
 

 

 
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 

 ("הבקשה" –)להלן   TAVI בשיטת   מסתם אאורטליבקשה להצעת מחיר לאספקת 

 
 כללי .1

 

 .מכבי שירותי בריאות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספקים לאספקת מסתם אאורטלי  .1.1
 –)להלן  מסתם אאורטלינת לקבל הצעות לאספקת ( מעוניי"מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 (, כמפורט בבקשה."המוצרים והשירותים"
 

לדואר אלקטרוני  תורג'מן אריאלאת ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ושלוח אל  .1.1
turjema_a@mac.org.il   158.04.עד יום. 

 

ייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי רשאית מכבי אינה מתח .1.1
 לפצל את ההתקשרות ליותר מספק אחד.

 

 מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ. .1.1
 

 )הצרות או דליפות מוקדמות( בכל מקרה שאינו זהומי למסתםאחריות  .1.1
  TGAו/או אוסטרליה   HEALTHו/או קנדה  CEו/או  FDA-המוצעים הינם בעלי אישור ה המסתמים .1.1

 ו/או רשות הבריאות ביפן.
משרד הבריאות לדגם המוצע או אישור על היותו מצוי בהליכי רישום לקבלת אישור אמ"ר נדרש  .1.1

 .אמ"ר
הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה  .1.1

ע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הצי
 ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות.

 

ימים מקבלת הודעה על  14ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.11
צעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה וה

 ההתקשרות שייחתם.

 
ידוע למציע שמכבי תהא רשאית להציג את פרטי הצעתו הכלכלית, ככל שתוכרז כזוכה, בפני מציעים  .1.11

 .אחרים

 . הצעת מחירמכבי מבקשת לקבל הצעות מתאימות בהתאם כמפורט כמפורט במסמכי ה .1.11
 .הצעת מחירהשל מסמכי  ב'נספח  – יש להגיש על גבי טופס ההצעה את הצעות המחיר .1.11
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות

 
 מסתם אאורטלילאספקת  מחירטופס הצעה הנדון: 

 
 התאגיד המציע: ________________________________

 
 שם המערכת המוצעת: ___________________________________________________

 
 _________________________________________________פירוט הציוד הנלווה  המוצע: _______

 
 תוצרת:__________________________  דגם: __________________

 
 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

 
הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך הכנת  1.1

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

 
ת הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן, לא אנו מתחייבים להשאיר א 1.1

ימים מהמועד האחרון )תשעים(  90לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
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 ,נים ומוסכם עלינוהננו מבי 1.4

 .הצעת מחיראחרים 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 .1
 
 

אומדן כמות  דגם מוצע סוג הפריט
 שנתית

עלות ליחידה 
 לפני מע"מ

 מטבע ההצעה

מסתם אאורטלי 
 TAVIבשיטת 

 111   

 
 ______________: שנות אחריות 

 
 

 :הערות
 .למט"ח  111%דה ההצמ ₪,במידה ומטבע ההצעה אינו הצמדה:  .1

יוצעו הדגמים החדשים ביותר. בכל תקופת ההסכם מכבי זכאית לרכוש את הדגמים החדשים  .1
 .ביותר באותם התנאים

. מכבי אינה מחוייבת לכמות זו או לכל כמות 1111אומדן כמות מתבסס על כמויות שנרכשו בשנת  .1
 אחרת.

 ת.ובכלל זה כ"א ואחריו ערכה כוללת כל הדרוש לצורך השתלההה .1
 עד שתי ספרות אחרי הנקודה. הצעת מחירניתן להגיש  .1


