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مكابي خدمات الصحة معنية بالتعاقد مع  شركة تأميك واحدة بشكل مباشر وليس عن طريق وكيل تأمني، مبقدرتها 
تزويد ملكابي، تغطية تأمني الصحاب سيارات املدرجني فيما يلي في املناقصة. تغطية التأمني تشمل تأمني الزامي بحسب 
واضافات كما هو  ثالث وممتلكات  وتأمني شامل وطرف   1970 لسنة  تأمني سيارة محرك )نص جديد(  اوامر  طلبات 

مفصل في املناقصة.
التعاقد يكون لسنة واحدة ابتداء من يوم 1.5.2015 وحتى ليوم 30.4.2016. ملكابي  حتتفظ االمكانية لتمديد بـ 4 فترات 

اضافية مكونة من سنة في كل واحدة.
املعني االشتراك في املناقصة، يحق له امتالك املستندات في مكاتب »مكابي خدمات الصحة« في شارع همرد 27 في تل 
ابيب، طابق 14، عند السيدة عنات مندل، او من يخول من قبله، في االيام االحد- اخلميس بني الساعات 10:00-14:00. 
وهذا، ابتداء من يوم 29.1.2015 وحتى يوم 8.2.2015 مقابل دفع مبلغ 2،000ش.ج )ال ترد(، نقدا او بواسطة حوالة 

الوامر مكابي خدمات الصحة.
يحق للمقترح الذي فقط تستوفي به الشروط املتراكمة التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:

• شركة تأمني مبلكيتها تصريح ساري املفعول للعمل في التأمني في فرع املناسب من املراقب على التأمني في مكاتب وزارة املالية في اسرائيل.	
• بيديه تصريح ادارة حسابات مبوجب قانون صفقات الهيئات العامة، لسنة 1976.	
• خبرة مثبة 3 سنوات على االقل،  في تأمني سيارات، لـ- 2 منظمات على االقل، حيث  في كل واحدة منهم على االقل 1،000 سيارة 	

للعمال، واملنظمة هي التي تدفع للمؤمن قسط التأمني لصالح السيارة املذكورة.
• قدم عرض تأمني شامل لسيارات من كل سنة انتاج دون تقيد عمر السيارة لـ« اصحاب سيارة خدمة«.	
• القسط للتأمني الزامي لصالح اصحاب "سيارة خدمة" "وسيارة اخرى"، تكون محددة وواحدة لكل مناذج سيارات وال تعلو عن 1،430 	

شيكل للسنة لتغطية  كل سائق يشمل سائق صغير و/او جديد.
• لكل مناذج سيارات 	 وواحدة  تكون محددة  و/او جدييد  »سيارة خدمة« يشمل سائق صغير  اصحاب  لصالح  الزامي  للتأمني  القسط 

وال تعلو عن 3،900 شيكل للسنة، لسيارة سعرها مبوجب الئحة اسعار يتسحاق ليفي في يوم دخول التأمني لسريانه ال يعلو عن 
200،000 شيكل. 

• اصحاب "سيارة اخرى" يحصلوا على تخفيض ال يقل عن ٪15 من تعريف لتأمني شامل املتداول عليه في الشركة الفائزة.	
• اصحاب القدرة يوجدوا، شهادة الزامية كنموذج الشهادة املرفقة كبند أ3، بحسب "رقم هوية".	
• استوفى في كل الشروط االجبارية الظاهرة في التفصيل فيما يلي.	
• ميلك مستندات املناقصة من مكابي، وميلك وصل الذي يشهد على ذلك.	

ميكن لتوجه االسئلة بخصوص املناقصة او مستندات )فقط( بواسطة بريد التكروني: mandel_an@mac.org.il، حتى ليوم 
اقصاه 12.2.15، العروض تقدم للعنوان واملواعيد املذكورة اعاله.

املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم اخلميس 26.3.15 في الساعة 12:00. العرض ال تقدم حتى املوعد املذكور ، 
ال تقبل!ميكن معاينة في مستندات املناصة في موقع االنترنت، في موقع مكابي خدمات الصحة.في كل حالة تناقض 
بني املذكور في االعالن لبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة. ميكن معاينة في 

مستندات املناقصة في االنترنت، في موقع مكابي خدمات صحة.
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