المركز الطبي هيليل يافي  -خضيرة
مناقصة علنية رقم 13/2014 -
ترميم وبناء قسم االمراض النفسية
.1

المركز الطبي هيليل يافي -الخضيرة (فيما يلي" :طالب العرض") يدعوكم بهذا لتقديم عروض لتنفيذ ترميم وبناء
قسم األمراض النفسية في منطقة المركز الطبي (فيما يلي" :المشروع").

.2

المشروع هو لترميم وبناء مبنى قسم األمراض الطبية (بناية قسم األطفال القديمة) .المبنى من طابق واحد ارضي,
بمساحة ما يقارب  152,1متر مربع .كما هو مفصل في التوجه المفصل لتلقي عروض كما ذكر فيما يلي.

.3

يمكن شراء مستندات المناقصة في قسم الجباية التابع للمركز الطبي ,في قسم االدارة مقابل الطوارئ ,في أيام
االحد  -الخميس بين الساعات  10:11وحتى الساعة  1,:11مقابل دفع  ,11شاقل الذي لن يعاد على جميع
االحوال ,لكل كراسة مناقصة .يمكن االطالع على مستندات المناقصة ,مجانا ,قبل شرائهم في مكاتب طالب
العرض.
يمكن شراء مستندات المناقصة ابتداءا من تاريخ .2121222112
صيغة المناقصة تظهر ايضا على موقع االنترنت التابع للمركز الطبي هيليل يافي على عنوان:
http://hy.health.gov.il

.4

سيتم اتمام العمل حتى موعد اقصاه ( 11احد شهرا تقويميا) من موعد امر بدء العمل ,المصدر من قبل طالب
العرض في الموعد المحدد من قبل طالب العرض ووفقا الختياره المطلق.

.5

لطالب العرض الحق في تغيير و /أو توسيع و /أو تقليص مجمل التعاقدات مع المقاول الفائز في المناقصة بحجم
حتى  ,%31بواسطة اضافة /تقليص تنفيذ بنود و /أو فصول في مستندات الكمية (متواجدة او جديدة) .في حال
استغل حق التوسيع /التقليص كما ذكر ,سيؤخذ طالب العرض بعين االعتبار تغيير موعد تنفيذ المشروع بالتالئم,
اذا تواجد ما يبرر ذلك ,وكل ذلك وفقا لحجم التوسيع /التقليص ,ماهيته ,موعد تقديم االعالم بتنفيذهم وغيرها.

 .6شروط اولية لالشتراك في المناقصة :
تطيع االشتراك في المناقصة المذكورة اعاله الذين تتوفر بهم ,في موعد تقديم العروض ,جميع الشروط المذكورة
فيما يلي مجتمعة:
1.6

مقدمي عروض المسجلين وفقا لقانون تسجيل مقاولين لالعمال الهندسية البنائية ,لسنة ,1191 -وذا
تصنيف مقاوالت ج 2على االقل في فرع رئيسي .111

1.6

مقدمي عروض ذوي خبرة مثبتة بانشاء مشاريع ,ذات تعقيد تكنولوجي وتكلفة مالية مشابهه لتلك
المتواجدة في المشروع ,موضوع المناقصة .على الخبرة ان تتطرق الى اعمال خالل الخمس سنوات
االخيرة.

1..

مقدمي عروض الذين سيشاركوا في جولة مقاولين التي ستقام في تاريخ  101.110.11الساعة
 .1.:..مكان اللقاء طابق  ,,بناية إستقبال ب ,المركز الطبي هيليل يافي ,الخضيرة .طالب العرض ال
يلتزم باقامة جوالت مقاولين اضافية.

.4.6

مقدمي عرض الذين ارفقوا حوالة مصرفية او ضمانة مصرفية /شركة تأمين مستقلة ,غير مربوطة,
لصالح طالب العرض (كما هو مفصل ووفقا لشروط المناقصة) ,بمبلغ  000,222شاقل لتامين تنفيذ
شروط المناقصة ,وفقا للصيغة المرفقة للمناقصة ,الضمانة ستكون سارية المفعول حتى تاريخ
3.232.30200

.4.6

مقدمي عروض اصحاب جميع التأشيرات والتصريحات المطلوبة وفقا لقانون صفقات الهيئات العمومية
(تطبيق إدارة حسابات ودفع ضرائب إلزامية) ,لسنة –  ,1199على اسمهم ,بما في ذلك:

 .4.6.6تأشيرة موظف ضريبة مرخص ,محاسب او مستشار ضريبة ,الذي يثبت ان مقدم العرض يدير دفاتر
الحسابات وفقا لقانون ضريبة الدخل (صيغة جديدة) وقانون ضريبة القيمة االضافية ,لسنة1791 -
او أنه معفى من ادارتها وهو يقوم بتبليغ موظف الضريبة عن مدخوالته وكذلك لمدير الضريبة
االضافية عن صفقات التي تفرض عليها ضريبة وفقا لقانون ضريبة القيمة االضافية.
 .4.6.6تصريح المصادق عليه من قبل محامي ,والذي يتضمن عدم ادانة مقدم العرض وصاحب المصلحة به
باكثر من جريمتين وفقا لقانون العمال االجانب (منع استخدام غير شرعي وضمان شروط عادلة),
لسنة 1771 -ووفقا لقانون الراتب االدني ,لسنة.1109 -
 .4.4مقدم العرض اشترى من طالب العرض مستندات المناقصة.
 .4.6لمقدم العرض ال يوجد ديون لصالح مسجل الشركات وهي ليست شركة منتهكة للقانون أو أنها بانذار قبل
تسجيلها كشركة منتهكة للقانون.
 .920مقدمي عروض ذوي ترخيص مصلحة ساري المفعول.
 .921مقدمي عروض الذين هم مواطنين اسرائيليين وإذا كانوا تنظيما – تنظيم المسجل بشكل قانوني في اسرائيل.
 .9211مقدمي عروض الذين تتوفر بهم جميع الشروط االولية المفصلة في مستندات المناقصة.

 .6العروض في المناقصة ستكون سارية المفعول لمدة  661يوما من اليوم األخير لتقديم العروض في المناقصة.
 .8يجب تقديم العرض حتى تاريخ  1.1.010.11الساعة  10:..الى صندوق المناقصات ,المتواجد في المركز الطبي
في مكاتب المدير االداري ,بناية االقامة أ ,كما هو مفصل في مستندات المناقصة .عرض الذي سيتم ادخاله الى
صندوق المناقصات بعد الموعد المذكور اعاله سيلغى.

 .9لتفاصيل اضافية ولتلقي توضيحات فيما يتعلق بالمناقصة ,قبل تقديم العرض ,يمكن التوجه خطيا الى السيدة يهوديت
إلي نائبة المدير االداري ,بواسطة فاكس  12-93229,2أو على عنوان ص.ب 191 .الخضيرة .سيتم استقبال
التوجهات حتى تاريخ  0032030200فقط ,كما هو مفصل في مستندات المناقصة .مقدم عرض الذي لن يتوجه حتى
هذا الموعد سيعتبر كموافق لشروط المناقصة كاملها وكمتنازل عن تلقي تفاصيل إضافية وتوضيحات.
 302يوضح أنه فقط صيغة مستندات المناقصة الكاملة المتواجدة في مكاتب المركز الطبي هي الملزمة لمقدم العرض,
ويمكن شراء مستندات المناقصة كما ذكر ابتداءا من تاريخ .07110112

