
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 עבור וטיפול לשיוף חשמלי, כירופודי מכשירבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 ("הבקשה" –)להלן רגל  כף מרפאת

 
 כללי .1

 מכשיר( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

(, "המוצרים והשירותים" –)להלן  רגל כף מרפאת עבור וטיפול לשיוף חשמלי, כירופודי

 כמפורט בבקשה.

לדואר  ליאור שוורץעל גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.1

 .04/08/2015עד יום  Shvartz_l@mac.org.ilאלקטרוני 

תר, חלק מההצעה או כל הצעה מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביו .1.1

 שהיא.

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.1

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז  .1.1

 לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. .1.1

 11, ללא תשלום, תוך  ר אבלואציהעבוהציג מכשיר מתחייב ל מציעבמידה הצורך, ה .1.1

 .יום מבקשת מכבי

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.1

לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה 

ם זו על מנת לבטל ו.או לשנות ו.או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמי

 עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.1

 .בפני מציעים אחרים

 

 המפרט המבוקש:  .1
 .רגל כף מרפאת עבור וטיפול לשיוף חשמלי, כירופודי מכשיר , מוצר .1.1

 המחיר כולל אספקה ישירה למתקני מכבי. .1.1

 .שבועות מרגע קבלת ההזמנה ממכבי 1עד  1תוך  – זמנים לאספקהלוחות  .1.1

 שנה אחת לפחות. –אחריות נדרשת למוצר  .1.1

 



 ):להזמנת הרכשנספח טופס ההצעה )מהווה  .1
 

 .התאגיד המציע1_____________________________________________שם  .1.1

 ._____________________________________________________1יצרןשם  .1.1

 ___________________________________________________.שם המוצר1 .1.1

 .________________________________________________________דגם1 .1.1

 .____________________________________________________ ארץ ייצור .1.1

 לקוחות מרכזיים למוצר .שרות1 .1.1

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

 
 
 
 
 

   

 
  , מחיר המוצר .1.1

 

אומדן  מוצר
 כמות

ספקה המוצר כולל אמחיר 
 לסניפי מכבי ישירה 

 מטבע מחיר

 לשיוף חשמלי, כירופודי מכשיר
 כולל ראש וטיפול

1/   

 TUNGSTENמסוג נוסף ראש

CARBIDE  

אין  ,חדש 
הערכת 

 כמות

  

אין  ,חדש  יהלום מסוג נוסף ראש
הערכת 

 כמות

  

 

_הערכות נדרשת לשם תחילת אספקותתקופת  .1.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : 

 



 אחריות ושירות .1.1

    __________תחזוקה, ללא חיוב, לתקופה של והמחיר כולל אחריות, שירות  .1.1.1

 (שנים עשר חודשים)לפחות  שנים. 

 1לאחר תקופת האחריותעלויות שירות ותחזוקה  .1.1.1

 

 הערה מטבע מחיר מחיר  פרוט אופן התחזוקה

תקלות תיקוני 
  וקלקולים

  ש"ח  שעת נסיעה 

  ש"ח  שעת שרות

עלות 
מכסימלית 

 לקריאה אחת

  ש"ח 

אחוז הנחה 

מינימלי על 
חלקי חילוף 

ממחירון הספק 
 לשוק המוסדי

 %  

 שולם מעבר לסכום המכסימלי לקריאה )לא כולל חלפים(לא י 

 

מכבי )אין חובה  נכונות הספק לספק באותם התנאים לרופאים עצמאיים העובדים עם .1.11

ולא מהווה יתרון(1_______________________________ )באם כן יש לציין האם 

 מבוקש מינימום להזמנה או מחיר אספקה למרפאת הרופא בפריסה ארצית(

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה1  .1.11

 מפרט מלא של המוצע 

 באם קיימים איכות ניתק. 

 לבנטי אחר.פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע ר 

 

 הערות .1.11

 .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 

 ספרות אחרי הנקודה. 1,אין להציע מחיר עם יותר מ 

 $.דולר ין. פרנק שוויצרי.ליש"ט.דולר קנדי..אירוארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח.

. לכל מטבע אחר יש לבקש ות אשר תתומחר בש"ח, למעט קריאת שראוסטרלי

  אישור מראש.

  ימים. /1תוקף ההצעה 

 
 

 


