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مكابي خدمات الصحة معنية بالتعاقد مع 2 مزودين معتادون على تزويد خدمات كما يلي:
صيانة ومراقبة متالحقة لشبكات اتوماتيكية ملرشات مياه ومعدات اخماد حريق. تزويد- تركيب او اضافة- بحسب احلاجة.

التعاقدات لسنتني، مع امكانية لتمديد التعاقدات في ثالث فترات اضافية مكونة من سنة لكل واحدة.
املعني االشتراك في املناقصة، يحق له امتالك املستندات في مكاتب »مكابي خدمات الصحة« في شارع همرد 27 في تل ابيب، 
ايام االعياد. وهذا،  14:00-10:00، ال يشمل  الساعات  السيدة عنات مندل، في االيام االحد- اخلميس بني  14، عند  طابق 
ابتداء من يوم 16.4.15 وحتى ليوم 30.4.15 مقابل دفع مبلغ 1،500 ش.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:

• رابطة مسجل بحسب القوانني في اسرائيل، ويدير حسابات بحسب القانون.	
• مدخوالته في السنوات 2014-2012 خلدمات صيانة وشبكات )ملف خدمات زبائن ولم ينفذ تركيبات جديدة(، هو 	

1،500،000 ش.ج على االقل، لكل واحدة من السنوات.
• معتاد لتزويد ملكابي هو نفسه )وليس بواسطة مقاول ثانوي( اخلدمات واملعدات. ميكن استخدام مقاول ثانوي من اجل 	

تعبئة طفايات احلريق مبوجب للمواصفات 712 ومن اجل اضافة رشاشات مياه في شبكات قائمة.
• ميلك جتربة مثبتة في اسرائيل 5 السنوات االخيرة على االقل، في تزويد اخلدمات ملوضوه هذه املناقصة.	
• للشركة تأهيل من قبل معهد املواصفات االسرائيلي العطاء خدمات صيانة ملرشات  مياه بحسب املواصفات 1928.	
• صاحب تأهيل لصيانة طفايات بحسب مواصفات 129.	
• يشغل على االقل 10 اشخاص خدمة الذين هم مؤهلون من قبل املواصفات للتركيب وصيانة شبكات رش بحسب املواصفات 	

1928 )مزود مؤهل  للمرشات(؛ يشغل على االقل 10 اشخاص خدمة  الذي هم مؤهلون من قبل املواصفات للتركيب وصيانة 
اجهزة اخماد حريف بحسب املواصفات 129 ) مزود مؤهل للطفايات( )ميكن ان يكون تداخل بينهم لكن ال يقل عن 10 اشخاص 

خدمة باملجموع الكلي(.
• مبلكيته على االقل 10 سيارات خدمة.	
• ذا قدرة على تزويد اخلدمات في انتشار قطري، في كل انحاء البالد، مبا في ذلك: ايالت، منطقة يهودا والسامرة ورمات هجوالن.	
• معتاد على تزويد اخلدمات للشبكات، في منشآتني مختلفني في نفس الوقت.	
• زود خدمات مشابهة للخدمات في موضوع هذه املناقصة لـ 10 زبائن على االقل ) في انتشار قطري( حيث لكل واحد منهم على حدة 	

كان 50 شبكات مرشات املنتشرة في نقاط مختلفة في انحاء البالد و- 50 مواقع مختلفة لصيانة معدات اخماد حريق هزازة، في 
خمس السنوات االخيرة. )كل واحد على حدة . لكل سنة(.

• ميلك مركز خدمات للزبائن في ساعات العمل املزود الستقبال توجهات وتقارير عن اعطال.	
• يستوفي في كل الشروط االجبارية الظاهرة في التفصيل وبتحديد احلد األدنى من نقاط اجلودة 	
• اشترى مستندات املناقصة من مكابي، واشترك في اجتماع املزودي، الذي هو الزامي، ويقام في يوم 3.5.15 في تل ابيب.	

ميكن التوجه بأسئلة وتوضيحات بخصو املناقصة او مستنداتها ) فقط( بواسطة البريد االلكتروني
mandel_an@mac.org.il، حتى ليوم 7.5.15.

العروض تقدم للعنوان واملواعد كما ذكر اعاله. املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم اخلميس 28.5.15 في الساعة 
12:00. العروض التي ال تقدم حتى املوعد املذكور ، ال يتم مناقشتها. مينكن معاينة مستدات املناقصة في العنوان

املناقصة، يغلب  www.maccabi4u.co.il. في كل حالة تناقض بني املذكور في االعالن لبني املذكور في مستندات 
املذكور في مستندات املناقصة.
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