مناقصة رقم 134101/
طباعة
للمركز الطبي على اسم أ .وولفسون
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المركز الطبي على اسم أ .وولفسون (فيما يلي – "الداعي") يدعو بهذا عرض سعر للطباعة للمركز
الطبي على اسم أ .وولفسون (فيما يلي – "الخدمة") .

.2

فترة التواصل في هذه المناقصة هي لسنة مع امكانية تمديد التواصل ل 3-فترات اضافية لمدة سنة
واحدة في كل مرة ,وكل ذلك حسب ما هو وارد في مستندات المناقصة .

.3

شروط عتبة للمشاركة بالمناقصة:
تحق المشاركة بهذه المناقصة لمن يفون عند تقديم العروض , ,بالشروط التراكمية التالية:
 1.3على مقدم العرض ان يرفق لعرضه حوالة بنكية او كفالة بنكية  /كفالة من شركة تأمين مستقلة,
غير مالزمة /المر الداعي بقيمة  5%من قيمة العرض للتأكد من تنفيذ شروط المناقصة ,حسب
الصيغة المرفقة في مستندات المناقصة .على الكفالة ان تكون سارية المفعول لمدة  06يوما من
يوم نشر المناقصة.
ستعاد الكفالة لمقدم العرض الذي لن يفوز عرضه بالمناقصة ,مقدم العرض الذي سيفوز
عرضه بالمناقصة سيطلب منه تغيير هذه الكفالة بكفالة اخرى كما هو مطلوب في االتفاق
المرفق .
لن تقبل كفالة من طرف ثالث أي كان.
يحق للداعي تقديم الكفالة للجباية في حال ان مقدم العرض لم يفي بالتزاماته حسب شروط
مستندات المناقصة.
في حال استخدام الكفالة على يد الداعي ولم يتم الغاء االتفاق ,على مقدم العرض ان يقدم كفالة
جديدة مع شروط مطابقة للكفالة التي استخدمت.
 1.3على مقدم العرض ان يقدم للداعي جميع التصاريح المطلوبة حسب قانون معامالت هيئات عامة
 ( .6791تطبيق ادارة حسابات ودفع مستحقات الضرائب) على اسم مقدم العرض وكذلكتصريح مصادق عليه من قبل محامي بشأن غياب ادانات في مخالفات حسب قانون العمال
االجانب  6776 -وحسب قانون سعر الحد االدنى  6799-المرفق كملحق لمستندات المناقصة .
 1.1مقدم العرض هو مواطن اسرائيلي واذا كان شركة – شركة مسجلة حسب القانون في اسرائيل.
 1.3لمقدم العرض في السنتين االخيرتين تجربة (قبل الموعد االخير لتقديم العروض) على االقل
بتزويد منتجات صيانة ,كما هو مطلوب في مستندات المناقصة .
 1.3على مقدم العرض ان يقوم بتقديم عرض سعر لجميع االقسام المفصلة في مستندات المناقصة .
 1.3على مقدم العرض ان يقوم بشراء مستندات المناقصة كما سيفصل الحقا .
هذه الشروط تشكل شرط مسبق للمشاركة بالمناقصة ,عدم االيفاء بشرط و/او عدم ارفاق مستند معين
سيؤدي اللغاء العرض على العتبة وقبل التداول في لجنة المناقصات .

.4

يمكن شراء مستندات المناقصة ,في مكاتب الداعي ,في مكاتب االدارة التنفيذية ,ابتداء من تاريخ
( 9.11.1/يشمل)  .بشكل عام ,سيتم بيع كراريس المناقصة في ايام االحد – الخميس بين الساعات
 09:00وحتى الساعة  65:00مقابل دفع مبلغ  300ش.ج ,.الذي لن يعاد في أي حال ,لكل كراس
مناقصة .سيتم بيع كراريس المناقصة حتى تاريخ ( 13.11.1/يشمل).

يمكن االطالع على مستندات المناقصة ,مجانا ,قبل شراءها .
صيغة المناقصة موجودة ايضا في موقع االنترنت التابع لدائرة الممتلكات الحكومية على العنوان:
www.mr.gov.il
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يجب تقديم العروض التي في كراس المناقصة في المغلف المرفق مغلق ,ويحمل ذكر مناقصة رقم
 134101/وااليصال شخصيا (عدم االرسال بالبريد) حتى يوم  9.11.1/الساعة ( 11000فيما يلي –
"الموعد المقرر") لصندوق المناقصات رقم  ,6الذي في مكاتب الداعي ,في بناية العالج الطابق
االرضي .
ممنوع ذكر اسم المرسل على المغلف.
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عدم االيفاء بشرط و/او ارفاق مستند معين و/او أي نقص و/او اجراء تغيير /اضافة على مستندات
وشروط المناقصة و/او أي تحفظ عن طريق االضافة لجسم المستندات ,او عن طريق رسالة مرفقة او
باي طريقة اخرى ,ما عدا المذكور في مستندات المناقصة ,لن تكون سارية المفعول ومن المكن ان
تؤدي لعدم تداول العرض والغاءه.
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الداعي ال يتعهد بقبول العرض االرخص او أي عرض اخر ونشر هذا االعالن ال يلزم الداعي بتنفيذ
الدعوة فعليا.
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يحفظ الداعي لنفسه الحق باجراء مفاوضات مع مقدمي العروض المالئمين ,مع الجميع معا او مع كل
واحد على حدة.
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اسئلة االستيضاح وتفاصيل اضافية يمكن توجيهها كتابيا لمركزة لجنة المناقصات السيدة اسا رحيلي
بواسطة البريد االلكتروني  admoffice@wolfson.health.gov.ilحتى يوم  13.11.1/الساعة0
 . 10000على مقدمي العروض التأكد على هاتف رقم .03-5009301
الداعي لن يأخذ بالحسبان تفاصيل /معلومات تصل عن طريق عامل اخر.

.11

بقية تفاصيل المناقصة واجراءات اختيار العرض الفائز مفصلة في مستندات المناقصة .في كل حالة
تناقض بين المذكور في مستندات المناقصة وبين هذا االعالن ,يطغى المذكور في مستندات المناقصة.

