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 CPAP مكابي خدمات الصحة معنية بالتعاقد مع اثنني حتى ثالثة مزودين معتادون على، لتزويد ملؤمني مكابي اجهزة
اوتوماتيكي  )فيما يلي:»االجهزة«( معدات قابلة للتحلل، وخدمات صيانة لالجهزة.

التعاقدات  هي لتفرة 3 سنوات. مع امكانية لتمديد التعاقدات في فترتني اضافيتني مكونة من سنة لكل واحدة.
املعني االشتراك في املناقصة، يحق له امتالك املستندات في مكاتب »مكابي خدمات الصحة« في شارع همرد 27 في تل ابيب، طابق 14، 
عند السيدة عنات مندل، في االيام االحد- اخلميس بني الساعات 14:00-10:00، وهذا، ابتداء من يوم 30.4.15 وحتى يوم 14.5.15 

مقابل دفع مبلغ 1،500 ش.ج  نقدا او بواسطة حوالة المر مكابي خدمات الصحة.
يحق للمقترح الذي فقط تستوفي به الشروط املتراكمة التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:

• رابطة مسجل بحسب القوانني في اسرائيل، ويدير حسابات بحسب القانون.	
• مدخوالته في السنتوات 2014-2013، بحسب قوانني احلسابات املتبعة، هو 2 مليون ش.ج لكل واحدة من السنوات على االقل.	
• للشبكة املقترحة من قبله تصريح الـ FDA و/او CE و/او كندا HELTH و/او استراليا TGA و/او خدمات الصحة في اليابان.	
• ميلك تصريح من املنتج انه ممثل مرخص في البالد. في حالة املقترح لم يكن املمثل املرخص، عليه ان ميلك تصريح من املمثل 	

املرخص في البالد انه مؤهل ومرخص لبيع معدات واعطاء خدمات صيانة.
• ميلك خبرة مثبتة في اسرائيل 3 سنوات على االقل في تزويد اجهزة الـ CPAP و/او اجهزة طبية ملستعمل نهائي الذي يشمل 	

تزيود لبيت الزبون وكل اخلدمات املتعلقة بذلك.
• اجهزة CPAP اوطمطييم من انتاج املنتج بيعت في اسرائيل بحجم متراكم 200 وحدة على االقل خالل 3 السنوات االخيرة. 	

كلما كان هناك موافقة على اجلهاز املقترح من FAD، يصبح غير ضروري باستيفاء الشرط املسبق هذا.
• اجهزة CPAP اوطمطييم من النموذج املقترح التي مت بيعها في اسرائيل في السنةاالخيرة و/او في شمال اميركا و/او غرب اوروبا 	

و/او اليابان و/او استراليا بحجم سنوي 4،000 وحدة على االقل.
• يستوفي في كل الشروط االجبارية الظاهرة في التفصيل وبتحديد احلد األدنى من نقاط اجلودة .  	
• اشترى مستندات املناقصة من مكابي، وميلك وصل يشهد بذلك.	

ميكن التوجه بأسئلة وتوضيحات بخصو املناقصة او مستنداتها ) فقط( بواسطة البريد االلكتروني
mandel_an@mac.org.il، حتى ليوم 21.5.15.

العروض تقدم للعنوان واملوعد كما ذكر اعاله. املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 11.6.15 في الساعة 12:00. 
العروض التي ال تقدم حتى املوعد املذكور ، ال يتم مناقشتها. مينكن معاينة مستدات املناقصة في العنوان

www.maccabi4u.co.il. في كل حالة تناقض بني املذكور في االعالن لبني املذكور في مستندات املناقصة، يغلب 
املذكور في مستندات املناقصة.
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