מכרז פומבי 6/13
הזמנת הצעות לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות
לגלילי חמצן רפואי שונים
 .1כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :הנדסה רפואית") מזמינה בזאת הצעות מחיר
לרכש ,הספקה ומתן אחריות ושירות לגלילי חמצן חדשים ומלאים עם אורך תוקף
בדיקה הידרוסטאטית מקסימאלי בגדלים שונים (להלן ביחד" :הגלילים") ,והכל
כמפורט במסמכי המכרז.
 .2במסגרת המכרז ניתן להגיש הצעות מחיר ביחס לסוגי הגלילים הבאים ,כולם או
חלקם:
 .2.1קבוצה א' :גליל חמצן רפואי חדש עם אורך תוקף בדיקה הידרוסטאטית
מקסימאלי עשוי סגסוגת אלומיניום בנפח של כ 5-ליטר לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.
 .2.2קבוצה ב' :גליל חמצן רפואי חדש עם אורך תוקף בדיקה הידרוסטאטית
מקסימאלי עשוי סגסוגת אלומיניום בנפח של כ 11-ליטר לפי והאפיון והמפרט
שבנספח ג'.
 .2.3קבוצה ג' :גליל חמצן רפואי חדש עם אורך תוקף בדיקה הידרוסטאטית מקסימאלי
עשוי פלדה בנפח של כ 11-ליטר לפי והאפיון והמפרט שבנספח ג'.
 .3כל מציע רשאי להגיש הצעת מחיר עבור קבוצה אחת או יותר ,לפי שיקול דעתו.
 .4בכפוף לתנאים המפורטים בכתב ההזמנה ,הנדסה רפואית תבחר זוכה אחד עבור כל
קבוצה (אין מניעה כמובן שמציע פלוני יוכרז כזוכה עבור יותר מקבוצה אחת ,ובלבד
שהצעתו בגין כל קבוצה ,בנפרד ,הייתה ההצעה הטובה ביותר).
 .5ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת הגלילים תיעשה מעת לעת ,בהתאם לצורך,
על ידי הנדסה רפואית .ההתקשרות הנה למשך תקופה בת  12חודשים ,כאשר להנדסה
רפואית מוקנת אופציה להארכת ההתקשרות ב 12-חודשים נוספים.
 .6האמור במכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ואין בו כדי לגרוע מהתנאים
המפורטים במסמכי המכרז ,אלא להוסיף עליהם .במקרה של סתירה בין האמור
במסמכי המכרז לבין האמור במכתב זה ,יגברו מסמכי המכרז.
 .7על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תמצית תנאי הסף להשתתפותו
במכרז:
 .7.1בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
התשל"ו.1976-
 .7.2הגלילים המוצעים אושרו על ידי צוות מומחים של הנדסה רפואית וקיבלו ציון
'עובר' בשלב הבדיקה המקצועית.
 .8המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו את תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות
וכל מידע רלבנטי אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במכתב זה כוללים תנאי סף
להשתתפות במכרז בלבד .אי עמידת המציע בתנאי הסף תביא לפסילת הצעתו .כל יתר
התנאים והמסמכים מפורטים בהרחבה בשאר מסמכי המכרז.
 .9הנדסה רפואית אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא,
והיא רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים ,הכל כאמור במסמכי המכרז.
 .10בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם להנדסה רפואית סך של תמורת 1,000
ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו בשיק בנקאי או במזומן לפקודת 'כללית הנדסה רפואית
בע"מ' .סכום זה לא יוחזר בשום מקרה .סכום זה יש לשלם במשרדי הנדסה רפואית,
ברח' יוני נתניהו  1ג' ,קומה  ,2אור יהודה (להלן" :משרדי הנדסה רפואית") בימים
א'-ה' בין השעות  ,12:00-9:00החל מיום  .8.10.13במעמד תשלום התמורה עבור
ההשתתפות במכרז יימסר למשלם עותק של מסמכי המכרז במלואם.
 .11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מסמכי המכרז במלואם יומצאו לעיון לכל דורש
בלא תשלום במשרדי הנדסה רפואית ,במועדים כאמור בסעיף  10לעיל ,הכל בהתאם
להוראות כל דין.
 .12את ההצעות יש להגיש עד ליום  29.10.13בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.
כללית הנדסה רפואית
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 .13המכרז פורסם גם בעיתונות בשפה העברית והנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה
העברית.
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