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 129/2016 רגיל מספרמכרז פומבי 

  לייצור אספקה והתקנת שילוט פנים
 

להתקשר עם עד שני ספקים המסוגלים לספק למכבי שירותי ייצור, אספקה והתקנת מעונינת  מכבי שירותי בריאות 

 הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו. ,שילוט פנים באתרי מכבי בכל רחבי הארץ

. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בשתי תקופות נוספות שנים 3קופה של ההתקשרות היא לת

 .כל אחת שנתייםבנות 

 :רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי

 .תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין 

 1976-ופים ציבוריים, תשל"ובידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות ג. 

  מיליון  1, לפי כללי חשבונאות מקובלים, על פי אישור רואה חשבון, הן לפחות 2014-2015הכנסותיו בשנים ₪

 לכל אחת מהשנים.

 .מסוגל לייצר, לספק ולהתקין למכבי את השירות בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר 

  הפנים הכלולים בטופס ההצעה, בהיקף הנדרש במסגרת מסוגל לייצר, לספק ולהתקין את כל פריטי שילוט

 אתרים. 250-הכמויות שאופיינו ולכל יחידות מכבי בכל הארץ, כ

  שנים לפחות, בייצור אספקה והתקנת שילוט פנים וכל השירותים הכרוכים  3הינו בעל נסיון מוכח בישראל של

 בכך. 

 .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט 

  ,ובידו קבלה המעידה על כךרכש את מסמכי המכרז ממכבי.  

אביב, -בתל 27לרכוש את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  רשאי המעוניין להשתתף במכרז, 
החל מיום . כל זאת, 10:00-14:00ה', בין השעות -, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'14קומה 

 )שלא יוחזר(, במזומן או באמצעות המחאה.ש"ח  1,000בתמורה לתשלום   19.9.16ועד ליום  5.9.16

ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת דואר אלקטרוני 
mandel_an@mac.org.il. מעטפות שלא  .12:00בשעה  25.10.16יום ות הוא המועד האחרון להגשת ההצע

  תוגשנה עד לאותו מועד, לא 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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مناقصة علنية عادية رقم 129/2016
النتاج تزويد وتركيب الفتات داخلية

مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع حتى مزودين اثنني الذين بامكانهم تزويد مكابي خدمات انتاج، تزويد وتركيب 
الفتات داخلية في مواقع مكابي في انحاء البالد، الكل حسب الشروط املفصلة في وثائق املناقصة ومالحقها.

االتصال هو ملدة 3 سنني، ملكابي احلق بتمديد فترة االتفاقية بفترتني اضافيتني سنتني كل واحدة.
يحق تقدمي العرض ملزود الذي يستوفي كل املتطلبات فيما يلي، التي تعتبر شرط عتبة الزامي.

l شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات قانونية.
l  بحوزته ادارة حسابات حسب قانون صفقات هيئات عامة – 1967.

l مدخوالته في السنوات 2015-2014، حسب قوانني احلسابات املقبولة، حسب تصديق مدقق حسابات هي على االقل 
1 مليون شاقل لكل واحد من السنوات.

l بامكانه ان ينتج، يزود ويركب مكابي اخلدمات بنفسه، وليس بواسطة مقاول ثانوي/ آخر.
l بامكانه ان ينتج، يزود ويركب كل تفاصيل الالفتات الداخلية املشمولة في منوذج العرض، باحلجم املطلوب في نطاق 

الكميات التي وصفت ولكل وحدات مكابي في كل البالد حوالي 250 موقع.
l صاحب خبرة مثبتة في اسرائيل لـ 3 سنوات على االقل، بانتاج تزويد وتركيب الفتات داخلية وكل اخلدمات املتعلقة 

بذلك.
l وقف بكل الشروط االلزامية التي تظهر في املفصل.

l اشترى وثائق املناقصة من مكابي وبحوزته وصل يثبت ذلك.
املعني باالشتراك باملناقصة يحق له شراء 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 

5.9.16 وحتى ليوم 19.9.16 مقابل دفع مبلغ 1,000 شاقل ال يعاد، نقدا او بواسطة حوالة.
ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او وثائقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني:

. mandel_an@mac.org.il 
املوعد االخير لتقدمي العروض هو 25.10.16 الساعة 12:00 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.


