
مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع شركة تأمني التي من املمكن ان تزود ملكابي وجلهات اضافية تأمني امالك، مسؤولية واموال كما 
هو مفصل في وثائق املناقصة. االرتباط لسنة واحدة. ملكابي احلق باالحتفاظ لتمديدها بـ 4 فترات اضافية سنة في كل مرة. 

 املعني باالشتراك باملناقصة، يحق له شرائ وثائق املناقصة في مكاتب »مكابي خدمات صحية«، في شارع هميرد 27 تل ابيب، طابق 14، لدى 
مركزة جلنة املناقصات، السيدة عنات مندل، في االيام االحد – اخلميس بني الساعات 10:00- 14:00. ابتداء من يوم 5-5-2015 وحتى ليوم 

12-5-2015 مقابل دفع 2000 شاقل )ال تعاد( نقدا او بواسطة حوالة المر مكابي خدمات صحية.
 يحق تقدمي عرض ملزود الذي هو شركة تأمني، الذي يستوفي كل الشروط فيما يلي، التي تعتبر شروط عتبة الزامية:

l      بحوزته تصديق ادارة حسابات حسب قانون صفقات هيئات عامة  1976.
l       بحوزته تصديق ساري املفعول لعمل في التأمني في قسم التأمني العام من املشرف على التأمني في وزارة الداخلية.

l      وقف بكل الشروط االلزامية التي تظهر في املفصل باملناقصة.
l      اشترى وثائق املناقصة من مكابي وبحوزته وصل يشهد على ذلك.

 ،mandel_an@mac.org.il :ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او مالحقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني
حتى 19-5-2015. العروض تقدم الى العنوان واملواعد كما هو مذكور اعاله.

املوعد االخير لتقدمي العروض هو 3-6-2015 الساعة 12:00. العروض التي ال تقدم حتى املوعد املذكور، ال تبحث، ميكن االطالع في وثائق 
.www.maccabi4u.co.il :املناقصة في العنوان

في حالة وجود تناقض بني املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة، يتغلب املذكور في وثائق املناقصة.

מכרז פומבי רגיל מספר 124/2015
ביטוח נכסים, חבויות וכספים

מכבי שירותי בריאות מעוניינת להתקשר עם חברת ביטוח המסוגלת לספק למכבי ולגופים 
הנוספים ביטוח נכסים, חבויות וכספים כמפורט במסמכי המכרז. ההתקשרות לשנה אחת. 

למכבי שמורה האופציה להארכה ב- 4 תקופות נוספות בנות שנה בכל פעם.
המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' 
המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'-ה', בין 
השעות 10:00-14:00. זאת, החל מיום 5.5.2015 ועד ליום 12.5.2015 בתמורה לתשלום של  

�2,000 )שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות. 
רשאי להגיש הצעה רק ספק שהינו חברת ביטוח, העונה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי:

בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.  •
בידו אישור בר תוקף לעיסוק בביטוח בענף הביטוח הכללי מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר.  •

עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט שבמכרז.  •
רכש  את מסמכי המכרז ממכבי ובידו קבלה המעידה על כך.   •

ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת דואר 
אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, עד ליום 19.5.15. ההצעות תוגשנה לכתובת

ובמועדים כאמור לעיל.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 3.6.15 בשעה 12:00. הצעות שלא תוגשנה עד 
 .www.maccabi4u.co.il למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת
בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור 

במסמכי המכרז.

  5/201114 מספרמכרז פומבי רגיל 
  מערכות אוטומטיות למתיזי מים וציוד כיבוי אש אחזקת ביקורת ושירותי 

:ם כלהלןשירותי ספקים המסוגלים לספק למכבי 2עד עם  להתקשרנת יבריאות מעוניכבי שירותי מ
התקנה או  –הצטיידות . מים ולציוד כיבוי אש למערכות אוטומטיות למתיזי תקופתיותוביקורות אחזקה 
  .בהתאם לצורך- תוספת

   .א"כ שנהבנות  תקופות נוספות 3-ב להארכהאופציה עם   ,שנתייםההתקשרות היא לתקופה של 
, אביב- בתל 27המרד ' ברח, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, המעוניין להשתתף במכרז

ימי חג  לא כולל, 10:00-14:00בין השעות ', ה- 'בימים א ,רכזת ועדת המכרזים ,ענת מנדל' אצל גב, 14קומה 
 במזומן או באמצעות, ₪ 1,500 בתמורה לתשלום של 30.4.2015ועד ליום  16.4.2015 מיוםהחל , זאת .דומוע

   .לפקודת מכבי שירותי בריאותהמחאה 
:המהוות תנאי סף הכרחי, שלהלןרשאי להגיש הצעות רק ספק העונה על כל הדרישות 

תאגיד מורשה כחוק בישראל ומנהל ספרים כדין.
 תיק שירות לקוחות ולא ביצוע התקנות חדשות(לשירות תחזוקה ומערכות  2012-2014הכנסותיו בשנים( ,

.כל אחת מהשניםל, לפחות ₪ 1,500,000הן 
ניתן להשתמש בקבלן . והציוד השירותיםאת ) ולא באמצעות קבלני משנה( מסוגל לספק למכבי בעצמו

.מתיזי מים במערכות קיימותולצורך הוספת  712י "משנה לצורך מילוי מטפי כיבוי בהתאם לת
באספקת השירותים נשוא מכרז זה, לפחותהשנים האחרונות  5סיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ.
1928י "זי מים לפי תיה למתלחברה הסמכה מטעם מכון התקנים הישראלי למתן שירותי תחזוק.  
129י "בעל הסמכה לתחזוקת מטפים לפי ת.
 י "י להתקנה ותחזוקת מערכות מתזים לפי ת"שהינם מוסמכים מטעם מת אנשי שירות 10מעסיק לפחות

להתקנה  י"אנשי שירות שהינם מוסמכים מטעם מת 10מעסיק לפחות ; )מתזיםתחזוקאי מוסמך ל( 1928
אך לא  םביניהיכולה להיות חפיפה ) (תחזוקאי מוסמך למטפים( 129י "ותחזוקה של ציוד כיבוי אש לפי ת

 ).כ"אנשי שירות בסה 10 - פחות מ
רכבי שירות 10לפחות   ברשותו.
ש ורמת הגולן"איו,  אילת:  לרבות, בכל רחבי הארץ, בעל יכולת לספק השירותים בפריסה ארצית.
 שונים במכבי בו זמנית מתקניםבשני ,  למערכות את השירותים לספקמסוגל  .
דכאשר לכל אח) בפריסה ארצית(לקוחות לפחות   10 - לדוגמת השירותים נשוא מכרז זה שירותים  סיפק 

אתרים שונים לתחזוקת  50 –הפרוסות בנקודות שונות ברחבי הארץ ו מתזיםמערכות  50 בנפרד היו  םמה
) לכל שנה, כל אחד לחוד( .שנים האחרונות חמשב, ליםציוד כיבוי אש מטלט

ברשותו מוקד שירות לקוחות בשעות הפעילות של הספק לקבלת פניות ודיווחים על תקלות.
עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ובציון האיכות המזערי הנדרש.
 אביב-בתל 3.5.15ביום ויתקיים , שהינו חובה, והשתתף בכנס הספקים, את מסמכי המכרז ממכבי רכש.

אלקטרוני הדואר הבאמצעות  )בלבד( ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו
mandel_an@mac.org.il , 7.5.15עד ליום. 

בשעה  28.5.15 'ה יוםהמועד האחרון להגשת ההצעות הוא  .כאמור לעילההצעות תוגשנה לכתובת ובמועדים 
  בכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז !לא תתקבלנה, הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור. 12:00

www.maccabi4u.co.il. יגבר, בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז  
  .האמור במסמכי המכרז

مناقصة علنية عادية رقم 124/2015
تأمني أمالك، مسؤوليات واموال


