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 114/2017מכרז פומבי רגיל מספר 
 רותי ניקיון במחוז ירושלים והשפלהילאספקת ש

 
מציעים המסוגלים לספק שירותי ניקיון במתקני מכבי במחוז ירושלים עם להתקשר מעונינת  מכבי שירותי בריאות 

 .הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו אשכולות 8-והשפלה, המחולקים לצורך מכרז זה ל
תקופות נוספות  בשלוש. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם שנתייםההתקשרות היא לתקופה של 

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

 תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין. •

 מאת משרד הכלכלה והתעסוקה. –לן שירות בתחום הניקיון בעל רישיון בתוקף לפעול כקב •

 בעלי הינם( 1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 בסעיף)כהגדרתם  אליו הזיקה בעלי אוהמציע  •

שנים רצופות עד מועד פרסום מכרז זה, במתן שירותי ניקיון לפחות במתקן  4ניסיון מוכח בישראל של לפחות 

 אחד מאלה בלבד: בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים.  רפואי אחד שהינו

פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות -, לפי כללי חשבונאות מקובלים ועל2016-2015הכנסותיו בשנים  •

 לכל אחת מהשנים.₪  4,000,000

לא  (1976-ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו2הזיקה אליו )כהגדרתם בסעיף  מבעלי מי או המציע •

 העבודה.  דיני הפרת במכרז בשל ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים הורשע

)כאמור בנספח ג' למכרז זה(. מחיר זה ₪  41.78-ערך שעת עבודה לעובד )כולל תנאים סוציאליים( לא יפחת מ •

כפוף להוראות משרד העבודה אינו כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי ונייר, הוצאות נלוות ומע"מ והכל ב

 והרווחה. 

בעלי וותק של שנתיים ומעלה אצל  80עובדים העוסקים במתן שירותי ניקיון, מתוכם לפחות  200מעסיק לפחות  •

 המציע.

העבירות המינהליות,  לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על אליו לא נקנסו הזיקה מבעלי מי או המציע •

דיני  בשל הפרת קנסות משני ביותר במכרז להגשת ההצעות האחרון שקדמה למועד בשנה 1985-התשמ"ו

 משנה העבודה, הכל על פי החוק )כאשר מספר קנסות גם בגין אותה עבירה נמנים כקנסות שונים(; לעניין תקנת

 .1976-לחוק עיסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 'ב 2כהגדרתו בסעיף  –זיקה"  זו, "בעל

 ₪. 50,000של בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך ימציא ערבות  •

  התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט.עמד בכל  •

 ייערך ביוםוהשתתף בכנס ספקים ש נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך •

אך ורק  תותר בכנסמסמכי המכרז. השתתפות  חוברתהינה חובה ומותנית בהצגת  בכנס . ההשתתפות16.5.17

  .מועד הנקובעד ל שנרשםלמי 

, 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(, 

מיום החל . כל זאת, 10:00-14:00ה', בין השעות -מי שימונה מטעמה,  בימים א', אצל גב' ענת מנדל, או 14
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת  .11.5.17ועד ליום  24.4.17

  .mandel_an@mac.org.ilדואר אלקטרוני 
תוגשנה עד לאותו מועד, לא  מעטפות שלא. 12:00בשעה  5.6.17יום האחרון להגשת ההצעות הוא המועד 

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

 .במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז
 

  

mailto:mandel_an@mac.org.il


مناقصة علنية عادية رقم 114/2017
لتزويد خدمات نظافة في لواء القدس والشفال

مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع مقترحني الذين يستطيعون تزويد خدمات نظافة في لواء القدس والشفال، 
املقسمة بهذه املناقصة الى 8 مواضيع. والكل حسب الشروط املفصلة في وثائق املناقصة ومالحقها.

االرتباط هو ملدة سنتني، ملكابي احلق بتمديد فترة االتفاقية بثالث فترات اضافية ملدة سنة  كل واحدة.
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 صاحب رخصة سارية للعمل كمقاول خدمات في مجال النظافة – من وزارة االقتصاد والتشغيل.

l املقترح او من ينتسب اليه )كتعريفهم في بند 2 ب لقانون اعمال هيئات عامة – 1976( هم اصحاب خبرة مثبتة 
في اسرائيل على االقل في 4 سنوات اجلارية حتى موعد نشر هذه املناقصة، في اعطاء خدمات نظافة على االقل 

في مركز طبي واحد من هؤالء فقط: مستشفيات و/او عيادات كوبات حوليم.
2016, حسب قوانني احلسابات املقبولة، حسب تصديق مدقق حسابات هي على  l  مدخوالته في السنوات 2015 - 

االقل 4,000,000 شاقل لكل واحد من السنوات .
l املقترح او من ينتسب اليه )كتعريفهم في بند 2 ب لقانون اعمال صفقات هيئات عامة – 1976( لم يدان في الثالث 

سنوات التي سبقت املوعد االخير لتقدمي العروض باملناقصة بخصوص خرق قوانني العمل.
l قيمة ساعة العمل للعامل )تشمل شروط اجتماعية(ال تقل من 41.78 شاقل )كما هو مذكور في ملحق ج لهذه 
املناقصة(، هذا السعر ال يشمل مصروفات تشغيل وربح، مواد تنظيف وورق، مصروفات مرافقة وض.ق. م والكل 

خاضعا لتعليمات وزارة العمل والرفاه.
l يشغل على االقل 200 عامل الذين يعملون في اعطاء خدمات نظافة، من خاللها 80 اصحاب اقدمية لسنتني وما 

فوق لدى املقترح.
l املقترح او من ينتسب اليه لم يغرموا بواسطة مشرف عمل الذي عني حسب بند 5 لقانون املخالفات االدارية – 1985 
في السنة التي سبقت املوعد االخير لتقدمي العروض باملناقصة باكثر من غرامتني بخصوص خرق قوانني العمل، 
هذه  بخصوص  املختلفة؛  املخالفات  بني  من  املخالفة  نفس  بخصوص  الغرامات  عدد  )بحيث  القانون  والكل حسب 

االنظمة الفرعية، »املنتسب« – كتعريفه في بند 2 ب لقانون صفقات هيئات عامة – 1976.
l تقدمي كفالة بنكية لتأمني اقامة العرض مببلغ 50,000 شاقل.

l وقف بكل الشروط االلزامية  التي تظهر في املفصل.
l سجل وحصل من مكابي على كراس املناقصة االصلية مع توقيع الذي يثبت ذلك واشترك في لقاء املزودين الذي 
سيجري في يوم 17-5-16 . االشتراك في اللقاء هو الزامي ويعتبر شرط بتمثيل كراس وثائق املناقصة. االشتراك 

في اللقاء مسموح فقط ملن سجل للموعد احملدد.
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 17-4-24 وحتى ليوم 11-5-17. 
ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او وثائقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني:

.mandel_an@mac.org.il 
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 17-6-5 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.


