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مكابي خدمات الصحة معنية للتعاقد حتى مع 4 مزودين املعتادون لتزويد شبكات تكثيف األوكسجني، اجهزة 
مرافقة وصيانة جارية العضاء مكابي بشروط ايجار. الشبكات موزعة لثالثة مجموعات:

مجموعة َأ-  مولدات اوكسجني ثابتة، عجالت اوكسجني ثابتة ومتنقلة. مجموعة َب- شبكات اوكسجني سائل. 
من  واحد  لكل  واحد فقط  مزود  يختار على حدة  َب  و  أ  ملجموعات  متنقلة.  اوكسجني  مولدات  َج-  مجموعة 
املناقصة على مالحقها.  في  املفصلة  الشروط  الكل مبوجب  مزودين.  اثنني  يختار حتى  َج  ملجموعة  املجموعات. 
اضافية مكونة من  2 فترات  االتفاق ب-  لتمديد فترة  االمكانية  ملكابي  5 سنوات. حتتفظ  لفترة  التعاقد يكون 

سنتني كل واحدة.
يحق لتقدمي العروض فقط مزود الذي يستوفي على كل الطلبات التالية، والتي تشكل شرط اقصى اجباري:

طلبات عامة لكل املجموعات:
• فرد او رابطة مسجلة بحسب القانون في اسرائيل، ويدير حسابات بحسب القانون.	
• ميلك تراخيص مصنع حيوي من وزارة العمل والرفاه.	
• معتاد لتزويد ملكابي اخلدمات بنفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي/اخر.	
• استوفى في كل الشروط االلزامية الظاهرة في التفصيل وبعالمة اجلودة املصغرة املطلوبة.	
• سجل وحصل من مكابي كراسة مناقصة اصلية مع توقيع الذي يشهد على ذلك.	

طلبات اضافية ملجموعة َأ فقط:
• مولدات االوكسجني الثابتة من االنتاج املقترح من قبل من زوده بكميات متراكمة ال تقل عن 2،500 وحدة في السنة 	

2018 في اسرائيل و/او الواليات املتحدة و/او غرب اوروبا و/او اليابان.
• ميلك جتربة متالحقة مثبتة في اسرائيل على االقل ثالث سنوات حتى املوعد االخير لتقدمي العروض في هذه املناقصة، 	

بتزويد شبكات تكثيف االوكسجني من مجموعة أَ ملتعاجلني في بيوتهم.
• زود في سنة 2018 شبكات تكثيف االوكسجني من مجموعة أَ لصالح على االقل 1000 معالج في بيوتهم في اسرائيل 	

بانتشار قطري.
• الثابتة املقترحة من قبله يوجد ترخيص من قبل أم«ر ساري املفعول صحيح ملوعد االخير لتقدمي 	 ملولدات االوكسجني 

العرض يشمل:
توثيق االمتثال للشروط التنظيمية املنصوص عليها فيها، اذا اعطيت.أ. 
جتدر اإلشارة إلى أن املعدات التي قدمها متت املوافقة عليها لالستخدام املنزلي.ب. 

طلبات اضافية ملجموعة َب فقط:
• ميلك جتربة متالحقة مثبتة في اسرائيل على االقل ثالث سنوات حتى املوعد االخير لتقدمي العروض في تزويد شبكات 	

اوكسجني سائل من مجموعة َب ملتعاجلني في بيوتهم.
• زود في سنة 2018 شبكات اوكسجني سائل و/او خدمات تعبئة اوكسجني سائل من مجموعة َب لصالح على االقل 70 	

متعالج في بيوتهم في اسرائيل بانتشار قطري.
• ميلك تراخيص/ الرخص فيما يلي، سارية املفعول صحيح ملوعد االخير لتقدمي العرض:	

منتج  — اسم  على  االدوي��ة،  في سجل  السائل  االوكسجني  تسجيل  على  الصحة  ل��وزارة  التابع  الصيدلة  قسم  من  ترخيص 
االوكسجني او املقترح.

لشبكات االوكسجني السائل املقترحة يوجد ترخيص من قبل أم«ر يشمل: —
توثيق االمتثال للشروط التنظيمية املنصوص عليها فيها، اذا اعطيت.أ. 
جتدر اإلشارة إلى أن املعدات التي قدمها متت املوافقة عليها لالستخدام املنزلي.ب. 

طلبات اضافية ملجموعة َج فقط:
• ميكل جتربة متالحقة مثبتة في اسرائيل على االقل ثالث سنوات حتى املوعد االخير لتقدمي العروض لهذه املناقصة، في 	

تزيود مولدات اوكسجني متنقلة ملتعاجلني في بيوتهم.
• زود في سنة 2018 مولدات اوكسجني متنقلة ملتعاجلني في بيوتهم لصالح على االقل 100 متعالج في اسرائيل 	

بانتشار قطري.
• ميلك التراخيص/الرخص فيما يلي، سارية املفعول ملوعد االخير لتقدمي العرض:	

— .)FAA لالستخدام في الطائرة )ترخيص Federal Aviation Administration ترخيص
ملولدات االوكسجني املقترح املقترحة يوجد ترخيص من قبل أم"ر يشمل: —

توثيق االمتثال للشروط التنظيمية املنصوص عليها فيها، اذا اعطيت.أ. 
جتدر اإلشارة إلى أن املعدات التي قدمها متت املوافقة عليها لالستخدام املنزلي.ب. 

رجل  اسم  يشمل  املعني،  العامل  تفاصيل  تسليم  مقابل  مستنداته،  على  ويحصل  يتواجد  املناقصة،  في  االشتراك  املعني 
االتصال من قبله وتفاصيل التعاقد )بريد الكتروني + تلفون(، في مكاتب مكابي خدمات الصحة، في شارع همرد 27 في 
تل ابيب، طابق 14، لدى السيدة عنات مندل، او من من قبلها، في االيام االحد- اخلميس، بني الساعات 10:00-14:00. 
كل هذا، ابتداء من يوم 4.11.19 وحتى ليوم 17.11.19. ميكن التوجه بأسئلة وتفاصيل بخصوص هذه املناقصة او 

.mandel_an@mac.org.il مستنداتها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 16.12.19 في الساعة 12:00. مغلفات التي لم تقدم حتى لنفس املوعد، ال 
يتم قبولها. ميكن معاينة في مستندات املناقصة في العنوان www.maccabi4u.co.il. في حالة تناقض بني املذكور 

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

مناقصة علنية عادية رقم 134/2019
تزويد شبكات تكثيف األوكسجني العضاء مكابي في بيوتهم


