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مكابي خدمات الصحة  تدعو الراغبون لتقدمي العروض لتنفيذ اعمال ترميم وبناء في مركز طبي في شارع اوفيرا 
1، اور يهودا.

كلما قدم اكثر من عرض واحد في املناقصة، يتم اجراء تنافسي اضافي.
شروط اولية لالشتراك في املناقصة واملستندات املطلوبة:

في ملكيته تصريح بحسب القانون انه مسجل كمقاول العمال الهندسة البنائية مبوجب قانون تسجل مقاولني العمال 	. 
الهندسة والبناء، لسنة- 1969، ونسخة عن تسجيل محتلن عن التدريجات املهنية واالموال املناسبة لهذا االتفاق، مجموعة 

َج-2 على االقل.
وقع على تصريح امام محامي الذي يصرح ان التسجيل املذكور لم يلغى، وساري ليوم تقدمي العرض.	. 
في ملكتيه كل التصاريح املطلوبة بحسب قانون صفقات الهيئات العامة، لسنة- 1976 والقوانني واالوامر بحسبه.	. 
تصريح مراقب حسابات بخصوص حجم املدخوالت للسنوات 2014-2013 على االقل 4  مليون شيكل لكل سنة.د. 
بنى على االقل ثالث مشاريع، خالل خمس السنوات االخيرة )2010-2014(.	. 
ايجاد كفالة بنكية لتأمني استيفاء العرض مببلغ 300،000 )ثالث مئة الف ( شيكل.و. 
تصريح مهندس/ مهندس معماري حيث ُموقع من قبل مهندس/ مهندس معماري ومرخص من قبل محامي، بارفاق تصوير 	. 

رخصة امُلصرح.
اشترك في جولة املقاولني.ح. 
اذا كان املقترح هو شركة م.ض- تصريح محامي بخصوص صاحب حق التوقيع الشركة، وايضا تصريح ان الشركة 	. 

قائمة وشغالة وانه مبوجب مستندات الرابطات، يحق للشركة التوقيع على املستندات التي تشكل جزء من املناقصة، 
وايضا توقيع حق التوقيع بارفاق ختم الشركة تلزم الشركة لكل امر وموضوع.

كل من هو معني لالشتراك في املناقصة يحق له احلصول على مستندات املناقصة مقابل حوالة في مبلغ 2500 الوامر 
مكابي خدمات صحة، ال ترد بأي حالة، ابتداء من يوم 12.3.15 وحتى ليوم 22.3.15 في االيام االحد- اخلميس بني 
الساعات 10:00-14:00، في مكاتب مكابي، في شارع همرد 27، تل ابيب، طابق 14، عند السيدة عنات مندل، مركزة جلنة 

املناقصات او كل من يكون مكانها.
مقترح املعني لعرض اسئلة يستطيع حتى ملوعد احملدد في مستندات املناقصة، بواسطة البريد االلكتروني

mandel_an@mac.org.il، قبل او بعد اجلولة. ميكن التوجه بأسئلة حتى ليوم 30.3.15 الساعة 12:00.
شراء  وصل  بعرض  ومشروطة  الزامية  هي  جولة  في  االشتراك   .23.3.15 املوافق  االثنني  يوم  في  تقام  مقاولني  جولة 
مستندات املناقصة.  ال ُتكن االشتراك في اجلولة مقاولني الذين لم يشتروا مستندات املناقصة في املوعد املذكور 

في هذا االعالن.
التي لم تقدم حتى لنفس  12:00. مغلفات  الساعة  28.4.15 في  املوافق  الثالثاء  العروض هو يوم  املوعد االخير لتقدمي 

املوعد، ال يتم قبولها.
ميكن معاينة في مستندات املناقصة في موقع مكابي في االنترنت. في حالة تناقض بني املذكور في االعالن وبني املذكور في مستندات 

املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة.

مناقصة علنية مع اجراء تنافسي اضافي رقم 102/2015
اعمال ترميم وبناء في مركز طبي في شارع اوفيرا، اور يهودا


