
مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع مزود الذي ميكنه ان يزود مكابي باجهزة فوق صوتية )US( توليد وامراض نساء، تركيبها 
في مواقع مكابي، وتزويد خدمات صيانة جارية وتصليحات جلميع اجزائها.

االتصال مع املقترح الفائز يكون لشراء 40 جهاز في سنة 2015.
مكابي حتتفظ لنفسها بحق ادارة مفاوضات حسب رأيها.

 املعني باالشتراك باملناقصة، يحق له شراء وثائق املناقصة في مكاتب »مكابي خدمات صحية«، في شارع هميرد 27 تل ابيب، طابق 14، لدى 
السيدة عنات مندل مركزة جلنة املناقصات، او من يعني من قبلها، في االيام االحد – اخلميس بني الساعات 10:00- 14:00. كل هذا ابتداء من 

يوم 29-6-2015 وحتى ليوم 8-7-2015 مقابل دفع 2000 شاقل نقدا او بواسطة حوالة المر مكابي خدمات صحية.
 .mandel_an@mac.org.il:ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او مالحقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني

العروض تقدم الى العنوان واملواعيد املذكورة اعاله.
يحق تقدمي عرض ملزود الذي هو شركة تأمني، الذي يستوفي كل الشروط فيما يلي، التي تعتبر شروط عتبة الزامية:

1- شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات حسب القانون.
2- مدخوالته في السنوات 2013- 2014، حسب قوانني احلسابات املقبولة، وكما تظهر في التقارير املالية السنوية له، 1 مليون شاقل لكل واحد 

من السنوات على االقل.
3- بحوزته تصديق من املنتج انه هو ممثله املخول في البالد.

فيها خدمات صيانة جارية،  لعرضه، مبا  وفقا  بالعيادة،  للفحص  نساء  وامراض  توليد   )US( يزود مكابي فوق صوتية  ان  املمكن  4- من 
وتصليحات مطلوبة، بنفسه او بواسطة مقاول ثانوي/آخر.

5- ملنتج االجهزة اقدمية 5 سنوات على االقل، في انتاج اجهزة فوق صوتية )US( توليد وامراض نساء وبيعها في اوروبا او الواليات املتحدة 
او كندا.

6- للمقترح خبرة مثبتة في اسرائيل 5 سنوات على االقل، في تزويد وتركيب واعطاء خدمات لـ 50 جهاز )US( على االقل، للمنتج املقترح، 
مع جميع مكوناته وكل اخلدمات املتعلقة بذلك.

7- صاحب نظام خدمة في اسرائيل الذي يشمل على االقل 2 تقنيني ورجل تطبيق واحد صاحب تأهيل للمنتح واصحاب خبرة لـ 3 سنوات 
.)US( على االقل، كل واحد، بصيانة اجهزة

8- للجهاز املقترح بواسطة تصديق الـ FDA و/او كندا HEALTH و/او استراليا TGA و/او وزارة الصحة في اليابان.
9- وقف بكل الشروط االلزامية التي تظهر في املفصل.

10- اشترى وثائق املناقصة من مكابي، وبحوزته وصل يشهد على ذلك.
املوعد االخير لتقدمي العروض هو 3-8-15 الساعة 12:00. العروض التي ال تقدم حتى املوعد املذكور، ال تقبل، ميكن االطالع على وثائق املناقصة 
في العنوان: www.maccabi4u.co.il  . في كل حالة وجود تناقض بني املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة، 

يتغلب املذكور في وثائق املناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 126/2015
تزويد وصيانة اجهزة فوق صوتية )US( توليد وامراض نساء

لفحوصات بالعيادة


