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مكابي خدمات الصحة معنية التعاقد مع مزودين، املعتادون لتزويد ملكابي 
خدمات الخذ عينة مخبرية من بيوت  املؤمنني، في 6 مناطق- املركز، 

شارون، شمال، جنوب، القدس، وشفلة.
التعاقد يكون لفترة سنتني، وحتتفظ ملكابي االمكانية لتمديد ب- 3 فترات 

اضافية مكونية من سنة كل واحدة.
حتتفظ مكابي لنفسها احلق في اجراء مفاوضات، بحسب اعتباراتها اخلاصة.

املعني لالشتراك في املناقصة، يحق له شراء مستندات املناقصة من مكابي 
خدمات الصحة، في شارع همرد 27 في تل ابيب، طابق 14، عند السيدة 
بني  اخلميس،  االحد-  االيام  في  املناقصات،  جلنة  مركزة  مندل،  عنات 
ليوم  وحتى   16.4.2015 يوم  من  ابتداء  وهذا   .10:00-14:00 الساعات 
26.4.2015 مقابل دفع مبلغ 500 ش.ج )ال ترد( نقدا او بواسطة حوالة 

الوامر مكابي خدمات الصحة.
يحق لتقدمي العروض فقط مزود الذي يستوفي كل طلبات التالية، التي 

تشكل شرط اقصى اجباري:
• واحد/ رابطة مرخص بحسب قانو في اسرائيل ويدير حسابات بحسب القانون.	
• لكل 	 ش.ج   200،000 االقل  على  هم   2014-2013 السنوات  في  مدخوالته 

واحدة من السنوات.
• املؤمن 	 بيت  من  مخبرية  عينة  الخذ  خدمات  ملكابي  لتزويد  معتاد 

نفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي/اخر.
• السنوات االخيرة )2014-2012( على 	  3 اسرائيل  صاحب جتربة مثبتة في 

االقل، في تزويد اخلدمات موضوع املناقصة والكل اخلدمات املنوطة بذلك.
• وبعالمة 	 التفصيل  في  الظاهرة  االلزامية  الشروط  استوفى في كل 

اجلودة احلد االدنى املطلوبة.
• اشترى مستندات املناقصة من مكابي، وميلك وصل الذي يشهد على ذلك.	

 ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص املناقصة او مستندات )فقط( 
ليوم  حتى   ،mandel_an@mac.org.il االلكتروني  البريد  بواسطة 

4.5.15. اجابة لالسئلة تسلم حتى ليوم 13.5.15.
العروض تقدم للعنوان واملواعيد كاملذكور اعاله. املوعد االخير لتقدمي 
العروض هو يوم اخلميس املوافق 21.5.15 في الساعة 12:00. العروض 
التي لم تقدم حتى لنفس املوعد، ال يتم قبولها. ميكن معاينة في مستندات 
بني  تناقض  حالة  في   .www.maccabi4u.co.il العنوان  في  املناقصة 
املذكور في االعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب املذكور 

في مستندات املناقصة )ما عدا املواعيد التي ذكرت اعاله(.
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