
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן  משקל נייד לכסא גלגלים בקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

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

 רט בבקשה.(, כמפו"המוצרים והשירותים" –)להלן לכסא גלגלים 

לדואר מיכל שופמן את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  .1.2

 .4/4/2016עד יום  shufman_m@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 צל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.מכבי רשאית לפ

 הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו. .1.4

 שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי. .1.5

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

  עבור אבלואציה.יחידה אחת  ללא חיוב מתחייב לספק מציעה .1.7

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

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

זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, 

 לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

ימים מקבלת  7 ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך .1.9

הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק 

 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
 

 מוצר .2.1
 משקל לכסא גלגלים .2.1.1
 נשיאהניתן ל .2.1.2
 ק"ג 10משקל מקסימלי  .2.1.3
 ס"מ לכל היותר 4 –גובה מרצפה  .2.1.4
 לפחותק"ג  150 עדבעל כושר שקילה  .2.1.5
 גרם 100רמת דיוק של עד  .2.1.6
 פועל על סוללות .2.1.7
 התאמה למגוון רחב של כיסאות גלגלים .2.1.8
 למשקל המסוגל לשקול גם אדם עומד ולא רק יושב בכסא גלגלים. יינתן יתרון .2.1.9

 אחרונה.לזיכרון של מדידה  יינתן יתרון .2.1.10
 

יוצע ציוד הנמכר בישראל ו/או צפון אמריקה ו/או מערב אירופה ו/או יפן ו/או   .2.1.11
   אוסטרליה בהיקפים שאינם פחותים מאומדן הכמויות.

 

 המשקלים יסופקו למחסן המרכז של מכבי בלוד. .2.1.12
 

באחריות המציע לוודא תאימות מלאה בין הצהרותיו לעניין המענה הטכני לבין  .2.1.13
יה ותתגלה סתירה, מכבי תתייחס לנתוני היצרן בלבד או הצהרות היצרן. ה

  שתפסול את ההצעה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 אחריות .2.2
 

 שנים. 3 – משך אחריות ללא תשלום .2.2.1
 

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

 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 

 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 
 .__                                                                                           שם המוצר:  .3.3

 

 .                                                                                                         דגם:  .3.4
 

 ___________________________________________ . ארץ ייצור .3.5
 

 לקוחות מרכזיים למוצר: .3.6
 

ותק במכירת  חברה
 המוצר /שרות

 טלפון איש קשר

    

    

    



 

 א בכתב ידאין למל -מחיר המוצר .3.7
 

אומדן  מוצר
 כמות 

מחיר 
לאספקה 
למחסן 

  מכבי

 הערה מטבע מחיר

משקל נייד 
 לכסא גלגלים

10    

 

 :_____________________תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות .3.8
 

 
 

 טופס מענה טכני .3.9

 טופס מענה טכני

דרישת  דרישה
הכרחית/ 

 מהווה יתרון

 ערך כמותי של הפריט המוצע

 ק"ג 10ימלי משקל מקס
 

 

דרישה 
 הכרחית 

 משקל מקסימלי _________ק"ג

 ס"מ לכל היותר 4 –גובה מרצפה 
 

דרישה 
 הכרחית 

 גובה מרצפה_________ ס"מ

דרישה  ק"ג לפחות 150בעל כושר שקילה עד 
 הכרחית 

 בעל כושר שקילה עד _______ ק"ג 

 גרם 100רמת דיוק של עד 
 

דרישה 
 הכרחית 

 ___ גרםרמת דיוק של ____

משקל המסוגל לשקול גם אדם עומד ולא 
 רק יושב בכסא גלגלים.

 כן/לא יתרון

 כן/לא יתרון זיכרון של מדידה אחרונה

 _______ מטר למידע גודל משטח המוצר

 כן/לא  משטח מתקפל

הציוד המוצע נמכר בישראל ו/או בצפון 
אמריקה ו/או במערב אירופה ו/או ביפן 

פים שאינם ו/או באוסטרליה בהיק
 פחותים מאומדן הכמויות.

דרישה 
  הכרחית

 כן/לא

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה:  .1.1
 

 מפרט מלא של המוצע 

 איכות. ניתק 
 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 

 



  מכבימחלקת תזונה,  050-6529749ראומה קורץ עבור משקלים  2 יש לשלוח , 

 .13ת"א קומה  27שירותי בריאות, רח' המרד 
 

 
 הערות .1.2

 

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

 המחירים אינם כוללים מע"מ . 
 ספרות אחרי הנקודה. 2-אין להציע מחיר עם יותר מ 

 $/דולר /ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/אירו/ארה"ב ניתן להציע הצעות בש"ח
. לכל מטבע אחר יש לבקש קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח, למעט אוסטרלי

  אישור מראש.
 מכבי תודיע לספק לגבי אופן האספקה המועדף עליה 

  ימים. 90תוקף ההצעה 

 
 

 


