخدمات خالل  .9
 .المذكورة بما يخضع لتوقيع االتفاقية مع الداعي المناقصة

 

يوما من الموعد األخير لتقديم العروض في  70تبقى العروض في المناقصة سارية المفعول لـ  .0
 . المناقصة

 

إلى صندوق المناقصات, الذي في مكاتب  40:11 في الساعة ,04.1.0142 يجب تقديم العرض حتى .7

مبنى االستيصاف أ. العرض الذي يصل بعد هذا الموعد المذكور الداعي, مكتب المدير اإلداري, 
 .أعاله يتم شطبه

 

 :لتفاصيل إضافية يمكن التوجه خطيا إلى السيد شادي بدر, مساعد المدير اإلداري بواسطة .10
 الخضيرة أو بالبريد االلكتروني 117. ب.عنوان ص, 2088544-40 -هاتف , 2500436-40 الفاكس

shadib@hy.health.gov.il . الداعي ال يأخذ باالعتبار التفاصيل أو المعلومات التي تم تسليمها

 . بواسطة جهة أخرى

المتقدم الذي ال يقدم توجها حتى هذا الموعد يعتبر , فقط 11.11.0142 حتى يوم يتم تلقي التفاصيل

 .ومتنازال عن تلقي تفاصيل إضافية وتوضيحات موافقا على شروط المناقصة بكاملها
 

في حال وجود أي تناقض أو عدم تناسب بين صيغة البالغ ووثائق المناقصة, فإن األفضلية  .11
 . للوارد في وثائق المناقصة

mailto:shadib@hy.health.gov.il
mailto:shadib@hy.health.gov.il

