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املركز الطبي تل ابيب
على اسم سوراسكي

حلضرة:
جميع مقدمي العروض:

ترجمة  خدمات  لتقدمي   192673 رق��م  علنية  مناقصة 
الفورية لفحص اعتماد  وثائق اعتماد اجلودة والترجمة 
اجل�����ودة – إع����ان ع���ن مت��دي��د م��وع��د ت��ق��دمي ال��ع��روض 

للمناقصة  
 

ال��ع��روض  ت��ق��دمي  م��وع��د  أن���ه مت مت��دي��د  ب���ه���ذا،  نعلمكم 
الساعة  لغاية   12.12.2019 تاريخ  حتى  للمناقصة 
مستندات  ك��اف��ة  م��ع  ال��ع��روض  إدخ����ال  ي��ج��ب   12:00
امل��ن��اق��ص��ة وه���ي م��وق��ع��ة م��ن ق��ب��ل م��ق��دم ال��ع��رض ملغلف 
مغلق يسجل عليه مناقصة رقم 192673 إلى صندوق 
املناقصات املوجود في املركز الطبي تل أبيب في وحدة 

املناقصات الفرع د ، الطابق )1(.
 

باحترام،
يورام هليفي
مدير وحدة املناقصات

جنمة داوود احلمراء 
مناقصة رقم 11/19 

دعوة لتقدمي عروض لتزويد وسائل نقل ملركز اإلمدادات الذي سيقام في 
الرملة

لتزويد  ع��رض  تقدمي  ال��ى  تدعو  )"م���ادا"(  اسرائيل  في  احل��م��راء  داوود  جنمة 
وسائل نقل من نوع رافعات شوكية وعربات مسطحات ملركز اإلم��دادات الذي 

سيقام في الرملة، ملادا ، حسب املبني في مستندات املناقصة.
معاجلة العروض وفحصها يتم بطريقة مناقصة حسب قانون إ لزام املناقصات 
شهراً(   30( ونصف  لسنتني  يكون  الفائز  العرض  مقدم  مع  التعاقد   .1992  -
من يوم توقيع مادا على إتفاقية التعاقد. يحق ملادا )لكنها غير ملزمة( متديد مدة 
اإلتفاقية  لفترات إضافية، كل واحدة من 12 شهراً وال تزيد بتراكم عن 60 شهراً 

من نهاية مدة اإلتفاقية حسب اعتباراتها احلصرية.
)أ( من   6 امل��ادة   املسبقة وفق  الشروط  بأيفاء  املناقصة مشروطة  املشاركة في 
أنظمة إلزام املناقصات - 1993 وأيضاً بشروط حد أدنى مهنية التي تشمل من 
في  املعروضة،  املاركة  مسوق  هو  العرض  مقدم  كالتالي:  طلبات  تشمله  ما  بني 
خمس )5( السنوات التي سبقت موعد تقدمي العرض، ان تكون املاركة املقترحة 
ماركة تباع في إسرائيل بأدنى حجم كاملبني في مستندات املناقصة. ملنتج املاركة 
املعروضة يوجد وكالة محلية مسجلة كشركة في إسرائيل وفق القانون وأيضاً 
على  خدمة  سيارة   )2( عشرة  اثني  يشمل  خدمات  جهاز  يوجد  احمللية  للوكالة 
 50.000 بقيمة  بنكية  كفالة  وتقدمي  مزودين  لقاء  في  اإلشتراك  وأيضاً  األق��ل 

ش.ج لضمان إيفاء شروط املناقصة وعرض مقدم العرض.
احلد  لشروط  وملزم  كامل  تفصيل  فقط.  جزئي  تفصيل  هو  أع��اه  امل��ذك��ور   *

األدنى يظهر في مستندات املناقصة.
يوم  من  ابتداء  عليها  اإلط��اع  و/أو  عليها  احلصول  ميكن  املناقصة  مستندات 
15:00 لدى  الساعة   19.12.2019 يوم  وحتى   12:00 الساعة   8.12.2019
املناقصات في مادا، مكاتب مادا في  السيد حاييم شتاينبرغ، املسؤول عن 
طابق  كندا"(  )"بيت  ابيب  تل  هنيرمي،  ش��ارع  زاوي��ة   9 هشلوشاه  ش��ارع 
ثاٍن. في ساعات العمل. نوضح ونؤكد ان استام مستندات املناقصة هو شرط 

مسبق لإلشتراك في املناقصة.
مقدم العرض أو مندوبه املعتمد يشترك في لقاء مزودين لعرض التعاقد موضوع 
12:00 في بيت جنمة داوود  15.12.19 الساعة  املناقصة، الذي سيجري يوم 

احلمراء في اسرائيل، شارع يجئال ألون 66 تل ابيب - يافا.
على كل مقدم عرض ان يتأكد  في اللقاء من تسجيل إسمه في محضر اللقاء.

نؤكد أن اإلشتراك في لقاء املزودين هو شرط حد أدنى للتنافس في املناقصة. 
عدم اإلشتراك في لقاء املزودين مينع اإلشتراك في املناقصة.

يجب تسليم العروض داخل مغلف مغلق مختوم الىصندوق العروض في مكاتب 
مادا، شارع هشلوشا 9 زاوية نيرمي في تل ابيب، بيت كندا، طابق ثاٍن، حتى يوم 
12.1.20 الساعة 15:00 مع الكتابة على املغلف  مناقصة رقم 11/19 املغلف 

يحتوي على مغلفني كما هو مبني في مستندات املناقصة.
عدم ذكر إسم مقدم العرض او أي عامة معرفة على املغلف او في أي مكان آخر 
ظاهر للعيان. عرض يصل بعد املوعد املذكور أعاه، يلغى دون فتحه. يحق ملادا 

متديد موعد التقدمي حسب احلاجة ووفق اعتباراتها.
تكون أفضلية ملزودين يقدمون من انتاج الباد، وفق املذكور في أنظمة ثانوية 

د! - َح من املادة 3 من أنظم الزام املناقصات )تفضيل انتاج الباد( 1995.
إرف��اق  عليه  كاملذكور  الباد  انتاج  تفضيل  من  باإلستفادة  يرغب  ع��رض  مقدم 
عرضه مبصادقة مدقق حسابات حول نسبة املركب اإلسرائيلي في سعر السلع 

املشمولة في العرض كما هو معرف في األنظمة املذكورة.
مادا ال تلتزم بقبول أرخص عرض أو أي عرض آخر.

يحق ملادا وفق اعتباراتها احلصرية القيام بإجراء تنافسي إضافي و/أو التوجه 
و/أو  ونهائية/  مصلحة  ع��روض  وتقدمي  عرضهم  لتحسني  العروض  ملقدمي 

مفاوضة مقدمي العروض )أو أي منهم(.

1.  الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض )"الشركة"(، تدعو الى تقدمي عرض لتنفيذ أعمال حماية وترميم في قطاع 
الشاطئ بني مفرق عني بوقيق وشاطئ فندق داڤيد في احلوض اجلنوبي للبحر امليت، الكل كاملبني في مستندات املناقصة.

  .  www.haganot.co.il 2.  ميكن اإلطاع وإنزال مستندات املناقصة، مجاناً، من موقع اإلنترنت للشركة 
 .10:30 الساعة   23.12.19 يوم  امليت  البحر  في  بوقيق  عني  مجمع  ب��ازا،  ك��راون  فندق  من  تنطلق  مقاولني  3.  جولة 

املشاركة في اجلولة إجبارية وتشكل شرط حد أدنى للمشاركة في املناقصة.
سكرتيرةجلنة  الى  تسجيل  منوذج  إرسال  بواسطة  بتسجيل  مشروطة  لكنها  بدفع،  منوطة  غير  املناقصة  في  4.  املشاركة 
أدنى  حد  شرط  ويشكل  إجباري  هو  كاملذكور  تسجيل   1.1.20 أقصاه  موعد  في  هذا  الدعوة،  في  كاملبني  املناقصات، 

للمشاركة في املناقصة.
أقصاه  موعد  في  املقاولني  جولة  في  وشاركوا  للمناقصة  تسجلوا  الذين  العروض  مقدمي  من  توضيح  اسئلة  5.  تقدمي 

1.1.20 كاملبني في مستندات املناقصة.
والقيود  الشروط  بقية  وجميع  مفضلني  و/أو  مائمني  عروض  مقدمي  الختيار  إعتبارات  لصاحية،  أدنى  حد  6.  شروط 

بخصوص املناقصةواملشاركة فيها، مفصلة في مستندات املناقصة.
دون املس باملذكور أعاه، شروط احلد األدنى تشمل من بني ما تشمله :  

مقدم العرض هو شركة مسجلة حسب القانون في إسرائيل. أ.   
1.500.000 )مليون ونصف( ش.ج با ض.ق.م وتشمل حفريات، تطوير  ب.  إمتام تنفيذ عمل واحد بقيمة ال تقل عن   

وبنى حتتية خال املدة التي تبدأ من يوم 1.1.2016
ج.  تسجيل في سجل املقاولني كمقاول معترف به ألعمال حكومية بفرع 200 تصنيف ج- 1 على األقل.  

اإلشتراك في جولة املقاولني والتسجيل للمناقصة في املوعد. د.   
تقدمي كفالة مناقصة بقيمة 70.000 ش.ج كاملبني في الدعوة. ه�.   

و.  إدارة حسابات كاملطلوب حسب كل قانون ووفق قانون صفقات هيئات عامة )تطبيق إدارة حسابات ودفع الضريبة(   
- 1976. الكل كاملبني في مستندات الدعوة.

7.  يجب تقدمي العروض حسب التعليمات احملددة في الدعوة، داخل مغلف مغلق وإيداعه في صندوق املناقصات في مكاتب 
الشركة في موعد أقصاه يوم 15.1.20 الساعة 14:00.

8.  الشركة حتتفظ لنفسها بحق تغيير كل واحد من شروط املناقصة، الكل وفق الصاحية املعطاة لها بصاحية كل قانون 
وحسب احملدد في مستندات املناقصة.

الشركة ال تلتزم بقبول أقل عرض أو أي عرض آخر.  .9
كاملبني  الكل  تنافسي إضافي،  إجراء  إقامة  وأيضاً  أي منهم  أو  العروض  لنفسها بحق مفاوضة مقدمي  10.  الشركة حتتفظ 

في مستندات الدعوة.
للشركة  اإلنترنت  موقع  في  ينشر  أعاه،  املبينة  املواعيد  احد  تغيير  ذلك  ضمن  املناقصة  شروط  من  شرط  أي  11.  تغيير 
وبباغ ملقدمي العروض الذين دفعوا رسوم اإلشتراك فقط. على مسؤولية مقدمي العروض ان يفحصوا بشكل جاٍر 

اإلعالنات املنشورة في موقع اإلنترنت إذا وجدت.
12.  ما جاء أعاه هو للمعلومات العامة وفي جميع احلاالت تعليمات مستندات املناقصة فقط تلزم الشركة.

الشركة احلكومية حلماية البحر امليت م.ض
مناقصة علنية رقم 6/19 

لتنفيذ أعمال حماية وترميم 
في قطاع الشاطىء بني مفرق عني بوقيق وشاطىء فندق داڤيد في 

احلوض اجلنوبي  للبحر امليت


