
 مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع حتى مزودين اثنين الذين من الممكن تزويد مكابي إبر مركبة على شفرات االنسولين، مكابي 
تحتفظ لنفسها بحق تطبيق الفوز ايضا على التسميات االضافية لشفرات االنسولين وفقا للخبرة وتصديقات تنظيمية. 
االتصال هو لمدة 18 شهرا، مكابي تحتفظ باالمكانية لتمديد فترة االافاقية بـ 4 فترات اضافية 12 شهرا كل واحدة.

مكابي تحتفظ لنفسها بحق ادارة مفاوضات ، حسب رأيها الحصري، مع المقترحين في المناقصة والتي عروضهم وجدت مناسبة اكثر.
المعني باالشتراك بالمناقصة يحق له شرائها في مكاتب »مكابي خدمات صحية« في شارع هميرد تل ابيب، طابق 14، لدى مركزة 
المناقصات السيدة عنات مندل او من يعين من قبلها، في االيام االحد – الخميس بين الساعات -10:00 14:00. كل هذا ابتداء من يوم 

14-12-2 وحتى ليوم 14-12-7 مقابل دفع مبلغ 1000 شاقل )ال يعاد( نقدا او بواسطة حوالة المر مكابي خدمات صحية. 
 يمكن التوجه باسئلة بخصوص المناقصة او مالحقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني

. mandel_an@mac.org.il
 يحق تقديم العرض فقط لمزود واجد الذي يستوفي كل المتطلبات التالية التي تعتبر شرط عتبة الزامي:

*   شركة مسجلة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات حسب القانون.
*   مدخوالتها في السنوات االخيرة -2012 2013 حسب قوانين حسابات مقبولة وكما هي تظهر في التقارير المالية هي 2 مليون شاقل 

     للسنة على االقل في كل واحدة من السنوات.
*   بحوزته تصديق من المنتج انه هو ممثله المرخص في البالد او تصديق من ممثله المرخص للمنتج.

*   لإلبر المقترحة بواسطة تصديق الـ - FDA و/او CE و/او كندا HEALTH و/او استراليا TGA و/تو وزارة الصحة في اليابان.
*   من الممكن ان يزود مكابي اإلبر بنفسه و/او بواسطة مقاول ثانوي.

*    باع في السنتين االخيرتين، لمؤسسات طبية في دولة اسرائيل، بكمية ال تقل عن 7 مليون من اإلبر المقترحة.
*   وقف بكل الشروط االلزامية التي تظهر في المفصل فيما يلي وبعالمة الجودة االدنى المطلوبة.

*   اشترى وثائق المناقصة من مكابي وبحوزته وصل يشهد على ذلك.
 .12:00 الساعة   25-12-14 هو  العروض  لتقديم  االخير  الموعد  اعاله،  مذكور  كما هو  المواعيد  وفي  العنوان  الى  تقدم  العروض 
العروض التي تقدم بعد الموعد المذكور ال تقبل، يمكن االطالع على وثائق المناقصة في االنترنيت، في موقع مكابي خدمات صحية. 

في حالة وجود تناقض بين المذكور في االعالن وبين المذكور في وثائق المناقصة الذي يتغلب المذكور في وثائق المناقصة.
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