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لتنفيذ   )Ultra-Sound( الصوت  لتزويد ملكابي شبكات  املعتاد  التعاقد مع مزود واحد   الصحة معنية   مكابي خدمات 
تخطيط قلب ثنائي االبعاد  PREMIUM  )من الفئة املتطورة( ذات قدرة تطوير لثالثي االبعاد للبالغني، اوالد، اطفال 
املطلوبة  البرامج  املتاحة، كل  الطاقة  ذلك  محوالت  لتشغيلها، مبا في  املطلوبة  املواد  التي تشمل كل مركبات  واجنة 

لالستخدامات وكل وسائل التوثيق املسوقة املطلوبة لتوصيل لشبكاتت احملوسبة التابعة ملكابي.
الكل بحسب الشروط املفصلة في املناقصة على كل مالحقها.

التعاقد يكون لفترة سنتني. ملكابي حتتفظ االمكانية لتمديد فترة االتفاق في فترة اضافية واحد مكونة من سنة.
يحق لتقدمي العروض فقط مزود الذي يستوفي على كل الطلبات التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:

•  فردا و رابطة مسجلة بحسب القانون في اسرائيل ويدير حسابات بحسب القانون.	
• ميلك ترخيص من املنتج انه ممثله املرخص في البالد لشبكات املقترحة.	
• معتاد لتزويد ملكابي الشبكات، مبا في ذلك خدمات صيانة جارية، هو نفسه، وليس من قبل مقاول ثانوي /اخر.	
• للشبكات املقترحة ترخيص الـ-FDA  و/او CE و/او كندا HEALTH و/او استراليا TGA و/او شبكة الصحة في 	

اليابان.
• للشبكات املقترحة ترخيص ام«ر ساري املفعول.	
• العروض في هذه 	 لتقدمي  االخير  املوعد  االخيرة حتى  السنوات   5  - االقل في  اسرائيل على  ميلك جتربة مثبتة في 

املناقصة، في تزويد شبكات US و/او اجهزة طبية الستخدام مهني )ليس الستخدام بيتي( على كل مركباتها يشمل 
صيانة جارية، وكل اخلدمات املتعلقة بذلك.

• ملنتج الشبكات خبرة 5 سنوات على االقل حتى املوعد االخير لتقدمي العروض في هذه املناقصة، بانتاج/تسويق شبكات 	
US لتنفيذ تخطيط قلب في البالد والعالم.

• ملنتج الشبكات خبرة سنتني على االقل حتى املوعد االخير لتقدمي العروض في هذه املناقصة، بانتاج/ تسويق الشبكات 	
ملوضوع املناقصة في هذه البالد والعالم.

• ميلك مجموعة خدمات صيانة وتشغيلية التي تشمل على االقل اثنني تقنيني اصحاب الصالحيات التالية حتى املوعد 	
االخير لتقدمي العروض في املناقصة، بصيانة اجهزة US: تأهيل املنتج؛ جتربة على االقل 3 سنوات.

• استوفى في كل الشروط االلزامية الظاهرة في التفصيل والرد التقني وبعالمة اجلودة املصغيرة املطلوبة.	
• سجل في موعد املذكور وحصل من مكابي مصادقة على تسجيله.	

املعني للتسجيل واالشتراك في املناقصة، يرسل طلبه على ظهر "منوذج التسجيل للمناقصة"، لدى مكابي خدمات صحة، ليد 
ليوم  19.3.20 وحتى  يوم  ابتداء من   Mandel_An@mac.org.il الكتوني  بريد  بواسطة عنوان  مندل،  السيدة عنات 
29.3.20 ويتأكد لديه من قبول ترخيص املصادقة على تسجيله. ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات بخصوص هذه املناقصة او 

مستنداتها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني املذكور اعاله.
املوعد االخير لتقدمي العروض هو  يوم 5.5.20 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.
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