
 مكابي خدمات صحية معنية باالتصال مع مزود الذي يستطيع تزويد مكابي بمطابع باركود، شاالت للمطابع، ملصقات وخدمات صيانة لمطابع 
ولقراءة الباركود. كل االجهزة واللوازم يستعمل من اجل طباعة ملصقات باركود على ادوات النمذجة المختلفة لنماذج بيولوجية. 

االرتباط  هو لمدة 3 سنوات، لمكابي تحتفظ بامكانية تمديد فترة االرتباط بثالث فترات اضافية لمدة سنتين في كل مرة. 
المعني باالشتراك بالمناقصة، يحق له شراء مالحقها في مكاتب »مكابي خدمات صحية« 

في مكاتب مكابي خدمات صحية في شارع هميرد 27 تل ابيب، طابق 14، لدى مركزة المناقصات السيدة عنات مندل، او كل من يعين من قبلها  
في االيام االحد – الخميس بين الساعات -10:00 14:00، كل هذا ابتداء من يوم 14-12-16 وحتى ليوم 14-12-28 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 لمن يستوفي كل المتطلبات التالية التي تعتبر شرط عتبة الزامي:

*   شركة مسجلة حسب القانون في اسرائيل وتدير حسابات حسب القانون.
*   مدخوالته في السنوات -2012 2013 حسب قوانين الحسابات المقبولة وكما تظهر في التقارير المالية السنوية هي مليون شاقل على االقل

     في كل واحد من السنوات.
*   بحوزته تصديق منتجي النماذج المقترحة انه مؤهل ومرخص للبيع واعطاء خدمات دعم في البالد من قبل المنتج.

*   من الممكن ان يزود مكابي االجهزة والخدمات بنفسه.
*    صاحب خبرة مثبتة في اسرائيل على االقل في السنتين االخيرتين، في تزويد االجهزة وكل انواع اللوازم والخدمات للمختبرات في مؤسسات

     الصحية المشابهة )عيادات/ مستشفيات( بتوزيع قطري.
. ZEBRA زود في السنوات -2012 2013 خدمات بتوزيع قطري على االقل 500 مطبعة باركود من منتج   *

*   زود خالل السنوات 2013-2012 في كل سنة، على االقل 15 مليون ملصقات المخصصة لالستعمال في مختبرات تشخيصية وعلى االقل
    5000 شاالت المخصصة لمطابع من منتج ZEBRA ، وهذا في مؤسسات صحية )عيادات / مستشفيات(.

*   يقوم باصدار كفالة بنكية لتأمين اقامة العرض بمبلغ 30.000 شاقل.
*   وقف في كل الشروط االلزامية التي تظهر في المفصل فيما يلي وبعالمة الجودة االدنى المطلوبة.

*   اشترى وثائق المناقصة من مكابي وبحوزته وصل يشهد على ذلك، اشترك في لقاء المزودين، الذي سيجري في 2015-1-1 في تل ابيب، 
     االشتراك به هو الزامي للمقترحين.

العروض تقدم الى العنوان وفي المواعيد المذكورة اعاله. الموعد االخير لتقديم العروض هو 2015-2-3 الساعة 12:00. العروض التي تقدم 
بعد الموعد المذكور ال تقبل. يمكن االطالع على وثائق المناقصة في موقع االنترنيت، في موقع مكابي خدمات صحية. في حالة جود تناقض 

بين المذكور في االعالن للمذكور في وثائق المناقصة، يتغلب المذكور في وثائق المناقصة.

مناقصة علنية عادية رقم 2014/133
لتزويد مطابع باركود، قراءة لوازم وخدمات صيانة


