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مكابي خدمات الصحة تدعو  بهذا مقاولني لتقدمي العروض لتنفيذ اعمال ترميم في املركز الطبي في شارع عميشاف 
45 جفعتيم ) فيما يلي: "االعمال"( مبوجب للتفصيل، كتاب الكميات، وبحسب الشروط الظاهرة في املناقصة على كل 

مالحقها.
االعمال ملوضوع هذه املناقصة تتم خالل 5 اشهر مرزمنة من يوم اعطاء امر بدأ العمل، االعمال تنفذ مبوقع املتواجد عليه 

في مبنى متعدد املجاالت الذي يشمل التجارة، عيادات وسكن.
االعمل تنفذ خالل 5 اشهر مرزمنة من يوم امر بدأ العمل.

يحق تقدمي العروض فقط مزود حيث يستوفي على كل الطلبات التالية، التي تشكل شروط قصوى اجبارية:
• فرد مرخصة بحسب القانون في اسرائيل، ويدير حسابات حسب القانون.	
• البناء، بحسب قوانني احلسابات املتعارف عليها ومبوجب ترخيص 	 مدخوالته في السنوات 2018-2016  من اعمال 

مراقب احلسابات من قبله، كان على االقل 1،500،000 ش.ج على االقل اثنني من السنوات املذكورة.
• البنائية مبوجب 	 الهندسة  العروض بخصوص تسجيله كمقاول العمال  تقدمي  ملوعد  القانون  ملكيته تصريح بحسب  في 

قانون تسجل مقاولني العمال الهندسة والبناء، لسنة- 1969، مجموعة َج - 1 فرع 100 على االقل او مجموعة أ3َ فرع 131 
على االقل.

• خالل 5 السنوات االخيرة حتى ملوعد االخير لتقدمي العروض في هذه املناقصة، نفذ هو نفسه اعمال مشابهة على 	
االقل 3 مشاريع ترميم مباني جمهور و/او ترميم مكاتب، حيث كل واحد من االعمال على حدة مبساحة على االقل 

800 متر مربع وبحجم مالي على االقل 2،000،000 ش.ج.
• استوفى بعالمات  اجلودة املصغرة املطلوبات.	
• سجل في املوعد املذكور، حصل من مكابي اعالن مصادقة على تسجيلة، واشترك في اجتماع املزودين.	

ليد  الصحة،  مكابي خدمات  ملكاتب  للمناقصة"،  التسجيل  يرسل طلبه على ظهر "منوذج  املناقصة  في  لالشتراك  املعني 
السيدة عنات مندل، بواسطة عنوان بريد الكتروني  Mandel_An@mac.org.il  ابتداء من يوم  10.2.20 وحتى 
ليوم 23.2.20  ويتأكد انه مت قبول اعالن املصادقة على تسجيله. ميكن توجيه اسئلة وتفاصيل بخصوص هذه املناقصة 

او مستنداتها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني املذكور اعاله.
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 29.3.20 حتى الساعة 12:00. مغلفات التي لم تقدم حتى لنفس املوعد، ال يتم قبولها. ميكن 
معاينة في 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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