ועדת המכרזים

 7נובמבר2016 ,
ו' חשון ,תשע"ז
ג.א.נ,.
הנדון :מכרז פומבי מס'  – 2/16אספקת חמצן רפואי נוזלי למטופלי כללית בית
מכתב הבהרה
במענה לשאלות אשר נתקבלו בידי כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :הנדסה רפואית") בקשר
עם המכרז אשר בנדון (להלן" :המכרז") ,להלן מספר הבהרות אשר ברצוננו להביא לידיעת כלל
משתתפי המכרז:
(בכל מקום במכתב הבהרה זה יפורשו המונחים הקבועים בה בהתאם לאמור במסמכי המכרז,
אלא אם נאמר במפורש אחרת).
 .1תשומת הלב כי תנאי הסף להשתתפות במכרז אינם דורשים ניסיון קודם של המציע
באספקת חמצן נוזלי לבתי מטופלים .כמובן שאין באמור לעיל על מנת לגרוע מחובתו של כל
מציע למלא אחר דרישות והוראות כל דין ורשות מוסמכת ,כמו גם אחר כל דרישות המכרז,
בכל הנוגע למתן השירותים נשוא המכרז.
 .2תשומת הלב כי השירותים יינתנו בכל רחבי ישראל (לרבות בישובים מעבר לקו הירוק
ובירושלים המזרחית).
 .3סעיף  4.3להסכם ההתקשרות :סעיף זה עוסק במקרה שבו אספקת השירותים נמשכה
בפועל ,מכח התנהגות הצדדים או הסכמתם הכתובה ,גם מעבר לתקופת האופציה .התיבה
'מעבר לה' בסעיף  4.4להסכם ההתקשרות מתייחסת לאפשרות כאמור.
 .4סעיף  6.9להסכם ההתקשרות :כל שינוי במתכונת האספקה ייעשה אף ורק בכפוף לתיאום
מראש ובכתב ולקבלת הסכמה מאת הספק.
 .5כל בקשה לשינוי סעיף מסעיפי המכרז שלא זכתה להתייחסות מפורשת בגדרי מכתב
הבהרה זה  -יש לראותה כבקשה שנדחתה.
 .6בכל מקרה של סתירה בין הקבוע במסמכי המכרז לבין הקבוע במכתב הבהרה זה ,יגבר
הקבוע במכתב הבהרה זה.
 .7למען הסר ספק ,יובהר ,כי במכתב הבהרה זה הינה חלק ממסמכי המכרז ,ועל כן עליכם
לצרפה להצעתכם כשהיא חתומה בחתימה מחייבת במקום המיועד לכך.

בכבוד רב ובברכה,
ועדת המכרזים
כללית הנדסה רפואית בע"מ
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הצהרת המציע
אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:
 .1קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.

 .2קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז על נספחיהם וצרופותיהם ,לרבות במכתב הבהרה זה,
הבנתי את תוכנם ,משמעותם והשלכותיהם ,והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי
לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל ממסמכי המכרז ,לרבות האמור במכתב הבהרה
זה.

חתימת המציע

תאריך

