املركز الطبي كرمل (املعلن)
مناقصة علنية رقم  21-02/15لتنفيذ أعمال بناء -
مكتب إدارة مخاطر ،جودة وأمان
(فيما يلي":املناقصة"" ،املستشفى")
• ندعو بهذا تقدمي عروض لتنفيذ أعمال بناء مكتب إدارة مخاطر ،جودة وأمان.
ميكن اإلطالع على مستندات املناقصة مجانا ً في املوقع على العنوان. www.clalit.co.il :
لدعم تقني  ،اتصلوا على هاتف 03-7667777 :حتويلة .1
• ما جاء بهذا اإلعالن يشكل جزءا ً ال يتجزأ من مناذج  /مستندات املناقصة وال ينقص أي من الشروط املفصلة في
مناذج املناقصة إمنا يضيف إليها.
•على مقدم العرض إن��زال جميع مستندات املناقصة من موقع اإلنترنت  ،طباعتها وتقدمي عرضه بإرفاق جميع
املستندات موقعة من ِقبَل ِ ِه يشمل عرضا ً مطبوعا ً وموقعا ً باستثناء اخلرائط وبإرفاق قرص يسلم له عند الدفع مقابل
اإلشتراك في املناقصة يكون معبئا ً من ِقبل ِه لصندوق املناقصات.
•منعا ً لإللتباس نوضح بهذا أن النص الكامل وامللزم ملقدم العرض يكون كما يظهر في موقع اإلنترنت  .يحق للمركز
الطبي كرمل عدم قبول عرض ال يشمل جميع مستندات املناقصة ،أو باملقابل أن يطلب من مقدم العرض إكمال جميع
املستندات الناقصة ،وذلك مبوجب إعتباراته .على كل مقدم عرض أن يستوفي كافة الطلبات املفصلة .مقدم عرض
و/أو عرض ال يستوفي جميع الشروط املفصلة ،عرضه يهمل نهائيا ً وال يبحث فيه .
•ميكن احلصول على القرص وكتاب الكميات في املركز الطبي كرمل ش��ارع ميخال  7حيفا ،في مكتب مهندس
املستشفى .ت ،04-8250738 :حتى موعد جولة املقاولني.
مقابل اإلشتراك في املناقصة ،على مقدم العرض الدفع للمركز الطبي مبلغ  500ش.ج (يشمل ض.ق.م).

شروط حد أدنى لإلشتراك في مناقصة رقم 21-02/15

•على مقدم العرض أن يكون مقاوالً ذا خبرة بتنفيذ ال dقل عن  3مشاريع في مجاالت مشابهة ،حيث التكلفة املالية لكل
واحد منها (بدون ض.ق.م) هي  50٪على األقل من مجمل سعر املشروع املعروض من قبله (بدون ض.ق.م) وانتهى
العمل فيها خالل  3سنوات السابقة وحتى موعد تقدمي العروض.
•على مقدم العرض إرفاق مستندات وتوصيات حول تنفيذ مشاريع شبيهة في مركباتها التقنينة للمشروع موضوع
هذه املناقصة.
•على مقدم العرض نفسه أن يكون في موعد تقدمي عرضه للمناقصة ذا قدرة مالية وحصانة مالية الئقة ومالئمة
لتنفيذ أعمال موضوع هذه املناقصة وللتعاقد باحلجم املطلوب حسبه.
•نوضح بهذا أن املعلن ال يلتزم قبول أرخص عرض أو أي عرض آخر.
	يحق للمعلن أيضا ً بعد موعد تقدمي العروض إدارة مفاوضات مع مقدمي العروض جميعهم أو بعضهم وذلك حسب
اعتباراته املطلقة.
• بحوزة مقدم العرض كافة املصادقات املطلوبة مبوجب قانون صفقات هيئات عامة .1976
•على مقدم العرض اإلشتراك في جولة املقاولني التي جتري يوم  9.3.15الساعة .9:30
في املركز الطبي كرمل في حيفا ،مكتب املهندس في طابق ק"נ هاتف لإلستفسار .04-8250738
• نوضح بشكل مفصل أن على مقدم العرض للمناقصة يسري واجب اإلشتراك في اجلولة .
• على مقدم العرض إرفاق عرضه بكفالة بنكية ذاتية وغير مشروطة بالنص احملدد واملفصل في مستندات املناقصة،
مببلغ  80.000ش.ج (ثمانون ألف ش.ج) وسارية املفعول من موعد تقدمي العرض حتى يوم  .1.6.15املبلغ
املذكور والكفالة يستخدمان كضمان لتنفيذ سليم إلجراءات املناقصة.
•يقدم العرض داخل مغلف يذكر عليه رقم املناقصة ،لصندوق املناقصات املوجود في إدارة املستشفى ،مبنى اإلدارة
(املبنى املجاور للمبنى الرئيسي) شارع ميخال  ،7حيفا حتى تاريخ  19.4.15الساعة . 12:00
• ال ترسل عروض بواسطة البريد.
• نلفت انتباه مقدمي العروض للطلبات املتعلقة بتحضير العروض وتقدميها مبا فيه مبوضوع املستندات التي يجب أن
ترفق للعرض .وكل ذلك كما هو مفصل في مستندات املناقصة.
في حالة تناقض بني املذكور بهذا اإلعالن وبني الوارد في مستندات املناقصة يعتمد املذكور في مستندات املناقصة.
• املناقصة نشرت أيضا ً في الصحف باللغة العبرية والنص امللزم هو النص املنشور باللغة العبرية.

