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 101/2017מכרז פומבי רגיל מספר 
 אספקה, התקנה ואחזקת מערכת מיזוג אויר במרכז רפואי יבנה

 
במרכז  VRFספק אחד המסוגל לספק, להתקין ולתחזק מערכות עם להתקשר מעונינת  מכבי שירותי בריאות 

 ביבנה. השירות כולל: 1הרפואי ברחוב גיבורי חייל 
 בניין ויחידות פנימיות.הפירוק ופינוי של  צ'ילרים ישנים מגג ;  VRFמערכות  3 אספקה, התקנה ואחזקה של

 הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
 :רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי

  תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.יחיד או 

 בישראל. יחיד או תאגיד מורשה כחוק 

 1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו. 

  לפחות   פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן-, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל2014-2015הכנסותיו בשנים

 .כל אחת מהשניםל ₪ 1,900,000

 לפחות, על פי תקנות רישום קבלנים לעבודות  2סוג  170-בעל רישיון קבלן רשום לעבודות מיזוג אויר, בסיווג ב

 .1988-הנדסיות, התשמ"ח

  בידיו אישור מיבואן רשמי של המערכות בארץ שהינו מוסמך ומאושר להתקין את המערכות המוצעות ומתן

שירות אחזקה לאחר ההתקנה. במקרה שבו היבואן הרשמי הוא המציע, יציג היבואן אישור היצרן על היותו נציגו 

 שה להתקין ולתחזק את המערכות המוצעות.המור

  ,מסוגל לספק למכבי את המערכות ושירותי התחזוקה בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר, למעט עבודות שינוע

 עבודות צנרת, פחחות וחשמל.

 מערכות בסך הכל, בתפוקה  3התקנת ב ,(2014-2016)בין  פחותשנים ל 3בישראל של בעל נסיון מוכח  הינו

 טון קירור לפרויקט, ובמתן שירותי אחזקה למערכות אלו. 100לפחות  כוללת של

 10,000של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך ₪. 

  .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט 

  בשתתף בסיור קבלנים שייערך ביום מקורית עם חותמת המעידה על כך, והמכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת ,'

 .  חוברת חתומהההשתתפות בסיור הינה חובה ומותנית בהצגת . 12.6.17

, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו את מסמכיו יתייצב ויקבלהמעוניין להשתתף במכרז, 
 אביב, קומה-בתל 27במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(, 

 מיוםהחל . כל זאת, 10:00-14:00ה', בין השעות -, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'14
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת  .11.6.17ועד ליום  29.5.17

  .mandel_an@mac.org.ilדואר אלקטרוני 
מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא . 12:00בשעה  29.6.17יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 

  תתקבלנה.
לאמור  . במקרה של סתירה בין האמור במודעהwww.maccabi4u.co.ilבכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז 

 .במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז
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مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع مزود واحد الذي يستطيع تزويد وتركيب اجهزة VRF في 
املركز الطبي جببوري حايل 1 في يفنه. اخلدمات تشمل:

املبنى ووحدات  تبريد قدمية من سطح  اجهزة  VRF؛ حل وفك  اجهزة   3 لـ  تزويج وتركيب وصيانة 
داخلية.

والكل حسب الشروط املفصلة في وثائق املناقصة ومالحقها.
يحق تقدمي العرض ملزود الذي يستوفي كل املتطلبات فيما يلي، التي تعتبر شرط عتبة الزامي.

l فرد او شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات قانونية.
l فرد او شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل.

l بحوزته تصديق ادارة حسابات حسب قانون صفقات هيئات عامة – 1976.
l  مدخوالته في السنوات 2015 - 2014 حسب قوانني احلسابات املقبولة، حسب تصديق مدقق حسابات 

هي على االقل 1،900،000 شاقل لكل واحد من السنوات .
l صاحب رخصة مقاول العمال تبريد بتصنيف ب – 170 نوع 2 على االقل/ حسب انظمة تسجيل مقاولني 

العمال هندسية – 1988.
l بحوزته تصديق من املستورد الرسمي لالجهزة في البالد انه مؤهل ومصادق لتركيب االجهزة املقترحة 
واعطاء خدمات صيانة بعد التركيب، في حالة وان املستورد الرسمي هو املقترح، يقدم املستورد تصديق 

املنتج على كونه ممثل مرخص لتركيب وصيانة االجهزة املقترحة.
l من املمكن ان يزود مكابي االجهزة وخدمات الصيانة بنفسه، وليس بواسطة مقاول ثانوي/ آخر ما عدا 

اعمال نقل، اعمال مواسير، سمكرة وكهرباء.
اجهزة   3 بتركيب   ،)2014  -  2016( بني  االقل  على  3 سنوات  اسرائيل  في  مثبتة  l صاحب خبرة 

باملجموع بانتاج يشمل على االقل 100 طن تبريد للمشروع، وفي اعطاء خدمات صيانة لهذه االجهة.
l يقدم كفالة بنكية لتأمني اقامة العرض مببلغ 10،000 شاقل.

l وقف في كل الشروط االلزامية التي تظهر في املفصل.
l سجل وحصل من مكابي على كراس مناقصة اصلية مع توقيع الذي يشهد على ذلك. واشترك في جولة 
املقاولني الذي سيجري يوم االثنني 17-6-12 االشتراك في اجلولة هو االمي ومشروط بتقدمي كراس موقع.
املعني باالشتراك باملناقصة يحق له التسجيل واحلصول على وثائقها في مكاتب »مكابي خدمات صحية« في 
شارع هميرد 27 في تل ابيب، طابق 14، لدى عنات مندل، او املفوض من قبلها، في االيام أ – هـ بني الساعات 

14:00 - 10:00 كل هذا، ابتداء من يوم 17-5-29 وحتى ليوم 11-6-17. 
االلكتروني:  البريد  بواسطة  )فقط(  وثائقها  او  املناقصة  هذه  بخصوص  وتوضيحات  اسئلة  توجيه  ميكن 
 12:00 الساعة   29-6-17 يوم  هو  العروض  لتقدمي  االخير  املوعد   .mandel_an@mac.org.il

املغلفات التي ال تقدم حتى نفس املوعد، ال تقبل.
ميكن االطالع على وثائق املناقصة في العنوان: www.maccabi4u.co.il في حالة وجود تناقض بني 

املذكور في االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة، يتغلب املذكور في وثائق املناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 101/2017
تزويد، تركيب وصيانة اجهزة تكييف في املركز الطبي يفنه


