
مناقصة علنية اعتيادية رقم 127/2012،
لتزويد خدمات تنظيف وصيانة لواء مركز

1.    مكابي خدمات طبية لواء مركز معنية بالتعاقد مع ثالثة فائزين بامكانهم تزويد ملكابي خدمات تنظيف وصيانة في لواء املركز الكل وفق الشروط 
املفصلة في مستندات املناقصة على مالحقها.

2.    املعني باالشتراك في املناقصة بامكانه ان شتري، مقابل دفع مبلغ 2،000 ش.ج )غير مسترد(، بواسطة شك بنكي المر "مكابي خدمات طبية"، 
في مكاتب مكابي، شارع همرد 27، تل ابيب، الطابق 14 )هاتف: 5143643-03( لدى السيدة سارة ماحط، او من يعني مكانها لهذا الشأن من قبل 

مكابي، ابتداء من تاريخ 16.10.12 حتى تاريخ 25.10.12، ايام االحد - اخلميس بني الساعات 10:00-14:00.
االربعاء، ال-31.10.12، الساعة 14:00 في مكابي خدمات طبية، ادارة لواء املركز شارع مناحم بيجن 11 بنايات  يوم  يعقد  مزودين  اجتماع      .3

روجوبني  رمات جان، الطابق 19 في غرفة اجللسات الكبرى.
االشتراك في اجتماع املزودين الزامي، ومقدم عرض لم يشترك به يلغى عرضه اطالقا.

4.    ميكن طرح اسئلة ملكابي ترسل خطياً فقط قبل االجتماع، حتى تاريخ 5.11.12، بواسطة البريد االلكتروني Mahat_s@mac.org.il )على 
مقدم العرض تقع مسؤولية التأكد من وصول االستفسار لهاتف 5143643-03(، او بواسطة رسول لعنوان: "مكابي خدمات طبية، شارع همرد 

14 لدى السيدة سارة ماحط". 27، تل ابيب، الطابق 
6 كتل. الزالك الشك يوضح، لن يفوز فائز واحد باكثر من-3 كتل. 5.    في لواء املركز 

بها تشمل عيادات ماكبيدنت م.ض، متواجدة خارج مرافق مكابي، والفائز بتقدمي خدمات  اعاله، توجد كتلة واحدة منفردة  املذكورة  الكتل  6.    من 
لهذه الكتلة يوقع على اتفاقية تعاقد منفردة مقابل مكابيدنت.

فاز  الذي  الفائز  بني  منفردة  تعاقد  اتفاقية  توقع  منها(،  جزء  )او  مكابي  مرافق  داخل  ماكبيدنت  عيادات  متواجدة  بها  الكتل   5 بشان  باالضافة،      .7
ذلك/تلك الكتلة/كتل مقابل مكابيدنت بشان عيادات ماكبيدنت املذكورة اعاله.

الشروط؛  بذات  التعاقد كل سنة، لثالث فترات اضافية مدتهن سنة كل واحدة - )1(  اتفاقية  لتمديد  االمكانية، ملكابي فقط،  التعاقد لسنتني مع      .8
او )2( بشروط افضل بالتنسيق مع الفائز/ين في املناقصة.

التالية: 9.     يحق تقدمي العروض فقط من استوفى الشروط املتراكمة 
أ.     شخص او شركة مسجلة قانونيا في اسرائيل؛

ب.  ملقدم العرض او مالكي السيطرة به جتربة مثبتة ملدة 5 سنوات، في-5 السنوات االخيرة )2007-2011(، في تزويد خدمات تنظيف ملعهد 
طبي- مستشفى او صندوق مرضى.

ج.   يدير مسك حسابات قانوني؛
د.    مدخوالت مقدم العرض من اعمال قيد املناقصة، وفقا للحسابات املعتمدة وكما سجلت في تقاريره املالية السنوية ملقدم العرض بكل من السنني 

4 مليون ش.ج على االقل سنويا. 2011-2009(، تبلغ حجم مالي 
هـ.   ينفذ جميع التزماته بشان حقوق العمال وفق قانون العمل واالتفاقيات اجلماعية السارية عليه.

و.    ترخيص ساري املفعول للعمل كمقاول في مجال التنظيف - مدينة اسرائيل وزارة الناعة التجارة والعمل.
ز.    مقدم العرض او ايا من مالكي السيطرة لم يدن في السنوات ال3 االخيرة بقضايا مخالفة جنائية تتعلق بقوانني العمل.

ح.   مقدم العرض او ايا من مالكي السيطرة لم تفرض عليه غرامة من قبل مراقب العمل في وزارة التجارة والصناعة باكثر من غرامتني بسبب 
مخالفة قوانني العمل خالل 3 السنني االخيرة. يوضح ان عدد الغرائم بشان ذات اجلرمية تعد كغرائم مختلفة.

ط.  اجرة حد ادنى لساعة العمل في النظافة )للعامل( ال تقل عن 30.713 ش.ج بدون  تكاليف مصاريف التفعيل واالرباح، مواد تنظيف، مصاريف 
اضافية وض.ق.م والكل  وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة.

ي.  يشغل ما ال يقل عن 200 عامل في مجال قيد املناقصة، بحيث ما ال يقل عن ٪40  منهم لديهم اقدمية سنتيني على االقل عنده.
ي أ. اشترى مستندات املناقصة من مكابي، وبحوزته ايصاال يشهد بذلك.

ي ب.اشترك في اجتماع املزودين.
ي ج. قدم عرض لكل الكتل الواردة بهذه املناقصة.

ي د. ملقدم العرض مكتب ادارة الجل التنظيف.
استيفاء مقدم عرض بكل الشروط تشكل شرط الزامي الجل تقدمي العرض. مقدم عرض ال يستوفي واحد من الشروط - عرضه يشطب.

10.  يعبئ مقدم العرض استمارة العرض وباقي مستندات املناقصة، يوقع عليها ويقدمها مرفقة بكافة التصديقات والشهادات املطلوبة وفقا لشروط 
هذه املناقصة،  وبالطريقة احملددة في مستندات املناقصة.

للسيدة سارة ماحط، مركزت جلنة   ،14 الطابق  ابيب،  27 تل  املناقصات في مكاتب مكابي خدمات طبية شارع همرد  العروض لصندوق  11.  تقدم 
25.11.12، الساعة  14:00-10:00.املوعد االخير لتقدمي العروض هو:  ايام االحد - اخلميس، بني الساعات:  املناقصات،  او من يعني مكانها، 

12:00. عروض لن تقدم حتى املوعد املذكور، لن تقبل !
12.  ميكن االطالع على مستندات املناقصة على االنترنت، في موقع مكابي خدمات صحية.

13.  عند حدوث تعارض بني املذكور في هذا االعالن واملذكور في مستندات املناقصة، يتغلب املذكور في مستندات املناقصة
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