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مكابي خدمات الصحة معنية بان تتعاقد مع مزود واحد الذي يستطيع ان يزود ملكابي بنفسه خدمات صيانه 
جارية وقطع بديله وتصليحات ملولدات كهربائية، في مواقعها في كل انحاء البالد. والكل مبوجب الشروط 

املفصلة في املناقصة بجميع مالحقها.
التعاقد يكون لفترة 3 سنوات. محفوظ ملكابي امكانية متديد فترة االتفاق لـ - 3 فترات اضافية كل واحدة سنة .

يحق تقدمي عرض فقط مزود الذي يستوفي كل الطلبات االتية، التي تشكل شروط قصوى اجبارية :
• فردا او رابطة مرخص حسب القانون في اسرائيل، ويدير دفاتره حسب القانون.	
• يستطيع ان يزود اخلدمات ملكابي بنفسه ) ماعدا املفصل في البند 1.2 في االدارة(.	
• ان يكون صاحب جتربه مثبتة في اسرائيل على االقل في - 5 سنوات االخيرة حتى املوعد االخير لتقدمي 	

العروض لهذه املناقصة، في تزويد خدمات موضوع هذه املناقصة في كل انحاء البالد.
• يشغل على االقل 10 رجال خدمات من اجل تنفيذ اخلدمات، منهم على االاقل 4 كهربائيني ذوي رخصة 	

كهرباء من نوع كهربائي مؤهل  على االقل 6 فنيني ذوي شهادات تاهيل حكومية فني نوع 3، حيث ان 
كل رجال اخلدمات املذكورين اعاله )ال-10( يعملون ويشغلون لدى املقترح وليس مقاولني ثانويني.

• يشغل على االقل 2 مهندسي كهرباء اصحاب ذوي شهادات فاحص كهرباء من نوع 3 مع جتربه ال تقل عن 	
5 سنوات وانهم يعملون ويشغلون لدى املقترح وليس مقولني ثاناويني.

• في حوذته على االقل 10 سيارات خدمة.	
• ذود خدمات موضوع هذه املناقصة، على االقل ل- 150 مولدات كهربائية مختلفة في كل سنة، في خالل 	

كل واحدة من -3 سنوات االخيرة حتى املوعد االخير لتقدمي العروض لهذه املناقصة.
• ميلك مصادقة سارية املفعول على كونه "مصنع حيوي" كتعريف هذا املسطلح في » قانون خدمات عمل 	

في ساعة الطوارئ، لسنة- 1967.
• استوفى كل الشروط اجلبارية وبعالمة اجلودة االصغرى ملطلوبة.	
• سجل وحصل على كراسة املناقصة االصلية مع ختم يدل على ذلك.	

كل معني بان يشترك في املناقصة، يحضر ويحصل على املستندات ، مقابل تسليم تفاصيل الهيئة املعنية ، 
يشمل اسم رجل االتصال من قبله وتفاصيل التواصل )بريد الكتروني + هاتف (، في مكتب "مكابي خدمات 
صحية"، شارع هميرد 27 في تل ابيب، الطابق 14، لدى السيدة عنت مندل، او من من قبلها، في ايام االحد-

اخلميس ، بني الساعات 14:00-10:00. كل هذا، ابتداءا من يوم 12.8.19 وحتى يوم 26.8.19. ميكن 
الكتروني  بريد  مكتوب  بواسطة  مستنداتها)فقط(  او  املناقصة  هذه  بخصوص  واستيضاحات  اسئلة  توجيه 
 12:00 الساعة  25.9.19 في  العروض هو  يوم  املوعد االخير لتقدمي   .mandel_an@mac.org.il

املغلف الذي ال يقدم حتى نفس املوعد، ال يقبل.
ميكن معاينة مستندات املناقصة في العنوان www.maccabi4u.co.il . في حالة تناقض بني املذكور في 

االعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة ، يغلب املذكور في مستندات املناقصة.
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