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 ( גניקולוגיות מיילדותיות לבדיקה על ידי רופא במרפאהUSקול )-ואחזקת מערכות עלאספקת 

 

 

השינויים בדבר שינוי תנאי מוקדם בתנאי המכרז. להלן ועדת המכרזים החלטת הרינו להביא לידיעתכם את 

 :25.7.16מועדי המכרז הנדון כפי שיפורסמו ביום ו

 

 :יוחלף בנוסח כלהלן בפרק המנהלה 4.1.8תנאי מוקדם  .1

לפחות שנים בשלושה בתי חולים ציבוריים בארץ, מתוכם  3"המערכת המוצעת )דגם מוצע או דגם משודרג( פועלת לפחות 

 רמב"ם, בילינסון, איכילוב, הדסה, שיבא וסורוקה. –באחד ממרכזי הרפואה הגדולים 

 בתי חולים כלשהם בארץ ו/או במערב אירופה ו/או בארה"ב ו/או בקנדה." 6-שנים ב 3לחילופין, המערכת פועלת לפחות 

 

ש להמציא תצהיר מתקיימת בחו"ל )כולה או מקצתה(, המציע נדר 4.1.8מוקדם ככל שהעמידה בתנאי  .2

 ידי עורך דין מטעם היצרן, המעיד ומאשר כמפורט להלן:-יצרן הציוד, מאומת על

 סוג/דגם הציוד, בית החולים בו הותקן ופועל הציוד ומועד התקנת הציוד.

 

 מכרז:ב המעודכנים הקובעיםהמועדים להלן  .3

  8.8.16ועד יום  25.7.16 מיוםרכישת מסמכי המכרז תתאפשר רכישת מסמכי המכרז כך שזמן מוארך משך 

 22.8.16 עד לתאריך –שאלות והבהרות 

 4.9.16 תשובות תמסרנה עד לתאריך

 בדיוק. 12:00בשעה  12.9.16 מועד ההגשה המעודכן והסופי

 

 , אותו יש להגיש בצירוף לחוברת ההצעה במכרז.מעודכן –נספח ה' מצורף בזה תצהיר,  .4

 

  נותרו בעינם.והתנאים יתר הפרטים  .5

 

 תודה על שיתוף הפעולה,

 

 בכבוד רב,

 

 ועדת מכרזים
 אביב -תל 27המרד 
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 מעודכן -נספח ה' 

 ת  צ  ה  י  ר
 

______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר __אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' ___

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: את האמת

 

-תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת חברת ________________________ )להלן: "הספק"( למכרז 

 ( גניקולוגיות מיילדותיות לבדיקה  במרפאה.USקול )-לאספקת ואחזקת מערכות על 124/2016

 

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .1

 

לבדיקה במרפאה,  , לא לסקירה,( גניקולוגיות מיילדותיותUSקול )-מסוגל לספק למכבי מערכות על הספק .2

 תחזוקה שוטפת, ותיקונים נדרשים, בעצמו ולא ע"י קבלן משנה/אחר. ביקורת, בהתאם להצעתו, לרבות שירותי 
 

כל  , עלUSת מערכות ניסיון מוכח בישראל של שלוש שנים לפחות, באספק וליצרן יחדיו, ספקאו ל לספק, .3

 וכל השירותים הכרוכים בכך. ןרכיביה
 

הספק בעל מערך שרות בישראל בפריסה ארצית הכולל לפחות שני טכנאים בעלי הסמכה מטעם היצרן ואיש  .4

 גניקולוגיות מיילדותיות.US שנים בתחזוקת מכשירי  3אפליקציה אחד, כשכל אחד מהם בעל ניסיון של לפחות 

 

 (: ]יש לסמן את הנכון[או דגם משודרגמוצע  דגםמערכת המוצעת )ה .5

 ממרכזי הרפואה הגדולים  באחד מתוכם לפחותבארץ,  ציבוריים חולים בתי בשלושה שנים 3 לפחותת פועל

 רמב"ם, בילינסון, איכילוב, הדסה, שיבא וסורוקה –

  או בקנדה/בתי חולים כלשהם בארץ ו/או במערב אירופה ו/או בארה"ב ו 6-שנים ב 3לפחות פועלת. 
 ידי עורך דין-, מאומת עלמצורף תצהיר יצרן –ככל שהעמידה בתנאי מתקיימת בחו"ל )כולה או מקצתה( 

 , מטעם היצרן

 סוג/דגם הציוד, בית החולים בו הותקן ופועל הציוד ומועד התקנת הציוד. המעיד ומאשר כמפורט להלן:

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. 

______________________ 

 חתימה                                                                                                                    

 אישור

 

________________,עו"ד, במשרדי ברחוב __הופיע בפני ________________הנני מאשר בזה, כי ביום 

זהות מספר  ידי תעודת עצמו על _______, שזיהה____________________________, גב' / מר ________

__, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ______________

 אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני. -יעשה כן 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                         


