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חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכת מידע
אגף הרכש

מכרז פומבי מוגבל מס'  - 91-58/19רכש ,אספקה ומתן אחריות
ושירות למדי לחץ דם אלקטרוניים אוסילומטריים לשימוש ביתי
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הנכם מוזמנים בזאת להגיש לשירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") הצעות מחיר
לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות למדי לחץ דם אלקטרוניים אוסילומטריים
לשימוש ביתי העומדים בכל הדרישות כמפורט במפרט הטכני  -נספח א' למסמכי המכרז
(להלן ביחד" :המכשירים" וכל אחד לחוד" :המכשיר") המיועדים לשימוש של מבוטחי
כללית ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
למכשירים תינתן אחריות של הספק לתקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ממועד
מסירת המכשיר למבוטח ,לאחר רכישת המכשיר ותום תקופת הניסיון.
ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  36חודשים ,כאשר לכללית מוקנית אופציה להארכת
ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות  12 -חודשים כל אחת.
תנאים מקדמיים להגשת הצעות מחיר על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות
(במצטבר) ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .4.1בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.2המציע הינו יצרן המכשירים נשוא הצעתו ו/או יבואן מורשה ו/או סוכן מורשה ו/או
מפיץ מורשה בישראל מטעם היצרן ומורשה מטעמו לשווק את המכשירים.
 .4.3במהלך ( 24עשרים וארבעה) החודשים אשר קדמו למועד הגשת ההצעה ,המכשירים
נשוא הצעת המציע ,או מכשירים דומים או מקבילים מתוצרת אותו היצרן ,נמכרו
(בין אם רק בישראל ובין אם ברחבי העולם) בהיקף של לפחות ( 8,000שמונת
אלפים) מכשירים בסך הכל.
 .4.4לדגם המוצע קיים אישור מאחד גופים הבאים BHS/EHS/AAMI :או לחלופין
אישור  ISO 81060מהדורה עדכנית.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז.
מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי
המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמינה
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לנהל משא ומתן במסגרת המכרז בהתאם למתכונת
כמפורט בכתב ההזמנה.
את ההצעות יש להגיש עד ליום  14/05/19בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
מודעה זו ,לצד כל יתר מסמכי המכרז ,מתפרסמת גם באתר כללית ,בכתובת:
.https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/public_refui.aspx
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מכרז פומבי מוגבל מס'  - 91-58/19רכש ,אספקה ומתן אחריות
ושירות למדי לחץ דם אלקטרוניים אוסילומטריים לשימוש ביתי
 .1הנכם מוזמנים בזאת להגיש לשירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") הצעות מחיר
לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות למדי לחץ דם אלקטרוניים אוסילומטריים
לשימוש ביתי העומדים בכל הדרישות כמפורט במפרט הטכני  -נספח א' למסמכי המכרז
(להלן ביחד" :המכשירים" וכל אחד לחוד" :המכשיר") המיועדים לשימוש של מבוטחי
כללית ,והכל כמפורט במסמכי המכרז.
 .2למכשירים תינתן אחריות של הספק לתקופה בת ( 24עשרים וארבעה) חודשים ממועד
מסירת המכשיר למבוטח ,לאחר רכישת המכשיר ותום תקופת הניסיון.
 .3ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  36חודשים ,כאשר לכללית מוקנית אופציה להארכת
ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות  12 -חודשים כל אחת.
 .4תנאים מקדמיים להגשת הצעות מחיר על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות
(במצטבר) ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
 .4.1בידי המציע אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס-הכנסה לפי חוק
עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו.1976-
 .4.2המציע הינו יצרן המכשירים נשוא הצעתו ו/או יבואן מורשה ו/או סוכן מורשה ו/או
מפיץ מורשה בישראל מטעם היצרן ומורשה מטעמו לשווק את המכשירים.
 .4.3במהלך ( 24עשרים וארבעה) החודשים אשר קדמו למועד הגשת ההצעה ,המכשירים
נשוא הצעת המציע ,או מכשירים דומים או מקבילים מתוצרת אותו היצרן ,נמכרו
(בין אם רק בישראל ובין אם ברחבי העולם) בהיקף של לפחות ( 8,000שמונת
אלפים) מכשירים בסך הכל.
 .4.4לדגם המוצע קיים אישור מאחד גופים הבאים BHS/EHS/AAMI :או לחלופין
אישור  ISO 81060מהדורה עדכנית.
 .5המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף
לצורך השתתפות במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו.
כל יתר התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז.
 .6מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים
במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי
המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.
 .7המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמינה
רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לנהל משא ומתן במסגרת המכרז בהתאם למתכונת
כמפורט בכתב ההזמנה.
 .8את ההצעות יש להגיש עד ליום  14/05/19בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
 .9מודעה זו ,לצד כל יתר מסמכי המכרז ,מתפרסמת גם באתר כללית ,בכתובת:
.https://www.clalit.co.il/he/info/tenders/Pages/public_refui.aspx
המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
כללית

