ועדת המכרזים
ז' אב תשע"ט
 08אוגוסט 2019
הנדון  :בקשה מס'  06/19 -לקבלת הצעת מחיר לרכישת מכשור משומש
 .1חברת כללית הנדסה רפואית בע"מ (להלן" :כללית הנדסה") מזמינה בזאת הצעות מחיר למכירת מכשור משומש.
 .2ההצעות למכשירים הנמכרים תוגשנה עפ"י נספח ב' בלבד.
 .3המציעים יהיו רשאים להגיש הצעה לכלל המכשירים או לחלק מהם.
 .4המציע יגיש את הצעתו ,על נספחיה (כתב ההזמנה בצירוף נספח א' ונספח ב') ,בעותק אחד (חתום במקור).
עותק ההצעה יוגש כשהוא מלא כראוי ונושא את חתימתו של המציע בכל עמוד ועמוד.
 .5את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה עליה ירשם "הזמנה מס'  06/19לרכישת מכשור משומש".
 .6את ההצעה יש להגיש בתיבת ההצעות של כללית הנדסה ,הממוקמת בכתובת :יוני נתניהו 1ג' אור יהודה עד
לתאריך  29/08/2019יום חמישי שעה  .12:00לא ניתן להגיש הצעות בדואר ו/או בדואר אלקטרוני.
 .7כללית הנדסה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בהצעה כלשהי.
 .8כללית הנדסה רשאית לפנות אל המציעים או חלק מהם על פי שיקול דעתה ולבקש הבהרות להצעותיהם,
כמו כן חברת כללית הנדסה תהא רשאית למכור במסגרת הזמנה זו למציע אחד או לכמה מציעים כראות
עיניה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדית.
 .9ניהול מו"מ  -כללית הנדסה רפואית רשאית לנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים.
 .10המציעים לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו בקשר עם הוצאות מכל סוג שהוא שתגרמנה או שנגרמו להם בקשר
עם גורם ההצעה בין שההצעה תתקבל ובין אם לאו.
 .11המציע הזוכה יקבל את המכשיר/ים נשוא הצעתו לרשותו בכפוף לביצוע התשלום עבור המכשיר/ים במחלקת
הנהלת חשבונות של כללית הנדסה כפי שנקבע בין הצדדים  +מע"מ כחוק והציג קבלה להוכחת התשלום.
 .12במעמד אספקת המכשירים ,יחתום המציע הזוכה על אישור בנוסח המצ"ב כנספח ב'.
 .13מובהר כי ביצוע התשלום עבור המכשיר/ים וקבלתם ,יהא לא יאוחר מ 4-ימי עבודה ממועד הודעת הזכיה,
אלא אם המועד הוארך על-ידי כללית הנדסה.
 .14היה והמציע שילם עבור הפריטים בהם זכה ,אך לא הגיע לאסוף את הציוד ממחסני החברה תוך  4ימי עבודה
מרגעהודעת הזכייה ,יוחזר למציע כספו בעבור הפריטים ששילם בעבורם.
 .15כללית הנדסה תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע שלא יעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו לעיל ולפנות
למציע שהצעתו דורגה במקום השני.
 .16לבירורי תשלום עבור הזכייה במכרז ניתן לפנות במייל  zak@clalit.org.ilאו טלפון .03-5389543
 .17מובהר כי המכשירים נמכרים כפי שהם ).)AS IS
 .18למחירי ההצעה יש להוסיף מע"מ כחוק.
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בכבוד רב,
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נספח א'
הצעת מחיר
.1

בגין הציוד נשוא ההליך ,ללא כל תלות במצבו ו/או באפשרויות השימוש בו ,הננו מתחייבים לשלם
לכללית כמפורט בקובץ המצ"ב.

.2

למחירים כאמור יתווסף מע"מ בשיעורו בחוק ביום המכירה.

.3

פרטי איש קשר :להלן פרטים של אנשי קשר מטעם המציע במסגרת הליך זה:
איש קשר מס' (* 1שם מלא ותפקיד במציע)___________________________________ :
מספר טלפון:

___________________

מספר פקסימיליה___________________:
כתובת ______________________________________________________ :Email

(מובהר כי המזמין יהא רשאי מעת לעת לשלוח למציע הודעות ומסמכים לאחד מאמצעי ההתקשרות שלעיל ולאחד
מאנשי הקשר שלעיל ,לפי ראות עיניו ,ויראו בהם כאילו נתקבלו בידי המציע עם שליחתם וקבלת חיווי מסירה
אלקטרוני [ככל שמדובר בדואר אלקטרוני] ,והמציע יהא מנוע מלטעון כל טענה במקרה של כשל במערכותיו ו/או
קבלת חיווי שגוי בידי המזמין).

הצהרה והתחייבות
הצעת המחיר ,יחד עם מסמכי ההליך שנחתמו על-ידינו על נספחיה ,מהווה "הצעה בלתי חוזרת" לכללית ,המחייבת אותנו
וניתנת לקיבול על-ידי כללית .לעניין התחייבותנו זו ,אם הוגש טופס הצעת מחיר ,או מסמכים אחרים שיש לצרף אל מסמכי
ההליך כשהם מסויגים ,מותנים ,לוקים בחסר או כוללים שינוי ,תוספת או השמטה כלשהם ,תהיו רשאים לראות את הצעת
המחיר ,מסמכי ההליך שבנדון ויתר המסמכים שהוגשו ,כאילו הוגשו ללא השינויים ,ההסתייגויות או ההתניות האמורים
לעיל ,או לפסול את הצעתנו ,לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלי שתהיו חייבים לנמק זאת.
אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי ההליך ,על נספחיהם וצורפותיהם
והם יהוו חלק בלתי נפרד מהצעתנו הבלתי חוזרת ומהתחייבויותינו כלפיכם אם הצעתנו תתקבל על-ידיכם.
היה והצעתנו תתקבל על ידי כללית ו תוכרז כהצעה זוכה בהליך ,יראו לכל דבר ועניין את חתימתנו מטה כחתימה על הסכם
התקשרות מחייב המעגן את כל תנאי ההליך ומכפיף אותנו לכל הוראות ההליך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי המפורט
בכתב ההזמנה.
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ידוע לנו ואנו מסכימים כי לכללית שיקול הדעת הבלעדי להתקשר ,בכפוף להוראות כל דין ,עם ספקים אחרים לשם מכירת
הציוד ,ואנו מוותרים על כל זכות התנגדות ,טענה ,דרישה או תביעה בשל כך ,ומצהירים ,כי ידוע לנו שאין בהתקשרות על פי
ההליך ,היה ונוכרז כזוכים בו ,על מנת להקנות לנו בלעדיות מכל מין וסוג.

שם המציע:

מס' תאגיד:

כתובת:

תאריך:

שמות ותפקידי החותמים המוסמכים לחתום בשם המציע:
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :
שם ______________________ :תפקיד_____________________ :

____________________
תאריך
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_________________________
חתימות וחותמת המציע
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נספח ג'
לכבוד:
כללית הנדסה רפואית בע"מ
שלום רב,
הנדון :פנייה לקבלת הצעות מחיר מס'  – 06/19רכישת ציוד משומש
 .1הרינו לאשר בזאת כי רכשנו מכם את פריטי הציוד כמפורט ברשימה שבתחתית כתב ויתור זה (להלן ביחד" :הציוד").
 .2ידוע לנו והננו מסכימים כי הציוד ,שהינו ציוד ישן ומשומש ,נמכר על ידיכם במצבו כפי שהוא (" )"as isוכי
אין לכם כל אחריות שהיא ,מכל מין וסוג ,ביחס לתקינותו ,לאיכותו ,לאפשרות החוקית לעשיית שימוש בו (אם
בכלל) ,לשמישותו ולמצבו של הציוד.
 .3הננו מאשרים בזאת כי רכשנו את הציוד לאחר שביצענו – בעצמנו ועל אחריותנו המלאה  -את כל הבדיקות
שמצאנו לנכון לעשות ביחס לציוד ,לאחר שבחנו את כל ההיבטים המקצועיים ,הכלכליים ,המשפטיים והאחרים
הכרוכים בכך (לרבות מגבלות המוטלות ,ככל שמוטלות ,מכח הוראות הדין או מכח הסכם אחר ,על השימוש
בציוד) ,לאחר שבחנו את מצבו של הציוד (לרבות מצבו הרישומי ככל שרלבנטי) ומבלי שקיבלנו מכם כל מצג
שהוא מכל מין וסוג ביחס לציוד ולאפשרויות השימוש בו ,אם בכלל.
 .4עוד נאשר כי אין לנו והננו מוותרים בזאת באורח בלתי חוזר ובלתי מותנה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה
בכל הנוגע לציוד על כל הקשור והכרוך בכך.
 .5החל ממועד חתימת מסמך זה ,מלוא האחריות מכל מין וסוג בגין הציוד תהא מוטלת אך ורק עלינו והננו פוטרים
אתכם בזאת מכל חובה או אחריות בקשר לציוד ,על כל הכרוך והמשתמע מכך.
בכבוד רב ובברכה,
שם הרוכש__________________________ :
חתימה וחותמת__________________________ :
רשימת פריטי הציוד הרפואי שנמכרו לרוכש:
שם ותיאור הפריט

שם היצרן והדגם

רח' יוני נתניהו  1ג' מבנה מס'  , 4אור יהודה
מען למכתבים  :ת.ד ,730 .אור יהודה

מספר סידורי

כמות
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