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مكابي خدمات الصحة معنية بالتعاقد مع مزود واحد الذي معتاد، لتزويد ملكابي اخلدمات التالية:
تزويد، تركيب وصيانة لـ 3 برادات مياه )ُمبرد( في سقف مبنى رقم 1 في املختبر الرئيسي في شارع همدع 9 في رحوفوت؛ تفكيك 
وتفريغ لـ 3 مبردات قدمية من سقف مبنى رقم 1 في املختبر؛ ربط بني ُمبرد في سقف مبنى رقم 1 ملُبرد في سقف مبنى رقم 2 في 

املختبر. يحق ملكابي االمكانية القتناء خدمات صيانة بدفع بعد فترة الكفالة واخلدمة ملدة 3 فترات سنة واحدة كل مرة.
كلما قدم في املناقصة اكثر من عرض، يقام اجراء تنافسي اضافي.

املعني االشتراك في املناقصة، يحق له امتالك املستندات في مكاتب »مكابي خدمات الصحة« في شارع همرد 27 في تل ابيب، طابق 14، 
عند السيدة عنات مندل، او من يخول من قبله، في االيام االحد- اخلميس بني الساعات 14:00-10:00. كل هذا، ابتداء من يوم 21.8.14 

وحتى ليوم 31.8.14 مقابل دفع مبلغ 1،000 ش.ج ) ال ترد(، نقدا او بواسطة حوالة الوامر مكابي خدمات الصحة.
يحق للمقترح الذي فقط تستوفي به الشروط املتراكمة التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:

رابطة مسجل بحسب القوانني في اسرائيل، ومدير حسابات بحسب القانون.. 1
مدخوالته في السنوات 2012-2013 ، بحسب قوانني معايير احملاسبة، وكما هي تبدو في تقارير املالية السنوية التابعة له، هو 2 . 2

مليون ش.ج لكل واحدة من السنوات على االقل.
ميلك تصريح من مستورد االجهزة في البالد مؤهل ومرخص لتركيب االجهزة والعطاء خدمات صيانة بعد التركيب. في حالة ان . 3

املستورد في املقترح، يعرض تصريح املستورد على انه هو ممثل املرخص.
معتاد لتزويد االجهزة هو نفسه، وليس عن طريق مقاول ثانوي/ اخر، باستثناء اعمال احملرك، اعمال مواسير وكهرباء.. 4
صاحب جتربة مثبتة في اسرائيل  5 سنوات على االقل )بني 2013-2009( في تركيب 20 جهاز باالجمال، بانتاج 100 طن تبريد/ . 5

للوحد ة املنفردة وفي اعطاء خدمات صيانة لهذه االجهزة؛ او كبديل؛ تركيب 3 اجهزة على االقل بتواصل؛ في كل واحدة من 
السنوات املذكورة اعاله.

صاحب تدريج 1B بحسب مواصفات تسجيل مقاولني العمال هندسة بنائية ) تدريج مقاولني مسجلني(، لسنة 1988.. 6
ايجاد كفالة بنكية لتأمني استيفاء عرضه مببلغ 50،000ش.ج.. 7
تقدم العرض لكل املجموعات الظاهرة في املناقصة.. 8
يستوفي في نقاط اجلودة احلد األدنى.. 9
امتلك مستندات املناقصة من مكابي وشارك في اجتماع املزودين، الذي هو الزامي، ويقام في يوم 2.9.14 في رحوفوت .. 10

التكروني: mandelـan@mac.org.il حتى يوم 4.9.14  املناقصة او مستندات )فقط( بواسطة بريد  ميكن لتوجه االسئلة بخصوص 
العروض تقدم  للعنوان واملواعد كاملذكور اعاله.

املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم الثالثاء : 16.9.14 في الساعة 12:00. العرض ال تقدم حتى املوعد املذكور ، ال تقبل. ميكن 
معاينة في مستندات املناصة في موقع االنترنت، في موقع مكابي خدمات الصحة.

في كل حالة تناقض بني املذكور في االعالن لبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة. ميكن معاينة 
في مستندات املناقصة في االنترنت، في موقع مكابي خدمات صحة.

مناقصة علنية مع اجراء تنافسي اضافي رقم 130/2014
لتزويد، تركيب وصيانة برادات مياه )ُمبرد(


