
مناقصة علنية اعتيادية رقم 133/2012
لتأمني مسوولية مهنية طبية - مكابي خدمات صحية

بالتعاقد مع شركة تامني لشراء وثيفة تامني لتغطية مسوولية مهنية طبية الجل مجموعة مكابي )ال  1.     مكابي خدمات طبية معنية 
يشمل مستشفى اسوتا(.

املناقصة، تكون كوثيقة نصها  أ ملستندات  الوثيقة ملحق  اليها، وفقاً لشروط  املقدم، والشروط املرفقة  الوثيقة املعروضة من قبل       .2
من قبل املؤمن، لكل غرض.

3.     لن يقبل عرض ينحرف عن املذكور في الوثيقة.
4.     رسوم التامني وفرة التامني املقترحة يشكلوا املعلم املدروس واملقارن بني العروض.

بفترتني اضافيتني مدتهن سنة  التامني  فترة  1.2.2013. ميكن عرض متديد  بتاريخ  مبتدأة  تقل عن ثالث سنني  التامني ال  فترة       .5
كل واحدة. لكل متديد سنة فوق السنني الثالث، يكون افضلية.

6.     تغطية التامني يعد على اسس يوم حدوث احلدث او بدال، على اسس يوم تقدمي الدعوى مع مدة تقرير ممددة تلقائياً غير متعلقة 
بدفع عالوة اضافية )1( ل 10 سنني؛ )2( في حال قاصر - ملدة 10 سنني من يوم بلوغها 18 سنة؛

 80  - يساوي  متراكم  ومببلغ  للحدث؛  ش.ج  مليون  )عشرون(   20  - يساوي  مببلغ  مسؤولية  مجال  في  يكون  التامني  تغطية 
)ثمانون( مليون ش.ج لكل سنة التامني.

7.     حتتفظ مكابي بحقها الجراء مفاوضات، وفقا العتبارتها، مع مقدمي العروض في املناقصة التي تكن عروضهم االكثر مناسبة.
8.     ال تلتزم مكابي بقبول ارخص عرض، او اي عرض اخر،   والكل وفق اعتبارتها املطلقة.

يحق تقدمي العروض فقط لشركة تامني استوفت كل الشروط التالية:      .9
أ.     بحوزتها مصادقة سارية املفعول عن ادارة حسابات وفق القانون والتسجيل في سلطات الضريبة.

ب.   حوزتها مصادقة سارية املفعول للعمل بالتامني بفروع تامني الزام من املشرف على التامني في وزارة املالية.
ج.    لديها جتربة مثبتة في ملدة ثالث سنني )2011-2009( بنامني مسؤولية طبية لزبائن كبار يدفعون عالوة سنوية بقيمة 20 

مليون ش.ج للسنة للوثيقة على االقل.
د.     اشترت مستندات املناقصة من مكابي، وبحوزتها ايصاال بذلك. 

10.    كل املعني باالشتراك في هذه املناقصة ميكن ان يشتري، ابتداء من تاريخ 20.11.12 حتى تاريخ 27.11.12، مقابل دفع بحوالة 
شارع  طبية"،  خدمات  مكابي   " مكاتب  في  املناقصة  مستندات  مسترد(،  )غير  ش.ج   10،000 مبلغ  طبية،  خدمات  مكابي  المر 
14، لدى السيدة سارة ماحط، او من يعني مكانها لهذا الشأن من قبل مكابي، ايام االحد - اخلميس  27، تل ابيب، الطابق  همرد 

بني الساعات 10:00-14:00.
اليها توجه االسئلة والتوضيحات هي:  املناقصة. مندوبة مكابي  11.   ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات تتعلق باملناقصة او مبستندات 

السيدة سارة ماحط، مركزة جلنة املناقصات.
.mahat_s@mac.org.il :التوجهات تتم حتى تاريخ 4.12.12، وذلك خطياً فقط، بواسطة البريد االكتروني

على مقدم العرض تتم مسؤولية التأكد من وصول التوجه بهاتف: 03-5143643.
لن يتم اجابة التوجهات التي تصل املوعد املعني بهذا املوعد. على املتوجهني ان يسجل عنوان البريد االلكتروني  اليه ترسل االجوبة 

من مكابي، وايضاً تفاصيل مندوب التواصل مبا في ذلك رقم هاتف.
فقط  عليه  يسجل  مغلق،  مغلف  في  بالبريد!(  العروض  ارس��ال  )ع��دم  فقط  اليدوي  بالتسليم  رس��ول  بواسطة  العروض  تقدم     .12
شارع  مكابي،  قبل  من  مكانها  يعني  من  او  املناقصات،  جلنة  مركزة   - ماحط  سارة  السيدة   لدى   "133/2012 رقم  "مناقصة 

همرد 27، تل ابيب، الطابق 14.
تقدم العروض ايام االحد - اخلميس، بني الساعات: 14:00-10:00. املوعد االخير لتقدمي العروض هو تاريخ 16.12.12 الساعة 

12:00. عروض لن تقدم حتى املوعد املذكور، لن تداول!
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