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 136/2016מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מספר 
 , שחמון, אילת6בני ישראל  למכירת זכויות בנכס ברחוב

 
, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי במכרז זוכהה המציע עםליצור התקשרות מעוניינת מכבי שירותי בריאות 

 הקבוע במסמכי המכרז.בנכס, כהגדרתו, והכל על פי 

, ייערך הליך תחרותי נוסף מכבישהן המיטביות ביותר עבור , הצעות זהות לרכישת הנכס ככל שתוגשנה במכרז

 מכבי לא תשלם דמי תיווך. לרכישת הזכויות בנכס, בין מציעים אלה.

 

 :יםהכרחילהלן, המהוות תנאי סף במצטבר כמפורט אשר יענה על כל הדרישות  מציערשאי להגיש הצעה רק 

  בישראל.יחיד או תאגיד מורשה כחוק 

 1976-אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו. 

 5,000על סך של , המציע יצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית להצעתו .₪ 

 כמפורט במסמכי המכרז3.1.17 -או ב 2.1.17הבאים:   התאריכיםבאחד מ המציע סייר בנכס ,.  

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

 

, אצל גב' 14אביב, קומה -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

ויהא  29.12.16ועד ליום  5.12.16, החל מיום 10:00-14:00ה', בין השעות -ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'

זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר 

בחותמת המעידה  הוועדהידי רכזת -אלקטרוני + טלפון(. במועד מסירת חוברת המכרז, יש לוודא כי היא תוחתם על

באמצעות  )בלבד( או מסמכיוזה שר למכרז ניתן להפנות שאלות ובירורים בק על מועד מסירתה לידי נציג המציע.

  .mandel_an@mac.org.ilדואר אלקטרוני כתובת 

מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא  .12:00בשעה  22.1.17יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 

 . www.maccabi4u.co.ilבכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז  תתקבלנה.

 .לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז במקרה של סתירה בין האמור במודעה

 

  

mailto:mandel_an@mac.org.il


مناقصة علنية مع اجراء تنافسي اضافي رقم 136/2016
لبيع حقوق في امللك في شارع بني يسرائيل 6 ، شحمون، ايالت

مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع املقترح الفائز باملناقصة، حسبها يشتري الفائز حقوق مكابي بامللك، كتعريفه والكل كما 
هو محدد في وثائق املناقصة.

كلما قدم باملناقصة عروض هوية لشراء امللك، التي تعتبر االكثر مثالية ملكابي، سيجري اجراء تنافسي اضافي لشراء احلقوق بامللك، 
بني هؤالء املقرحني. مكابي ال تدفع مقابل سمسرة.

يحق تقدمي العرض فقط ملقترح الذي يستوفي كل املتطلبات باملتراكم كما هو مفصل فيما يلي، التي تعتبر شروط عتبة الزامية:
l فرد او شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل.

l اذا كان املقترح مشغل مرخص، بحوزته تصديق بخصوص ادارة حسابات حسب قانون صفقات هيئات عامة – 1976.
l املقترح يرفق كتاب كفالة بنكية ذاتية لعرضه، مببلغ 5,000 شاقل.

l املقترح قام بجولة في احد التواريخ التالية: 2.1.17 او بـ - 3.1.17 كما هو مفصل في وثائق املناقصة.
l سجل وحصل من مكابي على كراس مناقصة اصلي مع توقيع الذي يثبت ذلك.

املعني باالشتراك باملناقصة ميتثل في مكاتب »مكابي خدمات صحية« في شارع هميرد 27 في تل ابيب، طابق 14، لدى عنات مندل، او 
14:00 كل هذا، ابتداء من يوم 16-12-5 وحتى ليوم 16-12-29 ويحق له  املفوض من قبلها، في االيام أ – هـ بني الساعات  10:00 - 
احلصول على وثائق املناقصة جتاه تسليم تفاصيل اجلهة املعنية، رجل االتصال من قبله وتفاصيل االتصال )البريد االلكتروني + تلفون(. في 
موعد تسليم كراس املناقصة، يجب التأكد انها موقعة بواسطة مركزة اللجنة بالتوقيع الذي يشهد على موعد تسليمها الى ممثل املقترح. 
. mandel_an@mac.org.il :ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او وثائقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني

املوعد االخير لتقدمي العروض هو 17-1-22 الساعة 12:00 املغلفات التي ال تقدم حتى نفس املوعد، ال تقبل.
ميكن االطالع على وثائق املناقصة في العنوان: www.maccabi4u.co.il في حالة وجود تناقض بني املذكور في االعالن وبني 

املذكور في وثائق املناقصة، يتغلب املذكور في وثائق املناقصة.


