
مناقصة علنية رقم 128/2019
لتزويد خدمات صيانة في املختبر القطري في رحوفوت

مكابي خدمات الصحة معنية بالتعاقد مع مزود واحد املعتاد لتزويد ملكابي خدمات صيانة مباني وشبكاتهم في 
املختبر القطري في بارك ت . م . ر رحوفوت. الكل مبوجب الشروط املفصلة في املناقصة على كل مالحقها.

التعاقد يكون لفترة 3 سنوات. ملكابي حتتفظ االمكانية لتمديد فترة االتفاق في اثنني فترات اضافية مكونة 
من سنتني كل واحدة.

يحق تقدمي العرض فقط مزود حيث يستوفي على كل الطلبات ادناه، التي تشكل شرط اقصى اجباري:
• فرد او رابطة مرخص بحسب القانون في اسرائيل، ويدير حسابات بحسب القانون.	
• معتاد لتزويد ملكابي خدمات الصيانة هو نفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي /اخر، كما هو معرف في 	

مستندات املناقصة.
• ميلك جتربة مثبتة في اسرائيل 5 سنوات على االقل حتى موعد تقدي العروض في هذه املناقصة، في 	

تزويد خدمات صيانة ملبنى ولشبكاتها وكل اخلدمات املتعلقة بذلك على االقل ب- 5 مباني، على االقل واحد 
منهم كان مبنى ميساحة ال تقل عن 3،000 متر مربع وهو مستشفى او مختبر طبي عيادة.

• يشغل لديه على االقل 40 عامل صيانة اللذين يزودون خدمات صيانة مثل منوذة اخلدمات ملوضوع هذه املناقصة.	
• هو مقاول املسجل في سجل املقاولني في مكاتب االسكان في فرع التبريد 170 تصنيف َب وايضا في فرع 	

كهرباء واتصاالت في مباني 160 تصنيف أَ.
• استوفى في كل الشروط االلزامية وفي  عالمة اجلودة املصغرة املطلوبة.	
• سجل وحصل كراسة مناقصة اصلية مع توقيع الذي يشهد على ذلك، واشترك في جولة مقاولني التي 	

تقام يوم 19.8.19. االشتراك في جولة هو الزامي ومشروط بعرض كراسة موقعة.
املعني االشتراك في املناقصة، يتواجد ويحصل على مستنداته، ما عدا تفاصل العامل املعني، يشمل اسم رجل االتصال 
من قبله وتفاصيل التعاقد )بريد الكتروني+ تلفون(، في مكاتب "مكابي خدمات صحة"، في شارع همرد 27 تل ابيب، 

طابق 14، لدى السيدة عنات مندل، او من ينوب عنها، في االيام االحد- اخلميس بني الساعات 10:00-14:00.
كل هذا، ابتداء من يوم 1.8.19 وحتى ليوم 18.8.19. ميكن توجيه اسئلة وتفاصيل بخصوص هذه 
املناقصة او مستنداتها )فقط( بواسطة عنوان بريد الكتروني mandel_an@mac.org. املوعد االخير 

لتقدمي العروض هو يوم 22.9.19 الساعة 12:00. مغلفات التي تقدم  حتى نفس املوعد، ال تقبل.
ميكن معاينة مستندات املناقصة في العنوان www.maccabi4u.co.il.  في حالة تناقض بني املذكور 

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


