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 125/2017מכרז פומבי רגיל מספר 

 לאספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן במתקני מכבי
 

ספק אחד המסוגל לספק למכבי שירותי תחזוקה לציוד ספק אחד עם להתקשר מעונינת  מכבי שירותי בריאות 
 הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.רפואי קטן במתקני מכבי, 

תקופות נוספות  3-שנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב 3ה של ההתקשרות היא לתקופ
 בנות שנה כל אחת.

 
 :רשאי להגיש הצעה רק ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן, המהוות תנאי סף הכרחי

 תאגיד מורשה כחוק בישראל, ומנהל ספרים כדין.יחיד או  •

פי אישור רואה חשבון מטעמו, הן לפחות -נאות מקובלים ועל, לפי כללי חשבו2015-2014הכנסותיו בשנים  •

 לכל אחת מהשנים.₪  900,000

מסוגל לספק למכבי בעצמו, ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו, שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן במתקני מכבי,  •

 כמוגדר במסמכי המכרז.

שנים עד מועד פרסום מכרז זה,  3ת הוא ו/או קבלני המשנה מטעמו בעלי ניסיון מוכח בישראל של לפחו •

 באספקת שירותי תחזוקה לציוד רפואי קטן וכל השירותים הכרוכים בכך לקופות חולים ו/או בתי חולים.

 מסוגל לספק את השירות נשוא מכרז זה בפרישה ארצית, לרבות אילת, שטחי יהודה ושומרון ורמת הגולן. •

שירותי אחזקה לציוד רפואי קטן, ולרשותו של כל אחד מהם  אנשי שירות המספקים 3עומדים לרשותו לפחות  •

 רכב צמוד.

 עמד בציוני האיכות המזעריים הנדרשים.  •

 ',בשייערך ביום  בכנס ספקיםשתתף מקורית עם חותמת המעידה על כך, והנרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז  •

 .  חוברת חתומההינה חובה ומותנית בהצגת  בכנסההשתתפות . 7.8.17

, כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, כולל שם איש קשר מטעמו את מסמכיו יתייצב ויקבלוניין להשתתף במכרז, המע
אביב, קומה -בתל 27במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(, 

מיום החל . כל זאת, 10:00-14:00עות ה', בין הש-, אצל גב' ענת מנדל, או מי שימונה מטעמה,  בימים א'14
ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז זה או מסמכיו )בלבד( באמצעות כתובת  .31.7.17ועד ליום  20.7.17

  .mandel_an@mac.org.ilדואר אלקטרוני 
מעטפות שלא תוגשנה עד לאותו מועד, לא . 12:00שעה ב 30.8.17יום המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 

  תתקבלנה.
לאמור  . במקרה של סתירה בין האמור במודעהwww.maccabi4u.co.ilבכתובת ניתן לעיין במסמכי המכרז 

 .במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז
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مكابي خدمات الصحة معنية للتعاقد مع مزود املعتاد لتزويد ملكابي خدمات صيانة الجهزة طبية صغيرة في 
مراكز مكابي، الكل بحسب الشروط املفصلة في املناقصة على مالحقها.

التعاقد هو لفترة 3 سنوات. حتتفظ ملكابي االمكانية لتمديد فترات االتفاق في- 3 فترات اضافية مكونة من سنة 
كل واحدة.

يحق لتقدمي العرض فقط مزود الذي يستوفي كل طلبات التالية، التي تشكل شرط اقصى اجباري:
• رابطة مرخص بحسب قانون في اسرائيل ويدير حسابات بحسب القانون.	
• مدخوالته في السنوات 2015-2014 حسب قوانني احلسابات، مبوجب تصريح مراقب حسابات من قبله، هم 	

على االقل 900،000 ش.ج لكل واحدة من السنوات.
• معتاد تزويد مكابي  هو نفسه، و/او بواسطة مقاول ثانوي من قبله، خدمات صيانة الجهزة طبية صغيرة في 	

مراكز مكابي، كما هو معرف في مستندات املناقصة.
• ميلك هوو/او مقاول ثانوي من قبله جتربة مثبتة في اسرائيل على االقل 3 سنوات حتى موعد نشر هذه 	

املناقصة، في تزويد خدمات صيانة الجهزة طبية صغيرة وكل اخلدمات املتعلقة بذلك لصناديق املرضى و/
او مستشفيات.

• استوفى في عالمات اجلودة املصغرة املطلوبة.	
• سجل وحصل من مكابي على كراسة مناقصة اصلية مع توقيع الذي يشهد على ذلك، واشترك في اجتماع 	

مزويدين الذي يقام في يوم االثنني، 7.8.17. االشتراك في االجتماع هو الزامي ومشروط بعرض كراسة 
موقعة.

املعني االشتراك في املناقصة، يتواجد ويحصل على مستنداته، عند تسليم تفاصيل العامل املعني، يشمل اسم ، 
رجل االتصال من قبله وتفاصيل التعاقد )بريد الكتروني+ تلفون(. في مكاتب » مكابي خدمات الصحة«، في شارع 
ول من قبلها، في االيام االحد- اخلميس  همرد 27 في تل ابيب، طابق 14، عند السيدة عنات مندل، او من ميمُ
بني الساعات 14:00-10:00. ابتداء من يوم 20.7.17 وحتى ليوم 31.7.17، ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات 

.mandel_an @mac.org.il بخصوص هذه املناقصة او مستنداتها ) فقط( بواسطة بريد الكتروني
لنفس  تقدم حتى  لم  التي  العروض   .12:00 الساعة  30.8.17 في  يوم  العروض هو  لتقدمي  االخير  املوعد 

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 125/2017
لتزويد خدمات صيانة الجهزة طبية صغيرة في مراكز مكابي


