
   
  

 מחלקת רכש ציוד וחומרים                                   

 

 

 
 ("הבקשה" –)להלן  בקשה להצעת מחיר לאספקת  סרט מדידה למדידת היקפים

 
 כללי .1

 

 יסרט 1500כ ( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1
 (, כמפורט בבקשה.המוצרים "" –)להלן  מרפאות מכבימדידה למדידת היקפים ל

 

לדואר  מיכל שופמןאל שלוח לעל גבי טופס ההצעה המצורף ו למלאאת ההצעות יש  .1.2
 /2016/320 עד יום shufman_m@mac.org.ilאלקטרוני 

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

 

 .עבור אבלואציה יחידות 2 מתחייב לספק, ללא חיוב, מציעה .1.6
 

הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם  .1.7
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  7ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך  .1.8
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,  .1.9
 .ם אחריםבפני מציעי
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 המפרט המבוקש:  .2
 

 מוצר .2.1

 .סרט מדידה למדידת היקפים 

  .סרט מגולגל עם מנגנון קפיץ 

  .על הסרט שנתות בסנטימטרים 

  ס"מ ירוק /60-80בלבן /  ס"מ 0-60ציור של אישה : צבע הסרט:  –מצד אחד שך הסרט 

 ס"מ אדום.  88-150ס"מ כתום /  80-88 

  ס"מ ירוק /  70-95בלבן /  ס"מ 0-70ציור של גבר: צבע הסרט:  –שני של הסרט מצד 

 ס"מ אדום.  102-150ס"מ כתום /  95-102

 :על הפריט יודפסו הדברים הבאים 

o  לוגו של מכבי 

o "טרום סוכרת, מחשבים מסלול מחדש" 

 מחסן מכבי אספקה ישירה ל 

 

 תמונות להמחשה בלבד:

 
 

 ופס ההצעה ט .3
 .                                                                                       התאגיד המציע:  .3.1
 .__                                                                                                    : יצרן .3.2

 ___________________________________________ .: ארץ ייצור .3.3
 

  מחיר המוצר .3.4
 

אומדן  מוצר
 כמות שנתי

מחיר לאספקה 
 למחסן מכבי 

מטבע 
 מחיר

 הערה

סרט 
 מדידה

1500    

 

 :_____________________ההערכות נדרשת לשם תחילת אספקתקופת  .3.5
 



 מסמכים שיש לצרף להצעה: .3.6

 .פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר 
  מחלקת  מיכל שופמןיש לשלוח דוגמאות של כל אחד מהפריטים המוצעים עבור ,

 ת"א. 27רכש ציוד וחומרים, מכבי שירותי בריאות, רח' המרד 
 הערות .3.7

 

  .האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא 
 "מהמחירים אינם כוללים מע 

  ימים. 90תוקף ההצעה 
 


