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מכרז פומבי  303 /31עם מו"מ-
אספקת סטריפים (מקלוני בדיקה) למדי סוכר
עבור שירותי בריאות כללית
 .1שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית") מבקשת להזמין הצעות מחיר לאספקת סטריפים
ביתיים למדי סוכר (להלן" :הסטריפים") ,המיועדים למכירה בבתי המרקחת של הכללית
ולשימוש באמצעות מדי סוכר חדשים שיסופקו ללא תמורה על ידי הזוכים במכרז ,והכל כמפורט
במסמכי המכרז.
 .2הזוכים במכרז ,שייבחרו בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז ,יספקו סטריפים (ומדי
סוכר חדשים) לחולי סכרת חדשים מקרב מבוטחי הכללית (שאין ברשותם מד סוכר) וכן לכ-
( 03,333שלושים) אלף חולי סכרת קיימים מקרב מבוטחי הכללית המחזיקים במדי סוכר מדגמים
ישנים שלגביהם הוחלט ,מטעמים קליניים ,לבצע החלפה יזומה של מדי סוכר.
 .0בכפוף לתנאים המנויים במסמכי המכרז ,הכללית תהא רשאית להרחיב את ההתקשרות עם
הזוכים במכרז כך שהללו יספקו סטריפים (ומדי סוכר חדשים) לכלל חולי הסכרת מקרב מבוטחי
הכללית (כלל החולים הקיימים וכלל החולים החדשים).
 .4כמו כן ,ובהתאם לכלל הבחירה כמפורט במסמכי המכרז ,אך בכפוף להתחייבויות אחרות של
הכללית ,לכללית שמורה האופציה להרחיב את ההתקשרות עם הזוכים במכרז ,כולם או חלקם,
באותם התנאים נשוא זכייתם ,כך שזו תחול גם על אספקת סטריפים מוסדיים המיועדים
לשימוש במוסדות הכללית (מרכזים רפואיים ומרפאות בקהילה) ולשימוש באמצעות מדי סוכר
חדשים שיסופקו למוסדות ללא תמורה על ידי הזוכה או הזוכים הרלבנטיים.
 .5ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת הסטריפים תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך ,על ידי
הכללית .למען הסר ספק ,מובהר ,כי הזמנה זו לקבלת הצעות מחיר מתייחסת להזמנת מסגרת
ולא לרכישה ספציפית של סטריפים .על פי הזמנה זו ,מתחייב המציע לספק לכללית את
הסטריפים בהתאם להזמנות שיימסרו לו מעת לעת על-ידי הכללית בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט .הסטריפים (לרבות מדי הסוכר שהסטריפים מיועדים לשימוש בהם)
יסופקו ,כפריטים המוכנים למכירה ,למנהל האספקה של הכללית או לכל מקום כפי שתורה
הכללית על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 .6ההתקשרות הנה למשך תקופה בת ( 06שלושים ושישה) חודשים ,כאשר לכללית מוקנת אופציה
(לרבות לגבי אך ורק חלק מן הזוכים) להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים או כל חלק
מהם מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונית.
 .7האמור בהודעה זאת מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור במסמכי המכרז
לבין האמור בהודעה זאת ,יגברו מסמכי המכרז.
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 .8על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1776 -
8.1
המציע משמש ,במועד הגשת הצעתו ,אחד מהנ"ל :נציג רשמי של יצרן הסטריפים ,יבואן
8.2
מורשה מטעם יצרן הסטריפים ,תאגיד-בת שלו או מפיץ מורשה מטעמו בישראל.
בכל אחת מן השנים  2311ו ,2312-סטריפים מן הדגמים המוצעים בהצעה (או הדומים
8.0
להם ו/או מהווים דגמים קודמים של אותם סטריפים) נמכרו בארצות הברית וכן באחת או
יותר מן המדינות הבאות – אנגליה ,הולנד ,צרפת ,גרמניה ובלגיה ,בכמות כוללת ומצטברת
של לפחות ( 53,333,333חמישים מליון) יחידות בודדות (להבדיל מאריזות) בשנה.
(למען הסר ספק ,הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם סטריפים כלשהם אכן דומים
לסטריפים המוצעים בהצעה של מציע פלוני ו/או מהווים דגמים קודמים של אותם
סטריפים ,תיעשה על ידי הכללית בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולנתונים שישתקפו מן
ההצעה הנבחנת .קביעה זו תחייב את המציעים לכל דבר ועניין).
המחזור הכספי השנתי של המציע ממכירת ציוד רפואי (מתכלה ו/או בר קיימא) בכל אחת
8.4
מן השנים  2313ו 2311-או  2311ו 2312-היה בהיקף של לפחות ( 25,333,333עשרים
וחמישה מליון) ( ₪לא כולל מע"מ) לשנה.
תנאי סף מקצועי
הסטריפים המוצעים (לרבות מדי הסוכר מתוצרת יצרן הסטריפים המוצעים שהסטריפים
8.5
המוצעים מיועדים לשימוש בהם) נבדקו ואושרו על ידי צוות מומחים מטעם הכללית
וקיבלו ציון 'עובר' בשלב הבדיקה המקצועית.
 .7המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע
רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים בהודעה זאת כוללים תנאי סף להשתתפות במכרז
בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים והמסמכים
מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .13הכללית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .הכללית רשאית על פי
שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה בשלבים או לבטל את
המכרז .כמו כן ,הכללית תהא רשאית לנהל במסגרת המכרז משא ומתן ,בהתאם למתכונת
כקבוע במסמכי המכרז.
 .11דמי ההשתתפות במכרז הינם בסך של  5,333ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בשיק לפקודת שירותי
בריאות כללית .יש לצרף שיק זה להצעה .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה.
 .12את ההצעות יש להגיש עד ליום  00.00.31בשעה  ,12:33בהתאם לנוהל ולדרישות המפורטים
במסמכי המכרז.
__________________
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