
-1 مكابي خدمات صحية تدعو بهذا المعنيين، لتقديم عروض لشراء حقوق الداعية بالملك، والكل حسب الشروط المفصلة في االتفاقية. 
-2 وثائق المناقصة يمكن شراؤها ابتداء من يوم 14-11-17 وحتى ليوم 14-12-7 مقابل دفع مبلغ 1500 شاقل )الذي ال يعاد( في 
مكاتب مكابي خدمات صحية في شارع هميرد تل ابيب، طابق 14، لدى مركزة المناقصات السيدة عنات مندل، والكل في االيام االحد 

– الخميس بين الساعات -10:00 14:00.
-3 يمكن التوجه باسئلة بخصوص المناقصة بواسطة البريد االلكتروني

mandel_an@mac.org.il . تقديم االسئلة يمكن حتى ليوم 2014-12-24 الساعة 12:00.
-4 يحق تقديم العرض لمن يستوفي كل المتطلبات المتراكمة فيما يلي:

أ- فرد او شركة مسجلة حسب القانون في اسرائيل
ب- اذا كان المقترح مشغل مرخص الذي يدير حسابات حسب القانون، ويرفق تصديق ادارة حسابات.

ج- المقترح يرفق كفالة بنكية ذاتية لعرضه بمبلغ 600.000 شاقل.
د- اشترى وثائق المناقصة مباشرة من مكابي، وبيده وصل الذي يشهد على ذلك، واستكشف الملك.

وقوف المقترح في كل واحد من الشروط اعاله يعتبر شرط عتبة الزامي من اجل تقديم العرض.
مقترح الذي ال يقف في كل الشروط اعاله – عرضه يلغى.

-5 المقترح يعبأ نموذج العرض ويرفق كل التصديقات والوثائق المطلوبة حسب شروط المناقصة. يجب عدم ارسال العروض بالبريد، 
العروض تقدم بتسليم يدوي الى السيد عنات مندل، بحيث ان الموعد االخير لتقديم العروض هو يوم الخميس 2015-1-15 الساعة 

.12:00
-6 الحقوق بالملك تباع بحيث ان الملك في وضع )AS IS ( وكما هو مذكور في اتفاقية البيع لوثائق المناقصة، بمسؤولية المقترح 
الفحص بواسطة مختصين مهنيين من قبله وضع الملك الفيزيائي، التخطيطي والقضائي، هدفه، امكانية االستعمال واستغالله، الحقوق 
القضائية به، وضع تسجيل الحقوق، حقوق البناء، نسبة مالءمة البناء فعليا لتراهيص البناء، مساحته وحدوده والخ، بما فيها في دائرة 
تسجيل االراضي، السلطة المحلية، اللجنة للتنظيم والبناء، السلطة المحلية وكل جهة اخرى لها صلة لتسجيل الملك المذكور والحقوق به.

-7 مكابي ال تدفع مقابل السمسرة.
-8 في حالة وجود تناقض بين المذكور في االعالن للمذكور في وثائق المناقصة، يتغلب المذكور في وثائق المناقصة. يمكن االطالع 

على وثائق المناقصة في موقع مكابي في االنترنيت.
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