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مكابي خدمات الصحة معنية التعاقد مع مزواد واحد الذي يستطيع ان يزود ملكابي  خدمات نظافة في منشآت 
املفصلة في هذه  الشروط  الكل بحسب  مناطق،   2 لـ-  املناقصة  اجل هذه  من  املقسمة  الشارون،  لواء  في  مكابي 

املناقصة، على مالحقها.
فترة التعاقد هي من موعد التوقيع على اتفاق تعاقد مع الفائز وحتى يوم 14.12.2023.

يحق لتقدمي العروض فقط مزود الذي يستوفي كل طلبات التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:
• رابطة مرخص بحسب قانون في اسرائيل ويدير حسابات بحسب القانون.	
• ميلك رخصة سارية املفعول للعمل كمقاول خدمات في  مجال النظافة- من قبل وزارة االقتصاد والصناعة.	
• هو او صاحب الصلة به )كتعريفهم في بند 2 ب لقانون صفقات هيئات عامة، لسنة - 1976( لم يدانو في 	

الثالث السنوات التي سبقت املوعد االخير لتقدمي العروض في املناقصة بخصوص االخالل في قوانني العمل.
• هو او صاحب الصلة به )كتعريفهم في بند 2 ب لقانون صفقات هيئات عامة، لسنة - 1976( لم يغرموا من 	

قبل موظف عمل الضريبة مبوجب البند 5 من قانون املخالفات االدارية، لسنة-1985 في السنة التي سبقت 
املوعد االخير لتقدمي العروض في املناقصة في اكثر من غرامتني بخصوص االخالل في قوانني العمل، الكل 

مبوجب القانون )حيث ان عدد الغرامات ايضا بخصوص نفس املخالفة عدت كمخالفات مختلفة(. 
• قيمة ساعة عمل للعامل )تشمل شروط اجتماعية( ال تقل عن -  50.06 ش.ج ) كاملذكور في ملحق د2 	

للمناقصة(. هذه القيمة ال تشمل مصروفات تشغيل وربح، مواد تنظيف، مصروفات مرافقة و ض.ق.م، والكل 
يخضع لتعليمات وزارة االقتصاد والصناعة.

• املقترح او من من اصحاب الصلة به )كتعريفهم  في البند 2ب من قانون صفقات الهيئات العامة، لسنة- 1976( هم 	
اصحاب جتربة مثبتة في اسرائيل على االقل 4 سنوات متواصلة حتى موعد نشر املناقصة، في اعطاء خدمات تنظيف.

• صاحب جتربة مثبتة في اسرائيل على االقل 2 سنوات متواصلة حتى املوعد االخير لتقدمي عروض في املناقصة، في 	
اعطاء خدمات تنظيف في منشئة طبية هو واحد من هؤالء: مستشفيات و/او عيادة صندوق مرضى، بني املناطق بيتح 

تكفا في اجلنوب، ارييل في الشرق، خط البحر غربا.
• يشغل على االقل 500 عامل الذين يعملون في اعطاء خدمات نظافة.	
• اوجد كفالة بنكية لتأمني استيفاء العرض بقيمة 50،000 ش.ج.	
• اشترك في اجتماع املزودين.	
• استوفى كل الشروط االساسية التي تظهر في بتفصيل وذكر اجلودة الدنى املطلوبة.	
• سجل في املوعد املذكور وحصل من مكابي اعالن مصادقة على تسجيله.	

املعني في التسجيل واالشتراك في املناقصة، يرسل طلبه على ظهر »منوذج التسجيل للمناقصة« ،الى مكاتب مكابي 
خدمات صحية، ليد السيدة عنات مندل، بواسطة عنوان البريد االلكتروني mandel_an@mac.org.il ابتداءا 
من يوم 2.1.20 وحتى يوم 15.1.20 ويتاكد انه قبل لديه بالغ مصادقة على تسجيله. ميكن توجيه اسئلة 

واستفسارات بخصوص هذه املناقصة او مستنداتها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني املذكور اعاله. 
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 5.2.20 الساعة 12:00. مغلفات التي ال تقدم حتى لنفس املوعد، ال تقبل.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.

مناقصة علنية عادية رقم 111/2020
لتزويد خدمات نظافة في لواء الشارون


