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 לאספקת מקררים לאחסון חיסונים ותרופות 

 
לאחסון חיסונים ותרופות ושירותים מכבי מקררים אתרי לכדי שיספקו , עד שני ספקיםעם מכבי שירותי בריאות מבקשת להתקשר 

 .בפריסה ארציתהעונים לדרישות המפרט ושירותי תחזוקה עבורם 

 תקופות נוספות בנות שנה אחת בכל פעם. 2-. למכבי האופציה להאריך את התקופה בשנים 3ההתקשרות היא לתקופה של 

, אצל גב' 14אביב, קומה -בתל 27המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו במשרדי מכבי שירותי בריאות, ברח' המרד 

, בתמורה 10.9.15ועד ליום  1.9.15. זאת, החל מיום 10:00-14:00ן השעות ה' בי-ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, בימים א'

 במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות. ₪,  1,000לתשלום 

 :רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי

 ומנהל ספרים כדין., תאגיד מורשה כחוק בישראל 

  לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים 2014-2013הכנסותיו בשנים ,

  .כל אחת מהשניםל ₪מיליון   לפחות1 שלו, הן

 כי הוא נציגו המורשה בארץ.המוצעים המקררים  יצרןבידיו אישור מ 

 2014מינואר  126הבריאות הל משרד על ידו עומדים בדרישות נו יםוהשירות המוצע המערכות כל. 

 אועל ידו ממעבדה מוסמכת ו/ ותהמערכות המוצע של טיפוסלאב  וכיוליםתקינות  בדיקתאישור ביצוע  המציא 

 126נוהל ל 3.3.3.9האשורים הינם על פי סעיף  כל – הבדיקה על אב טיפוסאת ביצע כי מהיצרן  אישורלחילופין 

 משרד הבריאות.

  בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. המקרריםמסוגל לספק למכבי את 

 על ידו תקן  יםהמוצע למקרריםiec או תקן רשמי מקביל.  

  טכנאי שירות, התקנה ותיקונים כולל רכב לכל טכנאי. 3מועסקים על ידו לפחות 

 אויר טכנאי השירות  בעלי תעודת הסמכה רשמית כטכנאים )לפחות( באחד מהתחומים הבאים: קירור, מיזוג ,

 ל. חשמ

  בידיו אישורFDA  ו/אוCE  ו/או קנדהHEALTH  ו/או אוסטרליהTGA  ו/או רשות הבריאות ביפן )במידה והמקרר

 (.Medical grade -המוצע על ידו מוגדר ע"י היצרן כמקרר רפואי 

 תרופות וכל /או שנים לפחות, באספקת מקררים לאחסון חיסונים ו שלושסיון מוכח בישראל של יהינו בעל נ

 , לרבות שירותי אחזקה.ותים הכרוכים בכךהשיר

 .עמד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש 

 .רכש את מסמכי המכרז, ובידו קבלה המעידה על כך 

 .mandel_an@mac.org.ilלמכרז או מסמכיו )בלבד( באמצעות הדואר האלקטרוני  ניתן להפנות שאלות בקשר

בשעה  19.10.15כתובת ובמועדים כאמור לעיל. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום ההצעות תוגשנה אל תיבת המכרזים ב

. www.maccabi4u.co.il. הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה! ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת  12:00

 בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר  האמור במסמכי המכרז.
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مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع مزودين اثنني الذين ميكنهم تزويد موقع مكابي برادات وخدمات لتخزين تطعيمات وادوية 
الذين يستوفون متطلبات املفصل وخدمات صيانة لهم بتوزيع قطري.

  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 1-9-2015 وحتى ليوم 10-9-2015 مقابل دفع 1000 شاقل نقدا او بواسطة حوالة المر مكابي خدمات صحية.
يحق تقدمي عرض فقط ملزود الذي يستوفي كل الشروط فيما يلي، التي تعتبر شروط عتبة الزامية:

l شركة مرخصة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات حسب القانون.
l 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.
l بحوزته تصديق من منتج البرادات املقترحة انه هو ممثله املرخص في البالد.

l كل االجهزة واخلدمات املقترحة بواسطته تقف مبتطلبات نظام وزارة الصحة 126 من كانون االول /يناير 2014.
l قدم تصديق تنفيذ فحص لصحة ومعايير النموذج االولي لالجهزة املقترحة بواسطة من مختبر مؤهل و/او بدال من تصديق من 

املنتج انه نفذ فحص النموذج االولي – كل التصديقات هي حسب بند 3.3.3.9 للنظام 126 وزارة الصحة.
l من املمكن ان يزود مكابي الثالجات بنفسه وليس بواسطة مقاول ثانوي/ آخر.

l للثالجات املقترحة بواسطة مقياس ice او مقياس رسمي مواز.
l مشغلون بواسطته على االقل 3 تقنيي خدمات،تركيب وتصليحات يشمل سيارة لكل تقني.

l تقنيي اخلدمات اصحاب شهادة تأهيل رسمية كتقنيني )على االقل( في احد املجاالت التالية: تبريد، تكييف، كهرباء.
l بحوزته تصديق FDA و/او CE و/او كندا HEALTH و/او استراليا TGA و/او وزارة الصحة في اليابان )في حالة وان الثالجة 

.) Medical grade – املقترحة بواسطة معرفة بواسطة املنتج كثالجة طبية
l صاحب خبرة مثبتة في اسرائيل لثالث سنوات على االقل، بتزويد ثالجات لتخزين تطعيمات و/او ادوية وكل اخلدمات املتعلقة 

بذلك، مبا فيها خدمات صيانة.
l وقف بكل الشروط االلزامية التي تظهر في املفصل وفي عالمة اجلودة االدنى املطلوبة.

l اشترى وثائق املناقصة وبحوزته وصل يشهد على ذلك.
 . mandel_an@mac.org.il:ميكن توجيه اسئلة بخصوص املناقصة او مالحقها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني

العروض تقدم الى صندوق املناقصات في العنوان واملواعيد كما هو مذكور اعاله، املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 2015-10-19 
الساعة 12:00 . العروض التي ال تقدم حتى املوعد املذكور ال تقبل. ميكن االطالع على وثائق املناقصة في العنوان:  

www.maccabi4u.co.il  . في حالة وجود تناقض بني املذكور في هذا االعالن وبني املذكور في وثائق املناقصة، يتغلب املذكور 
في وثائق املناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 129/2015
لتزويد برادات لتخزين تطعيمات وادوية


