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 118/2017מכרז פומבי רגיל מספר 

 עדכון - מקררים לאחסון תכשירים רפואייםלרכישת 
 

כמפורט להלן וכפי  1.6.17מכבי שירותי בריאות מודיעה בזאת על שינויים במסמכי המכרז הנדון שפורסם ביום 

 שעודכנו ונרשמו במסמכי המכרז:
 

 הסעיפים הבאים בפרק המנהלה יחלפו בנוסח הבא: .1

 
  .64.1סעיף 

בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. למעט שירותי תחזוקה  מסוגל לספק למכבי את המקררים, הציוד והשירותים

 אותם ניתן לספק באמצעות קבלן משנה מטעם המציע.

  4.1.9סעיף 
בידיו אישור ממעבדה מוסמכת בארץ לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר תקינות ופעילות מערכות 

של משרד הבריאות "תנאי  126בנוהל  3.3.3.8ר טמפרטורה בחלל המקרר וכיול, כמוגדר בסעיף ובדיקת פיזו

 אחסון והובלה של תכשירים".
 

 .נקבעו מועדים חדשים .2

 
 מסמך עדכון יצורף לחוברת המכרז. .3

 

אביב, -בתל 27את מסמכיו במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  יתייצב ויקבלהמעוניין להשתתף במכרז, 
 . 27.7.17ועד ליום  20.7.17, החל מיום 10:00-14:00ה', בין השעות -, אצל גב' ענת מנדל, בימים א'14קומה 

 . הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא תתקבלנה! 12:00בשעה  7.8.17המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה  

 
. במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור www.maccabi4u.co.ilתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת ני

 במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 



25 21.7.2017

مكابي خدمات الصحة معنية بهذا عن تغيير في مستندات املناقصة بهذا اخلصوص التي مت نشرها في 
يوم 1.6.17 كما هو مفصل ادناه وبحسب احلتلنة وسجلوا في مستندات املناقصة:

البنود التالية في جزء االدارة تبدل بالنص التالي:. 1
بند 4.1.6

معتاد لتزويد ملكابي البرادات، االجهزة واخلدمات هو نفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي/اخر. ما 
عدا خدمات الصيانة هي فقط ميكن اعطاءها بواسطة مقاول ثانوي من قبل املقترح.

بند 4.1.9
املقترح من قبله بخصوص  البراد  النموذج  لنفس  البالد  ميلك ترخيص من مختبر مؤهل في 
مواصفات وفعاليات شبكاتت وفحص توزيع احلرارة في انحاء البراد ، كما هو معرف في بند 

3.3.3.8 وفقا 126 لوزارة الصحة »شروط تخزين ونقل اجهزة«.
حدد حتلنات جديدة.. 2
يرفق  مستند احلتلنة لكراسة املناقصة.. 3

خدمات  »مكابي  مكاتب  في  مستنداته،   على  ويحصل  يتواجد  املناقصة،  في  االشتراك  املعني 
الصحة«، في شارع همرد 27 في تل ابيب، طابق 14، عند السيدة عنات مندل، في االيام االحد- 

اخلميس بني الساعات 14:00-10:00. ابتداء من يوم 20.7.17 وحتى ليوم 27.7.17.
التي لم تقدم حتى  العروض   .12:00 الساعة  7.8.17 في  العروض هو  املوعد االخير لتقدمي 

لنفس املوعد، ال يتم قبولها! 
ميكن معانية 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 118/2017
لشراء برادات لتخزين اجهزة طبية- حتلنة


	סעיף 4.1.6
	מסוגל לספק למכבי את המקררים, הציוד והשירותים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר. למעט שירותי תחזוקה אותם ניתן לספק באמצעות קבלן משנה מטעם המציע.
	סעיף 4.1.9
	בידיו אישור ממעבדה מוסמכת בארץ לאב הטיפוס של המקרר המוצע על ידו בדבר תקינות ופעילות מערכות ובדיקת פיזור טמפרטורה בחלל המקרר וכיול, כמוגדר בסעיף 3.3.3.8 בנוהל 126 של משרד הבריאות "תנאי אחסון והובלה של תכשירים".

