
مناقصة علنية اعتيادية رقم 131/2012
لتزويد ابر برغية القالم اينسولني

1.     مكابي خدمات طبية م.ض معنية بالتعاقد مع حتى مزوديني بامكانهم تزويد ملكابي ابر برغية القالم اينسولني.
لتزويد  التعاقد مع مزود اضافي  النمو  يحق ملكابي  ايضاً القالم هورمون  لبر مالئمة  الفائز/ين ال ميلكوا  2.     في حال واملزود/ين 

ابر مالئمة القالم هورمون النمو.
18 شهراً كل  التعاقد ب-2 فترات اضافية مدتهن  التعاقد يكون لفترة ثمانية عشر شهراً. حتتفظ مكابي باالمكانية لتمديد فترة       .3

واحدة: )1( بشروط شبيهة؛ او )2( بشروط افضل بالتنسيق مع املزود.
4.    حتتفظ مكابي بحقها الجراء مفاوضات، وفقا العتبارتها، مع مقدمي العروض في املناقصة التي تكن عروضهم االكثر مناسبة.

التقدير هو  ان هذا  يؤكد  العلبة.    ابرة قي   100 54،000 علبة حتتوي على   - الشاملة هي حوالي  السنوية  املبيعات  تقدير كمية       .5
تقييم فقط لكل مكابي   وميكن ان حجم املبيعات يكوم اكثر او اقل، وفقاً الحتياجات اعضاء مكابي.

8.11.12 حتى تاريخ 19.11.12، مقابل دفع مبلغ  تاريخ  من  ابتداء  يشتري  ان  ميكن  املناقصة  هذه  في  باالشتراك  املعني  كل       .6
1،000 ش.ج )غير مسترد(، بحوالة المر "مكابي خدمات طبية"، مستندات املناقصة في مكاتب مكابي، شارع همرد 27، تل ابيب، 
الطابق 14 )هاتف 5143643-03(، لدى السيدة سارة ماحط، او من يعني مكانها لهذا الشأن من قبل مكابي، ايام االحد - اخلميس 

بني الساعات 10:00-14:00.
27.11.12، بواسطة البريد االلكتروني لغاية تاريخ  7.    ميكن عرض ملكابي اسئلة ترسل خطياً 

mahat_s@mac.org.il )على مقدم العرض مسؤولية التاكد من وصول التوجه خطياً هاتف 5143643-03(، او بواسطة 
رسول للعنوان: "مكابي خدمات طبية، شارع همرد 27، تل ابيب، الطابق 14، لدى السيدة سارة ماحط".

التالية: 7.  يحق تقدمي العروض فقط من استوفى كل الشروط 
أ.     فرد او شركة مسجلني قانونياً في اسرائيل.

ب.  بامكانه تزويد ملكابي االبر بنفسه و/او بواسطة مقاول ثنائي.
TGA و/او سلطات  HEALTH و/او استراليا  ج.   االبر املقترحة من قبله مصادقة من ال-FDA و/او  ال-CE و/او كندا 

الصحة اليابانية.
د.      لديه تصديق من املنتج بانه مندوبه املرخص في البالد او مصادقة من مندوبه املرخص للمنتج.

هـ.    يدير حسابات وفق القانون.
و.  مدخوله في السنتني االخيرة 2011-2010 وفقاً للحسابات املعتمدة، وكيف تنطوي من تقاريره املالية السنوية تبلغ 2 مليون 

ش.ج للسنة على االقل.
ز.    لديه جتربة مثبتة في اسرائيل ملدة سنة على االقل  بتزويد معدات طبية وكل اخلدمات املرفقة بذلك.

ح.  استوفى جميع الشروط االزامية املبينة في املواصفات التالية وفي درجة اجلودة الدنيى املطلوبة.
ط.  اشترى مستندات املناقصة من مكابي، وبحوزته ايصاال بذلك. 

استيفاء مقدم العرض جميع الشروط يكّون شرط الزامي لغرض تقدمي العرض. مقدم عرض الذي ال يستوفي احد الشروط 
- سيتم نفي عرضه.

ماحط،  سارة  للسيدة   ،14 الطابق  ابيب،  تل   27 همرد  شارع  طبية  خدمات  مكابي  مكاتب  في  املناقصات  لصندوق  العروض  تقدم   .11
مركزت جلنة املناقصات، او من يعني مكانها ايام االحد - اخلميس، بني الساعات: 14:00-10:00. املوعد االخير لتقدمي العروض 

يوم اخلميس 13.12.12، الساعة 12:00. عروض لن تقدم حتى املوعد املذكور، لن تقبل !
12.  ميكن االطالع على مستندات املناقصة على االنترنت، في موقع مكابي خدمات صحية.

13.  عند حدوث تعارض بني املذكور في هذا االعالن واملذكور في مستندات املناقصة، يتغلب املذكور في مستندات املناقصة
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