مناقصة رقم 61/2015
لتنفيذ تزويد وتركيب خزان بخار في مستشفى ليڤنشتاين
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ميكن االطالع على وثائق املناقصة من دون مقابل في موقع هكالليت وعنوانه www.clalit.org.il:
(للدعم التقني اتصلوا بواسطة رقم تلفون  03-7667777بدالة . )1
كشرط لالشتراك في جولة املقاولني يجب احلصول على ديسكيت كتاب الكميات مقابل رسوم االشتراك  ،من
مستشفى ليفنشتاين (فيما يلي " -كالليت")  ،شارع أحوزا  ، 278رعنانا من سكرتارية الدائرة االدارية
 ،في الطابق االرض��ي  ،بناية املعاجلة  ،تلفون  )09-7709080في أيام االحد  -اخلميس  ،بني الساعات
 ، 15:00-10:00حتى بداية جولة املقاولني التي ستجري بتاريخ  7.7.2015 :الساعة . 8:45
وفي مقابل االشتراك في املناقصة يتعني على املتعهد ان يدفع لكالليت مبلغ  500ش.ج (يشمل ض ق م) .
املذكور في هذا االعالن يشكل جزءا ال يتجزأ من استمارات/وثائق املناقصة وليس فيه ما ينقص من أي
شرط من الشروط املفصلة في استمارات املناقصة وامنا يضيف اليها .
على املتعهد انزال كل وثائق املناقصة من موقع االنترنيت وطباعتها وتقدمي عرضه مع إرفاق كل
وثائق املناقصة وهي موقعة من قبله  ،ما عدا اخلرائط التي تشكل جزءا من ملحق جـ  ،ومع إرفاق
القرص الذي يسلم له عند دفع رسوم االشتراك في املناقصة  ،على ان يكون معبأ من قبله الى
صندوق املناقصات املوجود في مستشفى ليفنشتاين  ،شارع أحوزا  ، 278رعنانا  ،بناية املعاجلة ،
في الطابق االرضي  ،أمام مكتب الدائرة االدارية حتى تاريخ  29.7.2015الساعة  ، 12:00ال يجوز
إرسال العروض بالبريد .
من أجل إزالة الشك الشك  -يوضح بهذا بان النص الكامل امللزم للمتعهد سيكون كما يظهر في
موقع االنترنيت  .ويكون من حق هكالليت عدم قبول العرض الذي ال يشتمل على جميع وثائق
املناقصة أو ان تطلب من املتعهد إكمال الوثائق الناقصة  ،والكل حسبما تراه مناسبا .
مختصر مطالب احلد االدنى لالشتراك باملناقصة
على كل متعهد ان ينفذ كل املطالب املفصلة  ،املتعهد الذي هو و/أو عرضه ال يستطيع تنفيذ كل الشروط
املفصلة  -يرفض عرضه كليا وال يقدم للنظر فيه لدى كالليت .
على املتعهد ان يكون مقاوال مسجال صاحب تصنيف  171ب 1 -حسب قانون تسجيل مقاولني العمال
هندسة البناء . 1969 -
اذا حدث وكان مبلغ العرض ال يشمل ض ق م  .ويتخطى في حجمه املالي املبلغ املقرر في انظمة
التصنيف املقررة في هذا البند  -يتوجب على املتعهد ان يكون صاحب تصنيف مالئم لعرضه
حسب املقرر في االنظمة .
على املتعهد ان يكون مقاوال صاحب جتربة في تنفيذ ال أقل من  3مشاريع في املجاالت املشابهة في
مركباتها التقنية للمشروع الوارد في هذه املناقصة  ،والذي تبلغ تكلفة كل واحد منها (من دون ض ق م)
للجدول االخير الذي نشر قبل املوعد االخير املقرر لتقدمي العروض)  -هي  ٪100على االقل من مجموع
سعر املشروع الذي يقترح من قبل املتعهد (بدون ض ق م) والذي أكمله من تاريخ  1.5.2012وحتى
موعد تقدمي عرضه .
ويوضح أيضا بان لدى كالليت الرأي املقرر واحلصري في موضوع ما اذا كانت املركبات التقنية
للمشاريع التي قدمت  -مشابهة في مركباتها لتلك املوجودة في مشروع املناقصة .
على املتعهد ان يكون صاحب قدرة اقتصادية وثبات مالي الئق ومالئم لتنفيذ العمل ال��وارد في هذه
املناقصة وللتعاقد باحلجم املطلوب مبوجبه .
ان يكون لدى املتعهد مصادقة سارية املفعول حسب املادة  2لقانون صفقات هيئات عامة .1976 -
ستجري جولة في مكان تنفيذ االعمال بتاريخ  7.7.2015الساعة  . 8:45مكان اللقاء  -أمام مكتب
االستعالمات  ،في الطابق االرضي  ،بناية املعاجلة  ،يوضح بانه يسري على كل متعهد في املناقصة
وجوب االشتراك في اجلولة .
نلفت انتباه املتعهدين الى املطالب التي تخص حتضير العروض وتقدميها  ،مبا فيها ما يخص الوثائق
التي يجب ان ترفق مع العرض  -الكل كاملفصل في الدعوة  -وثيقة  1في وثائق املناقصة .
في حال نشوء تناقض بني املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة يتغلب املذكور في
وثائق املناقصة .
تلفون للمراجعات . 050-7954081 -
نشرت املناقصة في الصحف باللغة العبرية ايضا  ،والنص املقرر هو النص املنشور باللغة العبرية .
ينشر هذا االعالن أيضا في موقع هكالليت  -قسم املناقصات WWW.Clalit.org.il :

