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סימוכין:

מכרז דו שלבי עם מו"מ מס'  - 91-30/19אספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים למבוטחי שירותי בריאות כללית

הודעת עדכון מס'  :4עדכונים שונים בעקבות עת"מ  33577-03-19ו -עת"מ 38821-03-19
 .1בהמשך להליך שבנדון ("ההליך") ,מצ"ב הודעת עדכון מס'  4למסמכי ההליך.
 .2א .סע'  16לכתב ההזמנה:
במקום הנוסח" :תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 24 -עשרים וארבעה) חודשים עם אופציה (המסורה
באופן חד צדדי ובלעדי לכללית בלבד) להארכת ההתקשרות לשלוש תקופות נוספות בנות ( 12שנים-עשר)
חודשים או כל חלק מהן ,בכל פעם ,מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית (להלן ביחד" :תקופת
ההתקשרות")".
מצ"ב נוסח מתוקן " -תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 12 -שניים עשר) חודשים עם אופציה (המסורה
באופן חד צדדי ובלעדי לכללית בלבד) להארכת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות ( 12שנים-עשר)
חודשים או כל חלק מהן ,בכל פעם ,מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית (להלן ביחד" :תקופת
ההתקשרות")".
ב .סע'  12לכתב ההזמנה:
בהמשך לדרישה מאת הספקים הזוכים לעמוד בהתפלגות לפי הקטגוריות המקצועיות ,יובהר כי בתום כל שנה
מתחילת ביצוע התאמת ואספקת מכשירי שמיעה מכוח מכרז זה ,תבצע הכללית בחינה של הטווחים הקבועים
בתניית ההתפלגות ,ובלבד שרכש כל מכשיר ספציפי ע"י המבוטח ייעשה בהתאם לצרכי המבוטח ובחירתו
(כלומר -היקף הרכש בפועל יהיה תלוי בצרכים וברצונות של המבוטח).
ג .סע'  4.14לנספח יב':
במקום הנוסח " :היחס הנ"ל יימדד על ידי הכללית בתדירות חודשית (להלן" :תקופת המדידה") .לא עמד
הספק ביחס הנ"ל במהלך  3תקופות מדידה במהלך תקופת ההסכם ,הכללית תהא רשאית ,אך לא חייבת,
להורות על ביטול מיידי של הסכם זה ,ו/או להורות על ביטול ההתקשרות עם מכון ההסדר הרלוונטי שלא עומד
ביחס המקסימאלי הנ"ל".
מצ"ב נוסח מתוקן " -היחס הנ"ל יימדד על ידי הכללית בתדירות שנתית (להלן" :תקופת המדידה") .לא עמד
הספק ביחס הנ"ל ,הכללית תהא רשאית להורות על השתת הסנקציה הכספית על הספק כאמור בסע' 24.2
להסכם".
ד .סע'  24.1.6לנספח יב'  -הסעיף מבוטל.
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ה .סע'  4.33לנספח יב':
בהמשך להוראת הסעיף ,מובהר כי המדובר בשירות הניתן לעשרות בודדות של מבוטחים בכל שנה.
ו .סיפא סע'  3.7לנספח יב':
בהמשך לאמור בסיפא של הסעיף ,יובהר כי האיסור להפנות המבוטח לרכישה פרטית ,עוסק במצב בו
"המבוטח לא הגיע על מנת לבצע רכישה פרטית ,אלא על מנת לבצע רכישה מכוח המכרז ובהתאם להסכם בין
הצדדים".
 .3הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ,ויש לצרפה למסמכי ההליך ולהגישה חתומה יחד עמם בעת
הגשת הצעתכם.
 .4כאמור ,המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום  ,30.4.19שעה .12:00
 .5הנכם מתבקשים לשלוח אלינו תוך יום עסקים ,בדואר אלקטרוני (לכתובת ) SarahOm@clalit.org.il:אישור
בדבר קבלת הודעתנו זו ,בנוסח הבא:
"מכרז דו שלבי עם מו"מ מס'  - 91-30/19אספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים למבוטחי שירותי בריאות כללית-
הודעה על צירוף תוספת מס'  4למסמכי ההליך  -הננו מאשרים בזאת קבלת הודעתכם מיום  .14.4.19קראנו היטב
את הודעתכם ואת הודעת עדכון מס'  ,4ואנו מסכימים לכל האמור בהם .ידוע לנו שתוספת מס'  4מהווה חלק
ממסמכי ההליך ,ואנו מתחייבים להגיש אותה חתומה יחד עם יתר מסמכי ההצעה".

שירותי בריאות כללית
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