
 

 112/2017מכרז פומבי רגיל מספר 
 לאספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות

 
עד חמישה ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי אבטחה,  עם להתקשר  מעונינת מכבי שירותי בריאות 

 מכרז על נספחיו.מסמכי ההכל על פי התנאים המפורטים ב, שמירה וסדרנות במתקניה בפריסה בכל רחבי הארץ

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות שלוש שניםהיא לתקופה של  ההתקשרות

 .כל אחת שנהנוספות בנות 

 :הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחירשאי להגיש 

  תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.יחיד או 

 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,  18שת המכרז לפי סעיף בעל רשיון בר תוקף למועד הג

 לקיום משרד למתן שירותי אבטחה.  1972-התשל"ב

  הפנים למפעל ראוילבטחון משרד הבעל רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז מטעם. 

 לפי הוראות  שמירה ואבטחה בתחוםקבלן שרות" "בעל רישיון בר תוקף למועד הגשת המכרז לפעול כ

, והוא מקיים את כל הוראות 1996-לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו א'10עיף ס

 הרישיון ותנאיו. 

  שנים לפחות, באספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות  וכל  5הינו בעל נסיון מוכח בישראל של

 השירותים הכרוכים בכך. 

  מציע סיפק שירותי שמירה ו/או אבטחה ו/או שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה, ההבשלוש

מאבטחים ו/או שומרים ו/או בודקים  10מוסדות/ארגונים/חברות, באמצעות לפחות  3-סדרנות ל

בטחוניים אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים לאותו 

החודשים הקלנדאריים  18חות תקופה רצופה של לפ -השנים הנ"ל  3מוסד/ארגון/חברה, כאשר מתוך 

  למכרז זה. ההצעההעוקבים עד מועד הגשת 

  עובדים שהינם מאבטחים ו/או שומרים בעלי וותק של שנתיים  150מעסיק אצלו, באופן ישיר, לפחות

 ומעלה אצל המציע.

 ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים לא הורשע אליו הזיקה מבעלי מי או המציע 

ב לחוק 2כהגדרתו בסעיף  -הזיקה"  העבודה. לעניין סעיף זה, "בעל דיני הפרת בשלזה במכרז 

 עסקאות גופים ציבוריים. 

 העבירות לחוק  5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על לא נקנסו הזיקה אליו מבעלי מי או המציע 

 משני ביותר זה במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה 1985-המינהליות, התשמ"ו

ב לחוק עסקאות 2כהגדרתו בסעיף  -הזיקה"  דיני העבודה; לעניין סעיף זה, "בעל הפרת בשל קנסות

 גופים ציבוריים.

  המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי  - חובת המכרזים ( לתקנות4)א()6ימציא תצהיר לפי סעיף

יות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכו

ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים; לענין 

 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2כהגדרתו בסעיף  -הזיקה"  , "בעלזה

  50,000ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של ₪. 

 כרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש. עמד בכל התנאים הה 

  מקורית עם חותמת המעידה על כך. מכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת 

 27את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  להרשם ולקבל רשאי המעוניין להשתתף במכרז, 
. כל 10:00-14:00ה', בין השעות -ה מטעמה,  בימים א', אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונ14אביב, קומה -בתל

 . 12.2.17 ליום ועד 30.1.17מיום החל זאת, 
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת דואר אלקטרוני 

mandel_an@mac.org.il. מעטפות שלא 12:00בשעה  6.3.17הגשת ההצעות הוא יום המועד האחרון ל .
  תוגשנה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.

לאמור  . במקרה של סתירה בין האמור במודעהwww.maccabi4u.co.ilבכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז 
 .במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז
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مكابي خدمات الصحة معنية بأن تتعاقد مع مزود واحد املعتاد لتزويد مكابي تزويد بطاقات هدايا لالعياد 
لسنة 2017 )عيد الفصح ورأس السنة(، الكل مبوجب الشروط املفصلة في املناقصة بخصوص هذا الشأن، 

على بنودها.
التعاقد هو لفترة سنة. ملكابي محفوظ امكانية متديد فترة االتفاق في ثالث فترات اضافية مدة كل 

فترة سنة كل مرة )العياد الفصح ورأس السنة في السنوات 2018، 2019، 2020 بالتنسيق(.
• اقصى 	 تشكل شرط  التي  التالية،  الطلبات  على كل  يستوفي  مزود حيث  فقط  العرض  لتقدمي  يحق 

اجباري:
•  رابطة مرخصة بحسب القانون في اسرائيل، ودير حسابات بحسب القانون.	
• مدخوالته في السنوات 2015-2014، بحسب قوانني احلسابات املتعارف عليها ومبوجب تصريح مراقب 	

حسابات من قبله، هم على االقل 4 مليون شيكل، لكل واحدة من السنوات.
• ميلك جترب مثبتة في اسرائيل في السنة االخيرة على االقل قبل نشر هذه املناقصة، بتزويد بطاقات 	

هدايا للعيد وكل اخلدمات املتعلقة بذلك.
• التجربة تشمل تزويد بطاقات اعياد لثالثة منظمات كبيرة على االقل، بحجم ال يقل 2،000 	

بطاقات لكل منظمة، لكل سنة في السنتني االخيرتني.
• شبكة 	  15 االقل  على  تشمل  املقترحة  الهدايا  بطاقات  في  الشبكات  من  متنوعة  مجموعة 

تسويق، من خاللها على االقل شبكة غذاء واحدة.
• نقاط بيع: على االقل 15 من شبكات التسويق املذكورة )تشمل شبكة غذاء( تكون على االقل 40 	

نقطة بيع بانتشار قطري.
• واملزيد من نقاط البيع في البطاقة تتوزع على 50 بلدة )من خاللهم الزامي على االقل واحدة في 	

كل من البلدا القدس، تل ابيب، حيفا وبئر السبع(.
• استوفى في كل الشروط االلزامية الظاهرة ادناه في التفصيل.	
• سجل وحصل من مكابي كراسة مناقصة اصلية مع توقيع الذي يدل على ذلك.	

املعني بان يشترك في املناقصة، يحق له ان يشتري مستنداتها  في مكاتب »مكابي خدمات الصحة«، في شارع 
املناقصات او من ينوب عنها، في  هميرد 27 ، تل ابيب، طابق 14، لدى السيدة عنات مندل، مركزة جلنة 
االيام االحد- اخلميس، بني الساعات 14:00-10:00. كل هذا، ابتداء من يوم 26.1.17 وحتى ليوم 5.2.17.

او مستنداتها)فقط( بواسطة مكتوب بريد  املناقصة  اسئلة وتفاصيل بخصوص هذه  ميكن توجيه 
الكتروني mandel_an@mac.org.il. املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 21.2.17 في 

الساعة 12:00. املغلفات التي لم تقدم حتى نفس املوعد، ال تقبل.
ميكن النظر في مستندات املناقصة في العنوان www.maccabi4u.co.il. في كل حالة تناقض بني 

املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 113/2017
تزويد بطاقات هدايا لالعياد لسنة 2017
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	 בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה, המציע סיפק שירותי שמירה ו/או אבטחה ו/או סדרנות ל-3 מוסדות/ארגונים/חברות, באמצעות לפחות 10 מאבטחים ו/או שומרים ו/או בודקים בטחוניים אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים לאותו מוסד/א...
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	 ימציא תצהיר לפי סעיף 6(א)(4) לתקנות חובת המכרזים - המצאת תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השיר...
	 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך של 50,000 ₪.
	 עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
	 נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.


