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مكابي خدمات الصحة معنية  التعاقد مع مزود واحد الذي يستطيع ان يزود بانتشار قطري  في البيوت، اجهزة 
طبية بشروط استئجار، وايضا صيانة كل اخلدمات املتعلقة في ذلك. الكل مبوجب الشروط املفصلة في املناقصة 

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

• فرد؛ او رابطة مسجلة بحسب القانون في اسرائيل، ويدير حسابات بحسب القانون.	
• ميلك مصادقة سارية املفعول "مصنع حيوي" مبوجب قانون خدمات العمل في ساعات الطوارئ، لسنة-1967.	
• يستطيع ان يزود ملكابي بنفسه، وليس عن بواسطة مقاول ثانوي /اخر، ما عدا تزويد اجهزه باليه العضاء مكابي في 	

البيوت ميكن ان ينفذها عن طريق مقاول ثانوي من قبله، على مسؤوليته وعلى نفقته. 
• املقترحة من قبله ومفصلة في سجل 	 املعدات  اسرائيل  للتزويد في  للمعدات  املستورد  و/او  املنتج  بحوزته مصادقة من 

االقتراح.
• ميلك مصادقة من املنتج املقترح من قبله املفصل بنموذج العرض بيع في سنة 2018 في اسرائيل و/او شمال 	

امريكا و/او غرب اوروبا و/او اليابان و/او استراليا، في احجام ال تقل عن تقدير الكميات كما هو مفصل هنالك.
• كل واحدة من تفاصيل االجهزة الطبية املقترحة من قبله يوجد مصادقة من آمار سارية املفعول حتى املوعد 	

االخير لتقدمي العروض املذكور فيه ان االجهزة مصادق عليها لالستعمال البيتي يشمل :
توثيق االمتثال للشروط التنظيمية التي مت تثبيتها طول فترة اقامته.	. 
مذكور بوضوح في مصادقة آمار ان االجهزة املقترحة من قبله مصادق عليها لالستعمال البيتي.ب. 

• هو صاحب جتربة متواصلة مثبتة في اسرائيل على االقل 3 سنوات حتى موعد االخير لتقدمي العروض في 	
املناقصة بتزويد اجهزة طبية بواسطة تاجيرها للمتعاجلون في بيوتهم، يشمل اجهزة بالية املطولب وكل 

اخلدمات املتعلقة في ذلك.
• زود في سنة 2018، بشروط ايجار، على االقل- 400 متعالج في بيوتهم اجهزة طبية مراقب وداعم لتنفس 	

والتغذية، يشمل اجهزه باليه املطلوبة وكل اخلدمات املتعلقة في ذلك.
• استوفى كل الشروط املتعلقة التي تظهر في السجل االتي وبعالمة اجلودة االصغر املطلوبة.	
• سجل وحصل من مكابي عل كراسة املناقصة االصلية مع ختم يدل على ذلك.	

املعني االشتراك في املناقصة، يتواجد ويحصل على مستند، مقابل تسليم تفاصيل الهيئة املعنية، يشمل اسم رجل 
االتصال من قبله وتفاصيل التواصل )بريد الكتروني + هاتف(، في مكاتب مكابي خدمات الصحة، في شارع همرد 
الساعات  27 في تل ابيب، طابق 14، لدى السيدة عنات مندل، او من من قبلها، في االيام االحد- اخلميس، بني 
14:00-10:00. كل هذا، ابتداء من يوم 30.12.19 وحتى ليوم 15.1.2020. ميكن توجيه اسئلة وتوضيحات 

.mandel_an@mac.org.il بخصوص املناقصة او مستنداتها )فقط( بواسطة البريد االلكتروني
املوعد االخير لتقدمي العروض هو يوم 24.2.2020 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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