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مكابي خدمات الصحة معنية التعاقد مع مزود املعتاد لتزويد ، لتركيب ولصيانة في مواقع مكابي  زوايا خدمات من نوع 
)AIO) All In One ( ومنشآت لتعليق الزوايا املذكورة. الكل  مبوجب الشروط املفصلة في املناقصة على كل مالحقها.

التعاقد يكون لفترة 3 سنوات. حتتفظ ملكابي االمكانية لتمديد فترات االتفاق ب- 3 فترات اضافية مكونة من 
سنتني كل واحدة.

يحق تقدمي العرض فقط مزود حيث يستوفي كل الطلبات التالية، التي تشكل شروط قصوى الزامية:
• فرد او شركة مرخص بحسب القانون في اسرائيل؛ ويدير حسابات بحسب القانون.	
• ميلك ترخيص من املنتج انه هو ممثله املرخص في البالد.	
• في السنوات 2019 - 2017، بتزويد اخلدمات ملوضوع هذه املناقصة، لصالح على االقل -3 منظمات/ شركات.	
• في خالل السنوات 2019 - 2017، زود على االقل 450 زاوية خدمات بالتراكم ل- 3 منظمات/ شركات على االقل 	

بانتشار قطري.
• معتاد لتزويد ملكابي هو نفسه زوايا اخلدمات املقترحة في انتشار قطري، وليس من قبل مقاول ثانوي/ اخر.	
• املعتاد لتنفيذ خدمات 	 البالد،  التعاقد مع مقاول ثانوي( مختبر خدمات في  او بواسطة  خلدمته )مبلكية 

صيانة.
• يشغل )هو نفسه او من قبل مقاول ثانوي( مركز خدمات من اشخاص الذي مينح خدمات صيانة ودعم بانتشار 	

قطري، لصالح على االقل 3 منمظات/شركات حيث مبلكية كل واحد منهم على االقل 150 زاوية خدمات.
• يشغل لديه على االقل 5 تقنيني اصحاب معرفة  العطاء خدمات ودعم باجهزة محوسبة.	
• 	.ISO 9001 ميلك مواصفات
• استوفى في كل الشروط االلزامية الظاهرة في التفصيل ادناه وبعالمة اجلودة املصغيرة املطلوبة.	
• سجل في املوعد املذكور وحصل من مكابي اعالن مصادقة على تسجيله.	

املناقصة، يرسل طلبه على ظهر "منروذج التسجيل للمناقصة"، ملكاتب مكابي خدمات  التسجيل واالشتراك في  املعني 
الصحة، ليد السيد عنات مندل، بواسطة  بريد الكتروني Mandel_An@mac.org.il ابتداء من يوم 24.2.20 وحتى 
12.3.20 ويتأكد من حصوله على اعالن مصادقة على تسجيله. ميكن توجيه اسئلة وتفاصيل بخصوص هذه  ليوم 

املناقصة او مستنداته )فقط( بواسطة البريد االلكتروني املذكور اعاله.
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 5.4.20 الساعة 12:00. مغلفات التي ال تقدم حتى نفس املوعد، ال تقبل.

ميكن معاينة مستندات 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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