
 
 
 

 
 
 
 

 "(הבקשה" – )להלן מסכים רכישתבקשה להצעת מחיר ל

 כללי .1

מסכים המפורטים  רכישתל( מעונינת לקבל הצעות "מכבי" –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

  , כמפורט בבקשה."(המוצר" – )להלן 3.2בסעיף 

לדוא"ל   נטע זלוצ'ובר יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל  האת ההצע .1.2

zloczow_n@mac.org.il   7.1702. עד. 

 

 :יםהנמכר יםהמוצר .2

 להלן.  3.2המוצרים  אותם מעמידה מכבי למכירה הינם מפורטים בטבלה אשר בסעיף  2.1

 ניתן להגיש הצעות בגין כל המוצרים המצויינים להלן או חלקם.  2.2

 הפזורים ברחבי הארץ.מכבי   נימתקב נמצאים המוצרים 2.3

המציע יוכל לבוא ולאסוף את המוצרים מיד לאחר קבלת אישור על ביצוע התשלום  2.4

 .במטה מכבי

 פנינה ארביבבתיאום מראש עם   מכבי, נימתקאת המוצרים ניתן לראות בב 2.5

arbiv_p@mac.org.il  

הוא בדק את המוצרים במצבם הנוכחי ומצאם בהגשת ההצעה מודיע המציע, כי  2.6

"(, ולמציע AS-ISמתאימים למטרותיו. המציע ירכוש את המוצרים במצבם הנוכחי )"

 לא יהיו כל טענות כלפי מכבי בנוגע לאיכות המוצרים/המכשירים ו/או מצבם. 
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 )מהווה את נספח א' להסכם(:  טופס ההצעה: .3

 המציע:_______________________________________________.התאגיד  .3.1

 שנים 10-8בני ,   view sonic אינץ', 19מסכי  המוצרים המוצעים: .3.2

 
 

כמות *  מחוז
 המסכים

המחיר 
 ₪-המוצע ב

 סך הכל

   700 מרכז

 250 שפלה -ירושלים

 

  

   484 שרון

   450 צפון

   700 דרום

   2,584 סה"כ

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

 הערות: .3

 בלבד. ₪-הצעות יש להעביר ב 

  .מכבי רשאית לקבל את הצעת המציע בשלמותה, לקבלה בחלקה או לדחותה לחלוטין 

  על הזוכה להעביר למכבי את התשלום בהתאם להצעה ולהודעת הזכיה בתוך שבעה ימים

הזכיה וטרם קבלת המוצרים. באם התשלום בהמחאה, מסירת המוצרים  ממועד ההודעה על

 תבוצע לאחר פדיון ההמחאה.

  על הזוכה לפנות את המוצרים בהם זכה בתוך שבעה ימים מהמועד בו תאשר מכבי את קבלת

 התשלום על ידה.

 
 
 

                                                                                                                __________                                                                
____________________                                      ____________________ 

     תאריך      
 חתימה )+חותמת(                                                           שם המציע
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