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אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית'
.1

כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית" או "המזמין") מזמינה בזאת
להתקשרות שעניינה אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' להם מעניקה
כללית שירותים עבור ומטעם שירותי בריאות כללית ,והכל כמפורט במסמכי המכרז
ובנספחיו (להלן" :השירותים").

.2

ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת השירותים תיעשה מעת לעת על פי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלט של כללית ,ובהתאם לצרכיה.
בכפוף לכל תנאי המכרז ,ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  36חודשים ,כאשר
לכללית מוקנת אופציה להארכת ההתקשרות ב 12 -חודשים נוספים.

.4

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהן תמצית תנאי הסף להשתתפותו
במכרז:

.3

.1.4

על המציע להיות בעל כל הרישיונות ,האישורים וההיתרים הנדרשים על
פי הוראות כל דין ותקן רלבנטי לצורך מתן השירותים ,תקפים נכון ליום
הגשת ההצעה.

.1.4

על החמצן הנוזלי המשמש את המציע לצורך מתן השירותים ,לרבות ציוד
נלווה המשמש לאספקתו ,לעמוד בדרישות כל דין ותקן רלבנטי.

.1.4

על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים ,רישום במע"מ ובמס
הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו .1976 -

.5

המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו כוללים תנאי סף
להשתתפות במכרז בלבד ,ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה
ביתר מסמכי המכרז.

.6

מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור
בשאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו ,יגברו מסמכי המכרז.

.7

המזמין אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמין
רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או לממשה
בשלבים או לבטל את המכרז.

.8

את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 16/11/2016כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל
ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

.9

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר לכללית הנדסה רפואית ,לידי הגב' שושי יגודייב,
מזכירת ועדת המכרזים ,באמצעות דוא"ל שכתובתו  ,shoshiya@clalit.org.ilעבור "מכרז
פומבי מס'  02/16אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי 'כללית בית' " ,וזאת עד ליום
 06/11/2016בשעה ( 12:00יש לוודא טלפונית את הגעת המייל ,בטלפון מס' .)03-5389536
מודעה זו (לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז) מתפרסמת גם באתר כללית:
..www.clallit-biomedical-engineering.com
כללית הנדסה רפואית בע"מ

