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 .1שירותי בריאות כללית ("כללית") מזמינה בזאת הגשת הצעות מחיר להתקשרות
לצורך מכירה ואספקה של מוצרים שנמכרים תחת המותג הפרטי של כללית "מעבר
לדלפק" ( ,)OTCללא צורך במרשם רופא ,בבתי מרקחת ובנקודות מכירה אחרות של
כללית ("המוצרים") .בכפוף להוראות כל דין חל ,כללית תבחן את הרחבת ההתקשרות
לרכישת המוצרים גם לבתי החולים שלה.
 .2המוצרים כוללים :מדחום ,פד גזה ,תחבושת ,פד דביק ,תחבושת אלסטית ,פד אלכוהול,
צמר גפן ,פלסטר ,בקבוק מים חמים ,כרית חימום ,משקל אדם ,וערכת עזרה ראשונה.
 .3המוצרים מחולקים ל"קבוצות מוצרים" כמתואר להלן (וכמתואר ביתר פירוט במסמכי
המכרז) .ניתן להגיש הצעות מחיר לקבוצת מוצרים אחת או יותר .הצעה עבור כל קבוצת
מוצרים חייבת לכלול את כל המוצרים הנמצאים באותה קבוצת מוצרים .תנאי להגשת
הצעה לכל קבוצת מוצרים הינו עמידה במחזור המכירות השנתי הנדרש ,כמפורט להלן:
קבוצה
תיאור
מחזור מכירות שנתי נדרש ()$US
A
מדחומים
350,000
B
פדי גזה
300,000
C
תחבושות
700,000
D
פדים לעיניים
150,000
E
פדים סטריליים דביקים
200,000
F
תחבושות אלסטיות
150,000
G
פדי אלכוהול
100,000
H
צמר גפן סופג
300,000
I
פלסטרים
350,000
J
בקבוקי מים חמים מרופדים
100,000
K
משקלים דיגיטליים
100,000
L
ערכות עזרה ראשונה
100,000
 .4תנאי להגשת הצעה על ידי מציע ישראלי הינו קיומם של כל האישורים והתצהירים
הנדרשים מכוח חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
 .5המוצרים יסופקו למרכז הלוגיסטי של כללית בעיר שוהם .למרות האמור לעיל ,אספקת
המוצרים על ידי ספקים זרים (לא ישראלים) תהיה בתנאי  - CIPנמל אשדוד (ישראל),
וכללית תהיה אחראית לשחרור מכס והובלה יבשתית למרכז הלוגיסטי בשוהם ,ועל
עלויות נוספות אלה .בשל עלויות נוספות אלה תתווסף להצעת המחיר של מתמודדים
זרים תוספת תשלום של .3%
 .6בכוונת ועדת המכרזים לבצע הליך תיחור נוסף ( )Best and Finalבין  3המציעים עם
הצעת המחיר הנמוכה ביותר בכל קבוצת מוצרים .כללית אינה מתחייבת לקבל את
ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי.
 .7ההתקשרות מכוח המכרז היא לתקופה של  60חודשים .עם זאת ,כללית רשאית לסיים
את ההתקשרות (סיום מוקדם) בתום  36 ,24או  48חודשים.
 .8ההתקשרות עם המציע הזוכה תהווה הסכם מסגרת .כללית תבצע הזמנות רכישה
עבור המוצרים מעת לעת ,לפי שיקול דעתה של כללית ובהתאם לצרכיה .כללית אינה
מתחייבת לרכוש כמויות מינימליות כלשהן.
 .9תוכן הודעה זו מהווה תיאור מקוצר של חלק מתנאי המכרז .כל מציע נדרש לבדוק את
כל תנאי ההתקשרות המפורטים במסמכי המכרז ,אותם ניתן להוריד (ללא תשלום)
מאתר הכללית בכתובת .www.clalit.org.il :אתר זה עשוי לכלול מעת לעת עדכונים
במכרז.
 .10המועד האחרון להגשת בקשות להבהרות הוא  ,21/08/19בשעה ( 12:00שעון ישראל -
.)GMT + 2
 .11יש להגיש הצעות דרך מערכת  sourcingvisionשל כללית (הגשה מקוונת בלבד ללא
עותק פיזי) ,כמפורט במסמכי המכרז .המועד האחרון להגשת הצעות הוא 05/09/19
בשעה ( 12:00שעון ישראל .)GMT + 2 -
 .12הודעה זו מהווה חלק ממסמכי המכרז .אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז.
 .13יצוין ,כי הודעה זו מפורסמת בהתאם למתווה שאושר בעת"מ  12300-07-19שיאון
ביוטקסט מדיקל בע"מ נ' שירותי בריאות כללית .על-פי המתווה שאושר ,הצעות
שהוגשו למכרז זה בעבר יוותרו בתוקפן ,אלא אם כן יבחרו המציעים להגיש הצעה
חדשה מטעמם .המתווה המלא מצוי במשרדי שירותי בריאות כללית ויימסר על-פי
בקשה.
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המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.

