
مناق�صة علنية عادية رقم 2014/120

تذاكر هدايا لالعياد وتذاكر �ضراء ا�ضافية
هدايا  تذاكر  وت�سويق  انتاج  ال��ذي ميكنه/ميكنهم،  اكرث  او  واح��د  م��زود  مع  باالت�سال  معنية  مكابي خدمات �سحية 

الكرتونية لالعياد، راأ�س ال�سنة وعيد الف�سح وتذاكر �سراء الكرتونية ا�سافية ملكابي وعمالها. 
املعني لال�سرتاك باملناق�سة، يحق له �سراء مالحقها يف مكاتب “مكابي خدمات �سحية” يف �سارع همريد 27، تل 
ابيب، طابق 14، لدى ال�سيدة عنات مندل، مركزة جلنة املناق�سات او كل من يعني بدلها. يف االيام االحد – اخلمي�س 

بني ال�ساعات 10:00- 14:00. كل هذا من يوم
 2014-6-5 وحتى ليوم 2014-6-12 مقابل دفع مبلغ 1000 �ساقل )ال يعاد( نقدا او بوا�سطة �سيك المر 

مكابي خدمات �سحية.
يحق تقدمي العرو�ض فقط ملزود الذي ي�صتويف كل املتطلبات التالية، التي تعترب �صروط عتبة الزامية:

•  �سركة م�سجلة ح�سب القانون يف ا�سرائيل التي تنتج تذاكر الكرتونية، وتدير ح�سابات ح�سب القانون.	
•  �ساحب خربة مثبتة يف ا�سرائيل ل� 2 �سنتني على االقل، بتزويد تذاكر الكرتونية وكل اخلدمات التي تتعلق 	

بذلك.
•  اخلربة ت�سمل االنتاج لثالثة موؤ�س�سات كبرية على االقل، ل� 2000 تذكرة الكرتونية على االقل لكل موؤ�س�سة 	

يف ال�سنة.
•  تاريخ االنتهاء لكل التذاكر االلكرتونية – 5 �سنوات على االقل، من يوم التوزيع االخري.	
•  توزيه جغرايف قطري: التذاكر تعتمد يف كل نقاط البيع كما �سين�سر على مناذج التذاكر االلكرتونية، وفق 	

يف نقاط البيع �ستوزع يف 50 بلدة على االقل ومنهم املدن: القد�س، تل – ابيب، حيفا وبئر ال�سبع، وكذلك 
املدن  ومنها  االقل  على  بلدات  ال يقل عن 20 نقطة لبيع مواد غذائية يف كل انحاء البالد التي توزع على 10 

املذكورة اعاله.
•  جمموعة منتجات لل�سراء ت�سمل: مواد غذائية وكذلك على االقل 5 امكانيات ا�سافية مثال: مالب�س، ادوات 	

كهربائية، احذية، كتب وادوات كتابة، كو�سماتيكا، مواد للبيت، “اإعمل ذلك بنف�سك”، �سياحة واألخ.
•  وقف بكل ال�سروط االلزامية التي تظهر يف املف�سل، ا�سرتى وثائق املناق�سة، وبيده و�سل ي�سهد على ذلك.	

العر�س ان يقدم بت�سليم يدوي فقط يف مغلف مغلق، عليه ي�سجل فقط “مناق�سة علنية عادية رقم 2014/120” اىل 
مركزة اللجنة، يف �صاعات العمل ويف العنوان املذكور اعاله. املوعد االخري لتقدمي العرو�س هو يوم االربعاء 

العرو�س التي تقدم بعد هذا املوعد ال تقبل!.  .12:00 ال�صاعة   9-7-2014
ميكن تقدمي ا�سئلة بوا�سطة الربيد االلكرتوين: .mandel_an@mac.org.il .ميكن االطالع يف وثائق املناق�سة 
وثائق  يف  للمذكور  االع��الن  يف  املذكور  بني  تناق�س  وج��ود  حالة  يف  �سحية.  مكابي خدمات  موقع  يف  باالنرتنيت، 

املناق�سة، يتغلب املذكور يف وثائق املناق�سة.


