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مكابي خدمات الصحة معنية  بان تتعاقد مع مزود  املعتاد لتزويد ملكابي غرف تصوير؛ شبكات لتصوير اشعة 
DR، تركيبها وصيانتها، الكل  بحسب الشروط املفصلة في املناقصة على كل مالحقها.

التعاقد يكون لفترة سنتني. حتتفظ ملكابي االمكانية لتمديد فترة االتفاق في ثالث فترات اضافية مكونة سنة 
كل واحدة.

يحق تقدمي العرض فقط مزود الذي يستوفي كل الطلبات ادناه، التي تشكل شرط اقصى الزامي:
• رابطة مرخص حسب القانون في اسرائيل، ويدير دفاتره مبوجب القانون.	
• ميلك ترخيص من منتج الشبكات املقترحة انه هو ممثلها املرخص في البالد.	
• معتاد لتزويد ملكابي الشبكات ملوضوع هذه املناقصة هو نفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي/ اخر.	
• للنموذج املقترح من قبله مصادقة الـ -FDA و /او CE و/او كندا HEALTH و/او استراليا TGA و/او 	

وزارة الصحة في اليابان.
• يوجد ترخيص للنموذج املقترح من قبله من أم"ر من قبل وزارة الصحة او ترخيص من وزارة الصحة على 	

كونه متواجد في اجراءات ترخيص للحصول على ترخيص من أ م"ر.
• املزود زود  وركب غرف تصوير من نوع DR  ملنتج النموذج املقترح، على االقل ل - 5 ماكنات اشعة مختلفة 	

في البالد التي تعمل بشكل جاري.
• ملنتج الشبكة املتقرحة خبرة :	

على االقل 7 سنوات حتى املوعد االخير لتقدمي العروض، في انتاج غرف تصوير )ليست فقط DR(.أ. 
 .	.DR على االقل 3 سنوات حتى املوعد االخير لتقدمي العروض في املناقصة، في انتاج غرف تصوير من نوع

• اشترك في لقاء اجتماع مزودين )انظر ملحق أَ 3(.	
• استوفي في كل الشروط االلزامية الظاهرة في التفصيل اعاله وبعالمة اجلودة املصغرة املطلوبة.	
• سجل وحصل من مكابي كراسة مناقصة اصلية مع توقيع الذي يشهد على ذلك.	

املعني االشتراك في املناقصة، يتواجد ويحصل على مستنداته، مقابل تسليم تفاصيل الهيئة املعنية، يشمل اسم رجل االتصال 
من قبله وتفاصيل التواصل )بريد الكتروني+ هاتف(، في مكاتب "مكابي خدمات الصحة"، في شارع هميرد 27 في تل ابيب، 
طابق 14، لدى السيدة عنات مندل، او من من قبلها، في ايام االحد- اخلميس، بني الساعات 14:00-10:00. كل هذا، ابتداءا 
من يوم 12.12.19 وحتى يوم 26.12.19  )ما عدا يوم الثالثاء 24.12.19( ميكن توجيه اسئلة واستفسارات بخصوص 

.mandel_an@mac.org.il هذه املناقصة او مستنداتها )فقط( بواسطة العنوان البريد االلكتروني
تقدم حتى نفس  التي ال  املغلفات   .12:00 الساعة  9.2.2020 في  يوم  العروض هو  لتقدمي  االخير  املوعد 

املوعد، ال تقبل.
ميكن معاينة مستندات املناقصة  في العنوان www.maccabi4u.co.il. في حالة تناقض بني املذكور في 

االعالن واملذكور في مستندات املناقصة، يغلب املذكور في مستندات املناقصة.
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