
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

מכשיר מדידת לחצים מתחת בקשה להצעת מחיר לאספקת 
 "הבקשה"( –)להלן  לתחבושות/בגדי לחץ

 
 כללי .1

 

מכשיר למדידת מידת ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן 
 .די לחץ הלחץ מתחת לתחבושות/בג

 
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן  .1.1

 

לדואר ימית יחזקאל  על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  למלאאת ההצעות יש  .1.2
 .01.11.2015עד יום   yamit_y@mac.org.ilאלקטרוני 

 
יותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ב .1.3

 מכבי רשאית לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4
 

היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר  .1.5
 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי.

 

 לנהל מו"מ עם ההצעות המיטביות.מכבי שומרת לעצמה הזכות  .1.6
 

 יחידות עבור אבלואציה.  5  חיובמתחייב לספק, ללא  מציעבמידה הצורך, ה .1.7
 הדוגמאות יוחזרו לספק בתום הבדיקה.   

 
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.8

ת הצעתו במסגרת בקשה לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע א
זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
 

ימים מקבלת  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.9
הספק יהוו חלק הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת 

 בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.
 

ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה,  .1.10
 .בפני מציעים אחרים
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 המפרט המבוקש:  .2
 נייד 

  מ"מ כספית 0-189יכולת למדוד בין 

  אנגלית –שפה 

 מכיל בטריות נטענות 

  שעות 5יכולת עבודה מינימום 

 חיבור לחשמל -עןמט 

  תוכנה לניטור למחשב 

  גרם 350עד  –משקל 

  5כולל ( שלפוחיות לחץtransducers ) 

 

 :תקנים בהם צריך לעמוד .2.1.1

 ביום הגשת ההצעה(.  רישוםאמ"ר )אין חובה לקיום ההרישום בפנקס בעל  ציודיסופקו 

בלת תוך שבוע ממועד חתימת ההסכם, ימציא הזוכה למכבי, אישור כי הגיש בקשה לק
חודשים ממועד  3אישור אמ"ר לציוד, והוא מתחייב להמציא אישור אמ"ר תוך 

 החתימה על ההסכם, ובכל מקרה טרם הפעלת השרות נשוא הבקשה.

 

באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק  .2.1.2
 ה מוכרת ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו.נבמדי

 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .2.1.3
   אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין  .2.1.4
תפסול הצהרות היצרן. היה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או ש

  את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
או מסמך אחר המציין מהן יכולות  2MDS סעיף זה מתייחס גם למענה היצרן במסמך

חושש שלא יוכל  מציעבמידה וה. אבטחת המידע המסופקות ע"י יצרן המכשור הרפואי
על  יפנה בנושא לרפרנט האחראי המציעלעמוד בדרישות האבטחה המצוינות במפרט, 

 הליך הרכש וממנו תועבר השאלה למערכות מידע.
 

 לוחות זמנים לאספקה. .2.1.5
 

 מכוני פיזיוטרפיה בפריסה ארצית. -אתרים לאספקה .2.1.6
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(: .3
 

 .                                                                                       המציע: שם הספק  .3.1
 

 .__                                                                                                    : יצרןשם  .3.2

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.3

 

 .                                                                                                         דגם:  .3.4
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .3.5
 

 :מוצר אשר רוכשים מכם את הלקוחות מרכזיים  3שמו של  .3.6

 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

 
 
 
 
 
 
 

   

 
 

  - מוצרמחיר ה .3.7
 

 הערה מטבע מחיר מחיר  מוצר

מכשיר מדידת 
לחצים מתחת 
לתחבושות/בגדי 

  לחץ

 

   

 
 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .3.8
 

 -חריותא .3.9
 

  שנים.   _______המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה, ללא חיוב, לתקופה של 
 
 
 
 



 

 
 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .3.10

 

 רט מלא של המוצעמפ 
 איכות. ניתק 

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
  מחלקת ימית יחזקאל, עבור להלן,  1.7דוגמא של הפריט כמפורט בסעיף יש לשלוח

 .5ת"א, קומה  27שירותי בריאות, רח' המרד  רכש ציוד וחומרים, מכבי
 

 הערות .3.11
 

 מדובר בפריט חדש. אין צפי כמות . 
 מחירים אינם כוללים מע"מה 

 ספרות אחרי הנקודה. 2-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 , למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"חאוסטרלי
  אישור מראש.

 
  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 


