
 

 

 
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן    בקשה להצעת מחיר לאספקת דפיברילטורים מושתלים

 
 כללי .1

 

 דפיברילטורים מושתליםמכבי שירותי בריאות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספקים לאספקת  .1.1
 הה לכל הספקים.כך שהתמורה שמכבי תשלם עבור המוצר תהיה ז

 במתווה זה מכבי לא תתעדף אף ספק ונתח השוק ייקבע לפי כוחות השוק.
 

 דפיברילטורים מושתלים( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.2
 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים" –)להלן 

 

לדואר אלקטרוני  תורג'מן אריאלאל את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח  .1.3
turjema_a@mac.org.il   15.562.עד יום. 

 
מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית  .1.4

 לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.
 

  לנהל מו"מ.מכבי שומרת לעצמה הזכות  .1.5

 שנים. 6אחריות לדפיברילטור לפחות  .1.6

האחריות הינה כוללת ותכסה כל כשל במערכת ובכלל זה סוללות ואלקטרודות, למעט במקרה של  .1.7

   זיהום.

ו/או   HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-דפיברילטורים המושתלים המוצעים הינם בעלי אישור ה .1.8

 ו/או רשות הבריאות ביפן.  TGAאוסטרליה 

כפי שיידרש על ידי הגורם המשתיל ולשיקול דעתו הבלעדי, יידרש לשלב פריט /  –היה ולצורך השתלה  .1.9

אביזר )כגון אלקטרודה( מספק אחר, הזוכה יספקה ללא עלות או שמכבי תרכוש את אותו אביזר 

 מהספק האחר ותפחית את התמורה מהזוכה בגובה עלות האביזר.

גם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת משרד הבריאות לדאישור אמ"ר נדרש  .1.10

 .אמ"ר

 הינה סטנדרנט באלקטרודות המבוקשות. QPטכנולוגית  .1.11

 
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.12

בטל ו/או לשנות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת ל
 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.
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ימים מקבלת הודעה על  14ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.13
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, בפני מציעים  .1.14

 .אחרים

 

  .הצעת מחירבמסמכי הכמפורט כמפורט מכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם  .1.15
 .הצעת מחירהשל מסמכי  'בנספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.16



 

 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 טופס הצעה  הנדון:

 
 ________________________________התאגיד המציע: 

 
 ___________________________________________________: תהמוצע מערכתהשם 

 
 ________________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: 

 
 ________________________  דגם: __________________תוצרת:__

 
 ____________________הערות: _____________________________________________________

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

מצהירים ומתחייבים , אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________
 כדלקמן:

 
 ,, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרותהצעת מחירקראנו והבינונו כל האמור במסמכי ה

 וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו. הצעת מחירובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו ל

 

 
 כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. ,ידוע לנו 1.1

 
תחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת הננו מ 1.2

 ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא  1.3

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  90ן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנ
במשך כל תקופת  – הצעת מחירזה, ואם נהיה הזוכים ב הצעת מחירשנקבע להגשת ההצעות ב

  ההתקשרות לפי ההסכם.

 
יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים  הצעת מחירכי מתוקף הליכי ה ,הננו מבינים ומוסכם עלינו 1.4

 .מחיר הצעתאחרים ב

 
, / יין יפני / פרנק שוויצרי  USDאירו / לירה סטרלינג //  דולר/  ש"ח -המחירים בהצעה נקובים ב 1.5

 לא כולל מע"מ.

 

נכון ליום של מטבע ההצעה  היציגהחליפין ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער 
 .הצעת מחירהאחרון להגשת ההצעות ל

 

 

 

 



 :להלן הצעתנו .2
 

אומדן  מוצע דגם טסוג פרי
כמות 
 שנתית

עלות 
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

מטבע 
 ההצעה

מספר 
שנות 

אחריות 
מלאות 

)מינימום 
 שנים( 6

 דפיברילטור + - ICDערכת 
 *אלקטרודות

 158    

    35   **בלבד דפיברילטור  -  ICDערכת 

 דפיברילטור + - CRTDערכת 
 *אלקטרודות

 131    

 דפיברילטור - CRTDערכת 
 **בדבל

 47    

 
 אומדן השתלות ראשוניות *

 אומדן השתלות שניוניות **
 
 

עלות  דגם מוצע סוג פריט
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

מטבע 
 ההצעה

מספר 
שנות 

אחריות 
 מלאות 

 ₪ 2,000מכסימום  -מערכת ניטור מרחוק
 או שווה ערך מטח"י ביום ההצעה.

    

 
 
 

 :הערות
 .למט"ח  100%צמדה הה ,₪במידה ומטבע ההצעה אינו הצמדה:  .1

יוצעו הדגמים החדשים ביותר. בכל תקופת ההסכם מכבי זכאית לרכוש את הדגמים החדשים  .2
 .ביותר באותם התנאים

, כולל מחיר יש להציע את רשימת כל האלקטרודות שמשווקות ע"י הספק –אלקטרודות  .3
 רת הספק.רודות אלו לא לשקלול בבחיאלקט

. מכבי אינה מחוייבת לכמות זו או לכל כמות 2014שו בשנת אומדן כמות מתבסס על כמויות שנרכ .4
 אחרת.

 ובכלל זה כ"א ואחריות. ערכה כוללת כל הדרוש לצורך השתלההה .5
 עד שתי ספרות אחרי הנקודה. צעת מחירהניתן להגיש  .6

אומדן  -CRTDו  ICD -יהר, זאת בכל קטגו'חד לשכתי / דו לשכתי וכו -המחיר תקף לכל הסוגים .7
 המחירים כוללים את כל סוגי האלקטרודות. י מחייב.התפלגות בלת

, הדפיברילטור ינתן להצעה בהתאםו מחיר יהיה ללא תוספת MRIדפיברילטור מותאם לבדיקת  .8
 .קיים לספק ציודשה תנאיעפ"י דרישה וב

 


	לכבוד
	מכבי שרותי בריאות
	1. כתב הצהרה והתחייבות המציע
	ידוע לנו, כי כבסיס להשוואת מחיר ההצעות ישמש שער החליפין היציג של מטבע ההצעה נכון ליום האחרון להגשת ההצעות להצעת מחיר.


