
مناقصة علنية مع اجراء تنافسي اضافي رقم 106/2019
العمال ترميم ومالئمة ملكاتب مراكز طبية في اور يهودا

مكابي خدمات الصحة تدعو بهذا مقاولني لتقدمي العروض لتنفيذ اعمال ترميم ومالئمة ملكاتب مراكز طبية في شارع همفعل 13 في اور 
يهودا. مبوجب للتفصيل، كتاب الكميات ومستندات املناقصة.

االعمال ملوضوع هذه املناقصة يتم انهائها خالل 3.5 اشهر مرزمنة من يوم اعطاء امر بدأ العمل وتنفيذها في ورديتني في اليوم، كما هو مفصل 
في مستندات املناقصة.

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.	
• مدخوالته في السنوات 2018-2016 من اعمال البناء، بحسب قوانني حسابات مقاولني ومبوجب ترخيص مراقب حسابات من قبله، كان 	

على االقل 1،500،000 شج على االقل سنتني من السنوات املذكورة اعاله.
• ميلك ترخيص بحسب القانون وساري املفعول ملوعد تقدمي العرض بخصوص تسجيله كمقاول العمال الهندسة البنائية مبوجب قانون 	

تسجيل مقاولني العمال الهندسة البنائية، لسنة- 1969، مجموعة َج- 1 فرع 100 على االقل و/او مجموعة أَ 2 فرع 131 على االقل.
• في خالل 5 السنوات االخيرة حتى املوعد االخير لتقدمي العروض في هذه املناقصة، نفذ هو نفسه اعمال مشابهة على االقل 3 مشاريع 	

ترميم مباني عامة و/او ترميم مكاتب، حيث كلواحد من االعمال على حدة مبساحة على االقل 800 متر مربع وبحجم مالي على االقل 
2،000،000 ش.ج.

• استوفى في عالمات اجلودة املصغرة املطلوبة.	
• سجل وحصل كراسة مناقصة اصلية مع توقيع الذي يشهد على ذلك، واشترك في جولة مقاولني التي تقام يوم 12.8.19. 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.
)فقط(  او مستنداتها  املناقصة  وتفاصيل بخصوص هذه  اسئلة  8.8.19. ميكن توجيه  ليوم  29.7.19 وحتى  يوم  ابتداء من  كل هذا، 
بواسطة عنوان بريد الكتروني mandel_an@mac.org. املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 2.9.19 الساعة 12:00. مغلفات 

التي تقدم  حتى نفس املوعد، ال تقبل.
في  للمذكور  االعالن  في  املذكور  بني  تناقض  حالة  في    .www.maccabi4u.co.il العنوان  في  املناقصة  مستندات  معاينة  ميكن 

مستندات املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة.


