
 يافه ھيلل الطبي المركز
  2017/7 مناقصة علنية رقم

  ضواغط نفايات متكاملة 2لتزويد, تركيب وصيانة 
 يافه ھيلل الطبي المركز لصالح

  
  

من خالل ھذا اإلعالن الحصول على  يطلب") صاحب الدعوة" – يلي فيما( الخضيرة في يافه ھيلل الطبي المركز .1
متر مكعب مالئمة للتحميل على  24ضواغط نفايات متكاملة بحجم  2عرض أسعار لتزويد, تركيب وصيانة 

 للشروط وفقا "البضائع") وذلك -مركبات إخالء النفايات التابعة لبلدية الخضيرة لصالح صاحب الدعوة (فيما يلي
 .المناقصة وثائق في المفصلة والمتطلبات

 أيام في, الطوارئ غرفة مقابل, لصاحب الدعوة التابعة الجباية وحدة في, المناقصة وثائق على الحصول يمكن .2
  .15:00 الساعة وحتى  08:00 الساعات بين الخميس حتى األحد

: العنوان لصاحب الدعوة في التابع االنترنت موقع في أيضا موجودة المناقصة صيغة .3
http://hy.health.gov.il/ .  

 حتى مرحلة أي في تحديثھا أو/و إليھا اإلضافة أو/و المناقصة وثائق لتصحيح الحق لنفسه صاحب الدعوة يحفظ .4
عاتق  على. االنترنت موقع في سُتنشر المناقصة يخص فيما والتغييرات التحديثات. األسعار عروض تقديم موعد

 .العروض لتقديم األخير الموعد حتى التغييرات بھذه الحصول على حتلنة مسؤوليته وعلى كل ُمقدم للعرض
  . سنة لمدة ھي المناقصة ھذه في الفائز مع التعاقد فترة .5

 مرة كل في واحدة سنة ذات, إضافية فترات ألربع التعاقد تمديد, الحصرية العتباراته وفقا, يحق لصاحب الدعوة
  . المناقصة لشروط ووفقا

  
  شروط الحد األدنى لالشتراك في المناقصة: .6

   
  :أدناه التراكمية الشروط, العروض تقديم موعد في, يستوفون لمن أعاله المذكورة المناقصة في االشتراك يجوز

    
 ُمقدم عرض يقوم بعرض بضائع تستوفي متطلبات المواصفات, المستند ب من مستندات المناقصة. 6.1
, على 1953حالة وجود لموضوع التعاقد معيار إسرائيلي رسمي كما ھو ُمعرف في قانون المعايير, للعام في  6.2

 ُمتقدم العرض أن يستوفي متطلبات ھذا المعيار.
على األقل, خالل السنتين األخيرتين التي سبقت الموعد  لمدة سنتينُمقدم عرض صاحب خبرة عملية ُمثبتة  6.3

األخير لتقديم العروض لھذه المناقصة, بتزويد وصيانة بضائع بحجم مالي أو كمي مساٍو للحجم المطلوب في 
   نظراً لماھية المناقصة تقرر تحديد شرط الحد األدنى ھذا بصيغته. ھذه المناقصة.

, 11:00الساعة  22.6.2017بتاريخ الموردين التي سوف ُتجرى  على ُمقدم العرض االشتراك في جولة 6.4
 مع يرفق ُمقدم العرض أن على.  يافه ھيلل الطبي المركز في , مبنى مكوث المرضى ب (جديد)5الطابق 
ً من قبله المقاولين جولة بروتوكول العرض , تضيف والتي المقاولين جولة في قرارات اتخذت إذا. موقعا
 نھائية, المقاولين جولة بروتوكول في تظھر التي القرارات تكون, المناقصة شروط من شرطا تغير أو تمس

  .وملزمة
 حسابات دفاتر إدارة( العامة الھيئات صفقات قانون حسب المطلوبة والتصريحات التصديقات لديھكم كافة 6.5

  ذلك: في بما ُمقدم العرض باسم 1976 - ), الضريبة ديون ودفع
  

 يدير المتقدم أن على يشھد, ضريبة مستشار أو حسابات مدقق, الدخلضريبة  مأمور مصادقة 6.5.1
 المضافة القيمة ضريبة قانونو] الجديدة الصيغة[ الدخل ضريبة قانون بموجب حسابات دفاتر

 حول ضريبة الدخل لمأمور التقارير تقديم على معتاد وأنه إدارتھا من معفي أنه أو 1975-
 حسب بالضريبة الملزمة الصفقات حول المضافة القيمة ضريبة لمدير تقارير يقدم وأنه دخله
 .المضافة القيمة ضريبة قانون

 وذوي المتقدم إدانة تتم لم التعاقد موعد حتى فإنه بحسبه, محام ُمصادق عليه من قبل تصريح 6.5.2
 القانوني غير التشغيل حظر( األجانب العاملين قانون حسب مخالفتين من بأكثر فيه العالقة
 .1987 - األدنى الحد أجر قانون وحسب 1991-), عادلة شروط وضمان

تصريح ُمصادق عليه من قبل محامي بخصوص تشغيل عمال من ذوي المحدودية حسب  6.5.3
 وقانون 2016للعام ) وتعليمات الساعة 10تصليح رقم (قانون صفقات الھيئات العمومية للعام 

 .1998 للعام محدودية مع لألشخاص الفرص تساوي
  



  
  

 
  

  
ً  ةمسجل شركة فإنه – شركة كونه حال وفي إسرائيلي مواطن ھو ُمقدم العرض 6.6   .اسرائيل في قانونيا
 اإلنذار طائل تحت أنه أو للقانون مخالفة شركة ليس وھو الشركات لمسجل ديون عليه توجد ال ُمقدم العرض 6.7

 .للقانون مخالفة كشركة تسجيله قبل
 كانت وثيقة أية إرفاق عدم أو/و شرط استيفاء عدم, المناقصة في للمشاركة مسبقا مطلبا تشكل الشروط ھذه 6.8

ً  العرض شطب إلى يؤديان  .المناقصات لجنة في المناقشة قبل وذلك وإقصاءه كليا
 

  
  شروط عامة للمناقصة: .7

  
 .لذلك المخصصة األماكن في المناقصة وثائق على يوقع الذي ُمقدم العرض 7.1

  
 .المناقصة ھذه متطلبات بموجب العمل تزويد على القدرة لديه الذي ُمقدم العرض 7.2

  
 وثائق في تظھر التي المعلومات وتأمين السرية على للحفاظ والتعھدات المتطلبات يستوفي الذي ُمقدم العرض 7.3

 .المناقصة
  

الكفالة األولى (كفالة ُمنتج), تفصيل للخدمات المطلوبة للبضائع خالل سنة الذي ُيرفق لعرضه  ُمقدم العرض 7.4
والخدمات المطلوبة بعد سنة الكفالة األولى بما في ذلك, عدد الصيانات الوقائية السنوية, قطع الغيار التي 

 سوف يقوم باستبدالھا في إطار الصيانة الوقائية بدون دفع وغيرھا من األمور.
 

يوم من موعد التوقيع على اتفاقية التعاقد, أو في  45حتى موعد أقصاه على الفائز في المناقصة تزويد البضائع  .8
 30موعد آخر حسب طلب صاحب الدعوة. األعمال المطلوبة لغرض تركيب وتشغيل البضائع, يجب أن تتم خالل 

 يوم من موعد التوقيع على اتفاقية التعاقد.
 .المناقصة في العروض لتقديم األخير الموعد من يوم 90 لمدة المفعول سارية المناقصة في العروض تبقى .9

الموجود في مكاتب صاحب , المناقصات لصندوق, 13:00 الساعة في  6.7.2017تاريخ  حتى العرض تقديم يجب .10
سيتم  أعاله المذكور الموعد بعد يصل الذي العرض. أ مكوث المرضى مبنى في, اإلداري المدير مكتب, الدعوة

  إقصاءه.
  :بواسطة, اإلداري المدير مساعد, بدر شادي السيد إلى خطيا التوجه يمكن إضافية لتفاصيل .11

 االلكتروني بالبريد أو الخضيرة 169. ب.ص عنوان, 6188307-04 –ھاتف, 6344752-04 فاكس
shadib@hy.health.gov.il .  

 . أخرى جھة بواسطة تسليمھا تم معلومات أو تفاصيل بالحسبان يأخذ ال صاحب الدعوة
 موافقا يعتبر الموعد ھذا حتى توجھا يقدم ال الذي ُمقدم العرض, فقط 26.6.2017 تاريخ حتى التوجھات تستقبل
  .وتوضيحات إضافية تفاصيل على الحصول عن ومتنازال المناقصة شروط على

 وثائق في للوارد األفضلية فإن, المناقصة وثائق وبين البالغ صيغة بين تناسب عدم أو تناقض وجود حال في .12
 . المناقصة

  
 
  


