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ההנהלה הראשית
תאריך13.03.2019 :

מכרז דו שלבי עם מו"מ מס'  - 91-30/19אספקת מכשירי שמיעה דיגיטליים למבוטחי שירותי בריאות כללית
הודעת עדכון מס' :3עדכון תצהיר מנכ"ל – נספח ו' ,והבהרה בענין המונח " מכון אורגני"

 .1בהמשך להליך שבנדון ("ההליך") ,מצ"ב הודעת עדכון מס'  3למסמכי ההליך.
 .2א .נספח ו' -תצהיר מנכ"ל:
בתצהיר המנכ"ל נכללו טורים פרטים בדבר הצעות המחיר למכשירים וגובה ההשתתפויות העצמיות .מאחר והמכרז
הינו דו – שלבי ,והצעת המחיר תיפתח רק לאחר קביעת ציוני האיכות ,נספח ו' תוקן כך שהוא אינו כולל התייחסות
למחירים .
הצעת המחיר של המציע תחייב אותו ביחס לקטגוריות השונות.
מצ"ב נוסח מתוקן ,אשר צורף למסמכי המכרז המעודכנים באתר.

ב " .מכון אורגני "= מכון בבעלות המציע :
במסמך ההבהרות צויין כי דרישות הסף לגבי מכוני השמיעה מתייחסות למכונים האורגניים של המציע,
הנדרשים בתנאי הסף .למען הסר ספק ,מובהר כי הכוונה הינה למכון בבעלות בלעדית של הספק (לא בזכיינות)-
בהתאם לאמור בסעיף  20.4לתנאי המכרז.
עוד מובהר ,כי על  3הסניפים שבבעלות המציע לעמוד בתנאי הסף הנ"ל .לגבי כל יתר הסניפים ,הדרישה הינה
חוזית .בנוסף ,דירוג המציעים בפרמטרים הנוגעים למכונים  ,השירות והזמינות ,יינתנו בהתאם לפעילות
המכונים במועד הגשת ההצעות ( כפי שצויין גם בתשובות  43 ,42לשאלות ההבהרה).
 .3הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך ,ויש לצרפה למסמכי ההליך ולהגישה חתומה יחד עמם בעת הגשת
הצעתכם .במקרה של סתירה בין הקבוע בהודעת עדכון מס'  1לבין מסמכי ההליך יגבר הקבוע בהודעת עדכון מס' .3
 .4כאמור ,המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה קבע ליום  ,18.3.19שעה . 12:00
 .5הנכם מתבקשים לשלוח אלינו תוך יום עסקים ,בדואר אלקטרוני (לכתובת ) lorenkr@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'  1למסמכי ההליך – הננו מאשרים בזאת קבלת הודעתכם מיום  .13.3.19קראנו היטב את הודעתכם ואת
הודעת עדכון מס'  ,1ואנו מסכימים לכל האמור בהם .ידוע לנו שתוספת מס'  1מהווה חלק ממסמכי ההליך ,ואנו נגיש
אותה חתומה יחד עמם".

שירותי בריאות כללית
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