מחלקת רכש מחשוב
אגף רכש
חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע

בקשה לקבלת מידע ()RFI
חבישות וחליפות לחץ כולל אביזרים למטופלים עם לימפאדמה
 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית") מתעתדת לערוך ולפרסם ,בכפוף להוראות כל דין ,פנייה
לקבלת הצעות מחיר לצורך בחירת ספק או ספקים מהם תרכוש הכללית בשנים הקרובות חבישות
וחליפות לחץ כולל אביזרים למטופלים עם לימפאדמה (להלן במקובץ" :החבישות").
 .2לצרכי התרשמות והערכה בלבד ,יודגש ,כי החבישות הנדרשות לכללית כוללות :אביזרי חבישה
(תחבושות ומוצרי ריפוד); חבישות לחץ עם סגירות מיוחדות; גרביים ,שרוולים וכפפות בסריגה
ישרה ועגולה; אביזרי עזר לגריבת גרביים והלבשת שרוולים; חזיות לחץ לנשים לאחר ניתוחי שד.
 .3לצורך זה ,וכחלק מתהליך מקדמי של הכנת ההליך כמפורט לעיל (להלן" :ההליך") וקביעת תנאיו
המקצועיים ,הכללית מבקשת לקבל תמונת מצב מלאה ביחס לחבישות המשווקות נכון למועד זה
בישראל (לרבות ביחס לתכונותיהם ,להרכבם ולאישורים השונים שניתנו להם).
 .4במסגרת זאת ,וכחלק מבחינה כללית ומערכתית של הסוגיה ,הכללית מעוניינת לקבל מידע
ונתונים שיסייעו לה בקבלת החלטות מקצועיות שונות בשורה של סוגיות המתעוררות בנסיבות
העניין (כך למשל ,קביעת תנאי הסף להשתתפות בהליך; קביעת התקנים והכללים בהם יהא על
החבישות לעמוד וכו’).
 .5מטרת הליך זה הנה קבלת מידע מקצועי ונתונים שונים ,אשר ישמשו את הכללית לצורך קביעת
הפרמטרים הרלבנטיים והדרישות המקצועיות הראויות ביחס לחבישות.
 .6אין בהליך פניה לקבלת מידע זה ,או בפעולות שיינקטו על פיו ,כדי ליצור מחויבות כלשהי של
הכללית כלפי גורם כלשהו ,או לחייב את הכללית וכל מי מטעמה בכל דרך שהיא להתקשר עם גורם
כלשהו .אין בהליך זה כדי להגביל בדרך כלשהי את שיקול דעתה המלא והמוחלט של הכללית וכל
מי מטעמה לגבי ההליך.
 .7הכללית (לרבות כל מי מטעמה) תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לפנות לגופים
אחרים או נוספים .יובהר ,כי הגשת התייחסות במסגרת הליך זה אינה מקנה לפונה את הזכות
להשתתף בהליך.
 .8יודגש ,כי הליך זו הינו בקשה לקבלת מידע בלבד ,ואין בו כדי להוות שלב ראשון של מכרז או
התקשרות כלשהי של הכללית עם מי מהספקים.
 .9הכללית תהיה רשאית להפסיק הליך זה או לבטלו בכל עת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטתה.
 .10הכללית שומרת לעצמה את הזכות לפנות לפונים ,כולם או חלקם ,לצורך קבלת הבהרות למידע
שהועבר על ידם.
 .11במסגרת המענה לפנייה זו ,על הפונים למסור מידע ונתונים לגבי הפרמטרים הבאים:
 lתיאור מלא של הפונה (נא להתייחס בין היתר לגורמים הבאים :בעלות ,תחומי פעילות ,רשימת
לקוחות ,המלצות ,מספר מועסקים וניסיון רלבנטי).
 lרשימת כלל החבישות המשווקות בישראל על ידי המציע (לרבות ,ככל שקיים ,חבישות
ייחודיות מכל מין וסוג).
 lמפרט מלא של החבישות (הכולל ,בין היתר ,את שמותיהן המסחריים של החבישות וכן פירוט
ההרכב המלא של כל אחת מן החבישות).
 lדוגמאות של כל אחת מן החבישות המשווקות על ידו (יש לצרף דוגמא אחת לפחות מכל חבישה
מוצעת ,לרבות כלל האביזרים הקשורים אליה).
 lפרטים לגבי מערך השירות והתמיכה של הפונה בחבישות המשווקות על ידו.
 lפרטים מלאים ביחס לזהות יצרן החבישות ולמפעל בו מיוצרות החבישות (לרבות מערך בקרת
האיכות שלו).
 lפרטים כלליים ביחס להיקף התפוצה של החבישות בעולם ,לרבות רשימת המדינות בהם
משווקות החבישות.
 lפרטים ביחס לאריזות החבישות (נפח ,סוג ,סימון וכו’).
 lפירוט כלל התקנים ,הסטנדרטים ,ההוראות וההנחיות בהם עומדות החבישות (נא לצרף
תעודות ואסמכתאות תקפות ומתאימות).
 lכל מידע נוסף הנדרש לכללית על פי שיקול דעתו של הפונה.
 .12על הפונים להגיש את התייחסותם הכתובה (לרבות הערותיהם וכיו"ב) לידי הכללית ,וככל הניתן
גם באופן אלקטרוני (באמצעות  CDאו  .)EMAILהמענה יוגש בשפה העברית או בשפה האנגלית.
 .13פונים המעוניינים בהגשת תשובה  /מידע לכללית בהתאם לכל המפורט לעיל ,נדרשים לעשות כן
בהתאם למפורט להלן:
המועד האחרון להגשת התייחסות לאמור בהליך פניה לקבלת מידע זה ,הנו יום ( 10.11.13כולל).
הגשת התשובות  /המידע תהיה באמצעות שליח בלבד ,לפי הפרטים להלן :לורן סווירי ,מזכיר
ועדת מכרזים ארצית לרכש ציוד מכשור רפואי ותרופות ,רחוב ארלוזורוב  ,115תל אביב ,קומה 4
חדר ( 410יש לתאם מראש בטלפון מס’ .)03-6923580
 .14התשובה  /המידע תכלול ,בין היתר ,גם את הפרטים הבאים :פרטים לגבי הפונה ,כולל שם מלא,
כתובת ,טלפון ,פקס ואיש קשר.
 .15כל ההוצאות הכרוכות בהגשת התשובה תחולנה על המשיב בלבד ,ובשום מקרה לא יהיה המשיב
זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או
הכנת המענה והגשתו.
כללית
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