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مكابي خدمات الصحة معنية  التعاقد مع مزودين الذين يستطيعون ان يزودو ملكابي خدمات صيانة وتصليحات 
مصاعد، انقاذ اشخاص من مصاعد عالقة، يشمل تزويد بدائل، اجهزة ومواد املطلوبة لصيانة كل واحدة من 

املصاعد الصحيحة وان تعمل كل ايام السنة. الكل مبوجب الشروط املفصلة في املناقصة بجميع مالحقها.
التعاقد هو لفترة 3 سنوات . محفوظ ملكابي امكانية متديد فترة االتفاق لفترات اضافية  كل واحدة مكونه 

من سنتني.
احقية تقدمي العروض فقط للمزود الذي يستوفي على كل الطلبات التالية، والتي تشكل شرط اقصى اجباري:

• فرد؛ او رابطة مسجلة بحسب القانون في اسرائيل ، ويدير حسابات بحسب القانون.	
• صيانة 	 خدمات  العطاء  املناقصة  في  العروض  لتقدمي  االخير  املوعد  حتى  املفعول  سارية  رخصة  صاحب 

مصاعد منرمكتب العمل.
• ميلك مصادقة سارية املفعول للموعد االخير لتقدمي االقتراحات بانه "مصنع حيوي" مبوجب قانون خدمات 	

العمل في ساعات الطوارئ، لسنة- 1967.
• في خالل السنة االخيرة زود بنفسة او بواطة مقاول ثانوي من قبله خدمات صيانة على االقل ل- 80 مصعد 	

في انحاء البالد.
• هو صاحب جتربة متواصلة ومثبتة في اسرائيل على االقل 5 سنوات حتى املوعد االخير لتقدمي العروض 	

في املناقصة في تزويد خدمات موضوع هذه املناقصة وكل اخلدمات املتعلقة في ذلك.
• صاحب قدرة على تزويد اخلدمات في كل انحاء البالد، خصوصا: ايالت، منطقة يهودا والسامرة وهضبة اجلوالن.	
• مسؤوليته كل خدمات موضوع هذه 	 وعلى  قبله  من  ثانوي  مقاول  بواسطة  او  بنفسة  يزود  ان  يستطيع 

املناقصة.
• يستطيع ان ينفذ اعمال اخلدمات على االقل في موقعني مختلفني ملكابي في نفس الوقت.	
• يشغل على االقل 5 رجال مصاعد مؤهلني ولكل واحد منهم شهادة تأهيل سارية املفعول من وزارة العمل، حتى 	

املوعد االخير لتقدمي العروض للمناقصة.
• حتت تصرفه على االقل 15 سيارة خدمة.	
• سجل وحصل من مكابي عل كراسة املناقصة االصلية مع ختم يدل على ذلك.	

املعني االشتراك في املناقصة، يتواجد ويحصل على مستند، مقابل تسليم تفاصيل الهيئة املعنية، يشمل اسم رجل 
االتصال من قبله وتفاصيل التواصل )بريد الكتروني + هاتف(، في مكاتب مكابي خدمات الصحة، في شارع همرد 
27 في تل ابيب، طابق 14، لدى السيدة عنات مندل، او من من قبلها، في االيام االحد- اخلميس، بني الساعات 
14:00-10:00. كل هذا، ابتداء من يوم 30.12.19 وحتى ليوم 9.1.2020. ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات 

.mandel_an@mac.org.il بخصوص املناقصة او مستنداتها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم االحد املوافق 2.2.2020 في 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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