
 

 

 
 
 
 

 المركز الطبي هيلل يافه

 6/7102 مناقصة علنية رقم
  لصيانة غرف نظيفة وغرف عزل

 المركز الطبي هيلل يافه لصالح
 

 
 لصيانة غرف نظيفة يطلب بهذا عرض تسعيرة"( الداعي" – فيما يلي) المركز الطبي هيلل يافه في الخضيرة .1

وذلك  ,"(العمل" – فيما يلي)  وغرف عزل لصالح الداعي( ومختبرات IVF غرف, غرف إنعاش, غرف عمليات)

 . وفقا للشروط والمتطلبات المفصلة في وثائق المناقصة

 

األحد حتى يمكن الحصول على وثائق المناقصة, في وحدة الجباية التابعة للداعي, مقابل غرفة الطوارئ, في أيام  .2

 .00:00 وحتى الساعة  00:00 الخميس بين الساعات
 
 . /http://hy.health.gov.il: صيغة المناقصة تظهر أيضا في موقع االنترنت التابع للداعي في العنوان .3

 
و/أو تحديثها في أي مرحلة حتى موعد يحفظ الداعي لنفسه الحق لتصحيح وثائق المناقصة و/أو اإلضافة إليها  .4

التسعيرة. التحديثات والتغييرات فيما يخص المناقصة تظهر في موقع االنترنت. من واجب كل تقديم عروض 

 .متقدم وعلى مسؤوليته التحدث بهذه التغييرات حتى الموعد األخير لتقديم العروض
 

 . فترة التعاقد مع الفائز في هذه المناقصة هي لمدة سنة .0
يكون جائزا للداعي, وفقا العتباراته وحدها, تمديد التعاقد ألربع فترات إضافية, ذات سنة واحدة في كل مرة ووفقا 

 . لشروط المناقصة
 
 :شروط أولية للمشاركة في المناقصة .6

  
 :أدناه التراكميةالشروط , في موعد تقديم العروض, يجوز المشاركة في المناقصة المذكورة أعاله لمن يستوفون

  
في صيانة غرف نظيفة وغرف ( 4116 -و 4112, 4112) متقدم مع خبرة مثبتة في السنوات الثالث األخيرة 6.1

 .عزل في ثالث هيئات مختلفة, من بينها هيئتان على األقل هما مراكز طبية

 . الخبرة كما هو وارد أعاله لحجم مالي أو كمي مساٍو/ أكبر من حجم األعمال في المناقصة
 

إدارة دفاتر Y) ملكون كافة التصديقات والتصريحات المطلوبة حسب قانون صفقات الهيئات العامةمن ي 6.4

 : باسم المتقدم بما في ذلك 1796 -(, حسابات ودفع ديون الضريبة
 

مدقق حسابات أو مستشار ضريبة, يشهد على أن المتقدم يدير دفاتر , مصادقة مأمور تقدير 6.4.1

 1792- قانون ضريبة القيمة المضافةو[ الصيغة الجديدة] لحسابات بموجب قانون ضريبة الدخ
وأنه يقدم عتاد على تقديم التقارير لمأمور التقدير حول دخله مأو أنه معفى من إدارتها وأنه 

الملزمة بالضريبة حسب قانون ضريبة تقارير لمدير ضريبة القيمة المضافة حول الصفقات 
 .القيمة المضافة

تصريح محقق بواسطة محام, بحسبه فإنه حتى موعد التعاقد لم تتم إدانة المتقدم وذوي العالقة  6.4.4
حظر التشغيل غير القانوني وضمان ) العاملين األجانبقانون  فيه بأكثر من مخالفتين حسب

 .1799 - وحسب قانون أجر الحد األدنى 1771-(, شروط عادلة
 

 .فإنه تشكيل مسجل قانونيا في اسرائيل –المتقدم الذي هو مواطن إسرائيلي وفي حال كونه تشكيال  6.6
 

 .ستمارة عرض التسعيرةالمتقدم الذي يقوم بتقديم عروض تسعيرة لكافة البنود المفصلة في ا 6.2
 

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


 

 

المتقدم الذي ال توجد عليه ديون لمسجل الشركات وهو ليس شركة مخالفة للقانون أو أنه تحت طائل اإلنذار  6.2
 .قبل تسجيله كشركة مخالفة للقانون

 

في قاعة الجلسات  03:4 في الساعة 7102/40/72يوم  المتقدم الذي يشارك في جولة المقاولين التي ستجرى 6.6

على المتقدم .  جانب القسم التقني, الطابق األوسط, مبنى االستيصاف أ, في المركز الطبي هيلل يافهالتي إلى 

أن يرفق مع العرض بروتوكول جولة المقاولين موقعا بواسطته. إذا اتخذت قرارات في جولة المقاولين والتي 
بروتوكول جولة المقاولين,  تضيف, تمس أو تغير شرطا من شروط المناقصة, تكون القرارات التي تظهر في

 .نهائية وملزمة
 

 هذه الشروط تشكل مطلبا مسبقا للمشاركة في المناقصة, عدم استيفاء شرط و/أو عدم إرفاق أية وثيقة كانت 6.9
 .وذلك قبل المناقشة في لجنة المناقصات يؤديان إلى شطب العرض وتنحيته

 
 :متطلبات عامة للمناقصة .9

 
من قبل معهد المواصفات اإلسرائيلي, للمجال المطلوب في  ISO9001 الجودةالمتقدم الذي يملك مواصفات  9.1

 . هذه المناقصة

 

 .المتقدم الذي يوقع على وثائق المناقصة في األماكن المخصصة لذلك 9.4

 

 .المتقدم الذي لديه القدرة على تزويد العمل بموجب متطلبات هذه المناقصة 9.6

 

للحفاظ على السرية وتأمين المعلومات التي تظهر في وثائق المتقدم الذي يستوفي المتطلبات والتعهدات  9.2
 . المناقصة

 
يوما من يوم التوقيع على اتفاقية التعاقد, إال إذا تحدد غير ذلك بين  61 –يزود الفائز في المناقصة العمل ابتداء من  .9

 .األطراف
 

 . لتقديم العروض في المناقصةيوما من الموعد األخير  71تبقى العروض في المناقصة سارية المفعول لـ  .7

 

, الذي في مكاتب الداعي, لصندوق المناقصات, 0:344 في الساعة  7102/10/00 حتى يوم يجب تقديم العرض .11
 .العرض الذي يصل بعد الموعد المذكور أعاله يتم شطبه. في مبنى االستيصاف أ, مكتب المدير اإلداري

 

 :شادي بدر, مساعد المدير اإلداري, بواسطة لتفاصيل إضافية يمكن التوجه خطيا إلى السيد .11
 الخضيرة أو بالبريد االلكتروني 167. ب.ص عنوان, 2088544-40 –هاتف , 2500436-40 فاكس

shadib@hy.health.gov.il . 
 . جهة أخرىالداعي ال يأخذ بالحسبان تفاصيل أو معلومات تم تسليمها بواسطة 

المتقدم الذي ال يقدم توجها حتى هذا الموعد يعتبر موافقا على , فقط 4:54.50400 تستقبل التوجهات حتى تاريخ

 .شروط المناقصة ومتنازال عن الحصول على تفاصيل إضافية وتوضيحات
 

للوارد في وثائق في حال وجود تناقض أو عدم تناسب بين صيغة البالغ وبين وثائق المناقصة, فإن األفضلية  .14
 . المناقصة
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