مناقصة علنية مع إمكانية الجراء تنافسي إضافي رقم 26-16/14
لتزويد خدمات شحن عينات مخبرية  ،لصالح املركز الطبي "هعيمق" في العفولة
(فيما يلي ":املركز")
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		 بهذا تدعو خدمات الصحة الشاملة الى قبول ع��روض لتقدمي خدمات شحن عينات مخبرية (مبا في ذلك
دماء) (فيما يلي ":اخلدمات") لصالح املركز الطبي "هعيمق" في العفولة (فيما يلي" :هكالليت "و/أو
"املعلن")  ،والكل كاملفصل في وثائق املناقصة وملحقاتها .
		 وزعت اخلدمات الواردة في املناقصة الى ( 4أربعة) مسارات  ،بينما ستجري في كل مسار عدة جوالت شحن
 .وستجري في إطار املناقصة  -منافسة منفصلة بخصوص كل مسار .
		 من شأن عروض االسعار ان تتناول كل املسارات أو جزءا منها (العرض يتناول كل اجلوالت املقررة في املسار
املوضوعي)  .شرط لتقدمي عرض الكثر من مسار واحد هو ان تكون للمتعهد كمية تراكمية للسيارات  ،كاملفصل
في شروط احلد االدنى التالية :
		 فترة التعاقد ستكون لـ  24شهرا  ،كاملفصل في االتفاقية .
		 شروط حد أدنى الشتراك املتعهد باملناقصة هو توفر الشروط التراكمية التالية :
 4.1على املتعهد ان يكون في موعد تقدمي عرضه للمناقصة  -صاحب جتربة سابقة في تقدمي
خدمات شحن ونقل عينات مخبرية و/أو عينات دم  ،في مجرى كل سنة من السنوات التوافقية
 2012و  2013وبحجم مالي من تقدمي خدمات شحن كاملذكور  -ال يقل عن ( 100،000مئة
ألف) ش.ج (ال تشمل ض ق م) لكل سنة توافقية كاملذكور .
 4.2لدى املتعهد كل املصادقات املطلوبة حسب قانون صفقات هيئات عامة . 1976 -
 4.3على املتعهد ان يكون لديه رخصة سارية املفعول لتزويد خدمات سفر خاصة كاملذكور في هذه
املناقصة  ،وفقا للقانون  ،يوضح بان من حق املتعهد تنفيذ النقل بواسطة تاكسي بشرط ان يكون
لديه رخصة مالئمة لنقل حمولة كاملذكور أعاله .
 4.4على املتعهد ان يشترك في اجتماع املتعهدين الذي سيجري في يوم  10.12.2014الساعة
 10:00في مدرسة للممرضات في الصف . 3
 4.5لدى (*) املتعهد ال أقل من سيارتني حتت تصرفه لغرض تزويد اخلدمات املذكورةبهذه املناقصة
 ،وذلك تراكميا بخصوص كل مسار يقدم له املتعهد عرضا (أي  ،ان يكون املتعهد قد قدم على
سبيل املثال عرضا لـ  3مسارات  ،ان يكون لدى املتعهد  6سيارات على االقل ) .
ايضاح (*)
(*) مصطلح "لدى" لغرض هذا البند يتناول سيارات في حوزة املتعهد هو نفسه و/أو بواسطة
من هو من طرفه  ،والتي يحق للمتعهد استخدامها حسب القانون أو اتفاقية لغرض تقدمي
اخلدمات الواردة في املناقصة اذا فاز .
 4.6على املتعهد ان يرفق مع عرضه كفالة بنكية ذاتية وغير مشروطة بقيمة  30،000ش.ج (ثالثون
الف ش.ج) محررة لصالح املعلن من قبل جمعية بنكية (كما يعني هذا املصطلح في قانون البنوك
(ترخيص)  ، )1981وال��ذي لديه فرع في اسرائيل مثل النص املفصل في املناقصة  ،ويكون
ساري املفعول من موعد تقدمي العرض وحتى يوم  . 26.2.2015ستستخدم الكفالة كضمان
لتنفيذ صحيح الجراءات املناقصة  -وتصرف كتعويض ثابت ومتفق عليه سلفا بتنفيذ الشروط
املفصلة في املناقصة  ،ويكون املتعهد متنازال سلفا عن تقدمي اي ادعاء بهذا اخلصوص.
		 ستجري ادارة املناقصة وإثبات شروط احلد االدنى على مراحل وبالشكل املفصل في وثائق املناقصة .
		 يوضح بان املعلن ال يتعهد بقبول العرض االدن��ى أو أي عرض كان وانه يحتفظ لنفسه باحلق في وضع
الترتيبات الختيار فائز بديل من بني املتعهدين في هذه املناقصة  ،بدال من املتعهد الذي أعلن عن فوزه في عرضه
او الغي ف��وزه بشكل يعطيه افضليات اكثر  .لغرض اختيار العرض الفائز يحق للمعلن ان يأخذ باحلسبان
االعتبارات كما حتدد في املادة  22من انظمة املناقصات االلزامية 1993 -وبحسب القانون
		 يحتفظ املعلن لنفسه ومبوجب اعتباراته احلصرية بحث إلغاء املناقصة كلها و/أو جزء منها و/أو نشر مناقصة
جديدة و/أو حتلنة هذه املناقصة في أي وقت  ،مبا في ذلك حتلنة اجراء ممكنن يتطور وذلك من دون حاجة لشرح
و/أو تقدمي تعويض مالي أيا كان املعلن و/أو لكل من دفع رسوم االشتراك و/أو اطلع على وثائق املناقصة مبا
في ذلك في حال الغاء بسبب خطأ املعلن و/أو فشل في اجهزته و/أو أجهزة أي من طرفه.
		 االش�ت��راك باملناقصة مشروط بدفع رس��وم اش��راك بقيمة  1،000ش.ج (ال��ف ش.ج) واملبلغ ال يعاد الي
سبب كان  .يجب تنفيذ الدفع بحوالة المر خدمات الصحة الشاملة  .يجب ان ترفق احلوالة مع العرض (فيما
يلي":رسوم االشتراك")  .يجب تنفيذ الدفع حتى  23.12.2014وقبل لقاء اجتماع املتعهدين حتى الساعة
 . 11:00يوضح بهذا بان االشتراك في االجتماع مشروط بالدفع .
		 يتم تقدمي العروض حتى يوم ( 23.12.2014شامل) الساعة  - 12:00الى صندوق العروض التابع للمعلن
 ،املوجود في بناية  23قسم املالية  .ال يجوز إرسال العروض بالبريد  .العرض الذي ال يتواجد في صندوق
املناقصات بعد املوعد االخير احملدد للتقدمي  -ال ينظر فيه .
		 باقي شروط املناقصة وشرح كيفية ادارة إجراءات املناقصة  -مفصلة في وثائق املناقصة الكاملة املنشورة
والقابلة للمشاهدة من دون مقابل في موقع مناقصات كالليت  ،في العنوان  . www.clalit.org.il :في
حالة نشوء تناقض بني املذكور في وثائق املناقصة وبني هذا االعالن  -يتغلب املذكور في وثائق املناقصة .
		 نشرت املناقصة في الصحف باللغةالعبرية أيضا  ،والنص املقرر هو النص املفصل باللغة العبرية .
خدمات الصحة الشاملة

