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مكابي خدمات الصحة معنية للتعاقد  مع حتى 2 مزودين املعتادون لتزويد ملواقع مكابي في انتشار قطري- واحد الجهزة ادوات 
منزلية وواحد مكتبية. ميكن امكانية فوز مقترح لنوعني االجهزة. ما عدا مكابي، مشتركون في هذه املناقصة هيئات اضافية.

التعاقدات يكون لفترة سنتني. ملكابي وللهيئات املشتركة )كل واحد بحسب اعتباراته اخلاصة( يحتفظ حق االمكانية لتمديد 
فترات االتفاق بـ 2 فترات اضافية مكونة من سنتني في كل مرة.

املعني لالشتراك في املناقصة، يحق له شراء مستندات في مكاتب »مكابي خدمات الصحة«، في شارع  همرد 27 تل ابيب، 
طابق 14، عند السيدة عنات مندل، منسقة جلنات املناقصات، في االيام االحد-اخلميس، بني الساعات 10:00-14:00. 
هذا، ابتداء من يوم 19.2.2015 وحتى ليوم 9.3.2015 مقال دفع 1،500 ش.ج )التسترد( ، نقدي او بواسطة شك 

الوامر مكابي خدمات الصحة.
يحق لتقدمي العروض فقط مزود الذي يستوفي على كل الطلبات التالية، والتي تشكل شرط اقصى اجباري:

• رابطة مسجلة بحسب القانون في اسرائيل ويدير حسابات بحسب القانون.	
• ادوات 	 اجهزة  للمتقرح  لكل سنة  مبليون شيكل   6 اقل من  ليس  السنوة، هي  مالية  تقرير  مدخوالته في 

منزلية؛ او على االقل 5 مليون شيكل لكل سنة للمقترح اجهزة مكتبية. من اجل ازالة الشك، مقترح الذي 
يقدم العرض الجهزة املكتب وايضا لالدوات املنزلية، مدخوالته هي على االقل 11 مليون شيكل لكل سنة.

• معتاد لتزويد ملكابي االجهزة املكتبية و/او املنزلية هو نفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي/ اخر ) ما عدا 	
توزيع/ نقل االجهزة لكل املواقع(.

• ميلك جتربة مثبتة في اسرائيل سنتني على االقل )2014-2013(، في تزويد اجهزة منزلية و/او مكتبية 	
وكل اخلدمات املتعلقة بذلك.

• صاحب قدرة توزيع مثبتة ) له او للمقاول الثانوي( ملنظة واحدة على االقل في انتشار قطري بحجم مالي 	
ال يقل 4 مليون شيكل للسنة، في كل واحدة من السنوات 2013-2014.

• يوجد كفالة بنكية لتأمني استيفاء عرضه مببلغ 100،000 شيكل.	
• استوفى في كل شروط االجبارية الظاهرة في التفصيل اعاله وبعالمة اجلودة املطلوبة.	
• يقدم عرض لكل التفاصيل ) منزليو/تو مكتبي بحسب املوضوع( ولكل الهيئات املشتركة.	
• اشترى مستندات املناقصة من مكابي، وميلك وصل الذي يشهد على ذلك.	

االلكتروني  البريد  فقط(بواسطة   ( مستنداتها  او  املناقصة  هذه  بخصوص  وتفاصيل  بأسلة  التوجه  ميكن 
mandel_an@mac.org.il، العروض تقدم للعنوان واملواعيد كاملذكور اعاله.

التي لم تقدم  19.4.15 في الساعة 12:00. مغلفات  املوافق  العروض هو يوم االحد  املوعد االخير لتقدمي 
حتى لنفس املوعد، ال يتم قبولها. ميكن معاينة في مستندات املناقصة في موقع مكابي في االنترنت. في حالة 
تناقض بني املذكور في االعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة.
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