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مكابي خدمات الصحة معنية بالتعاقد مع اثنني مزودين معتادون على تزويد خدمات نظافة في اثنني من مجموعات في 
لواء الشمال.

التعاقدات لسنتني مع امكانية لتمديد التعاقدات في اثنني فترتني اضافيتني مكونة من سنة لكل واحدة.
املعني االشتراك في املناقصة، يحق له امتالك املستندات في مكاتب »مكابي خدمات الصحة« في شارع همرد 27 في تل ابيب، 
طابق 14، عند السيدة عنات مندل، او من يخول من قبله، في االيام االحد- اخلميس بني الساعات 14:00-10:00. كل هذا، 
ابتداء من يوم 14.8.14 وحتى ليوم 1.9.14 مقابل دفع مبلغ 1،500 ش.ج ) ال ترد(، نقدا او بواسطة حوالة الوامر مكابي 

خدمات الصحة.
يحق للمقترح الذي فقط تستوفي به الشروط املتراكمة التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:

رابطة مسجل بحسب القوانني في اسرائيل، ومدير حسابات بحسب القانون.. 1
املقترح او صاحب السلطة هم اصحاب خبرة مثبتة في كل واحدة من 4 السنوات االخيرة )حزيران -2010 حزيان 2014(، في . 2

اعطاء خدمات نظافة في منشآت طبية التي هي واحدة فقط- صندوق مرضى او عيادات صندوق املرضى.
يستوفي كل التزاماته بخصوص حقوق العمال مبوجب قانون العمل واتفاقيات اجلماعية امللقاة عليه.. 3
صاحب رخصة سارية املفعول لتشغيل كمقاول خدمات في مجال النظافة- من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل.. 4
املقترح او من هو صاحب السلطة  لم يدان في 3 السنوات االخيرة على االكثر من مخالفة جنائية واحدة تتعلق لقوانني العمل.. 5
اكثر . 6 والتشغيل.  الصناعة،التجارة  وزارة  في  واجلباية  الترتيب  مدير  بواسطة  يغرموا  لم  السلطة   صاحب  او  املقترح 

املخالفة تعد  نوع  الغرامات بنفس  ان عدد  االخيرة. يوضح  السنوات   3 بـ  العمل  بالنسبة النتهاكات قوانني  من مرتني 
كمخالفات مختلفة.

التنظيف، . 7 التشغيل والربح ،مواد  38.67 ش.ج، ال تشمل مصروفات  ادنى لساعة عمل نظافة )للعامل( ال تقل عن  حد 
مصروفات مرافقة وم.ض.ق والكل بحسب الوامر وزارة العمل والرفاه.

مشغل على االقل 200 عامل الذي يعملون في خدمات موضوع املناقصة، من خاللهم 80 اصحاب خبرة سنتني واكثر، . 8
عند املقترح.

ايجاد كفالة بنكية لتزمني استيفاء عرضه مببلغ 100،000ش.ج.. 9
تقدم العرض لكل املجموعات الظاهرة في املناقصة.. 10
يستوفي في كل الشروط االجبارية الظاهرة في التفصيل وبتحديد احلد األدنى من نقاط اجلودة.. 11
اشترك في اجتماع املزودين، الذي سيبقام في يوم 4.9.2014 في رمات هشارون. االشتراك في االجتماع مشروط بعرض . 12

له  يحق  ال  االجتماع  في  يشترك  لم  الذي  واملقترح  الزامي،  هو  االشتراك  املناقصة.  مستندات  امتالك  بخصوص  وصل 
االشتراك في املناقصة ويلغي عرضه .

mandel_an@mac.org.il :ميكن لتوجه االسئلة بخصوص املناقصة او مستندات )فقط( بواسطة بريد التكروني
العروض تقدم لصندوق املناقصات في مكاتب مكابي في تل ابيب، كما هو مفصل اعاله. املوعد االخير لتقدمي العروض هو : 5.10.14 في الساعة 
12:00. العرض ال تقدم حتى املوعد املذكور ، ال تقبل.في كل حالة تناقض بني املذكور في االعالن لبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب 

املذكور في مستندات املناقصة. ميكن معاينة في مستندات املناقصة في االنترنت، في موقع مكابي خدمات صحة.
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