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 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'

 כללי .1
" או וינגייט מכון)" ()מכון וינגייטהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט  .1.1

מגופים שעומדים "( המכשירנייד )"לאספקת מכשיר אולטרסאונד הצעות  להזמין מבקש"(, המכון"
אספקת . "(ההזמנה)" ההתקשרות הסכםלרבות נה ונספחיה מעל פי כל תנאי ההזבתנאי ההזמנה, 

 להלן.  בחלק ד' המכשיר תהיה בהתאם למפורט
המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו להכרת  על .1.1

 המציע ייראה, ההצעה הגשת עםולהכנת הצעתו והגשתה.  הוכל הקשור ב ה, דרישותיהזמנהתנאי ה
 הכנת לשם נחוצה תהישהי בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות שכל כמי

 של ידיעה אי או, פגם, הטעיה, טעות בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא, והגשתה ההצעה
 . נספחיה על זו בהזמנה הקשור עניין כל לגבי כלשהו פרט

הזמנה זו, לרבות על פי דרישת המכון ובהתאם לצרכיו, הכל כמפורט ב המכשירלספק את הזוכה יידרש  .1.1
  .הסכם ההתקשרות

 לאספקתמהמכון להתקשר בהסכמים נוספים כדי למנוע תקשרות המכון בעקבות הזמנה זו, אין בה .1.1
 דומים או זהים.  מכשירים

 .ההתקשרות בהסכם כמפורט תהיה ההתקשרות תקופת .1.1
 להלן.  5 , יש להפנות למכון בהתאם להוראות סעיף הזמנהשאלות ובקשה להבהרות בקשר ל .1.1

 הזמנהריכוז המועדים ב תטבל .2

 המועד אירוע

 2018 באוקטובר 15 הזמנהמועד פרסום ה

 12:00בשעה  2018 באוקטובר 24 *המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים

 12:00בשעה  2018 בנובמבר 5 להזמנהבמענה המועד האחרון להגשת ההצעות 

 2018 בנובמבר 7-8 מועד הדרכות להתמחרות מקוונת**

 10:00בשעה  2018 בנובמבר 11 *מועד התמחרות מקוונת*
 

 למכרז. 1.1(, בהתאם למפורט בסעיף ב נספח* יבוצע לאחר מילוי טופס רישום )
 למכרז. 20 בהתאם למפורט בסעיף יבוצע בוצע, חליט המכון כי ייאם ** 

ך שמצוין בכל מקום אחר בהזמנה, יגבר התאריך בטבלה ובין תארין צויך שמתארי במקרה של סתירה בין
בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד , אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה שבטבלה

 .  פרסום ההזמנה

  הגדרות .3

 , יהיו למונחים הבאים המשמעות שבצידם: הזמנה זוב
 להזמנה זו.  נספח אההסכם המצורף ב –" הסכם ההתקשרות" או "ההסכם" .1.1
 להזמנה; 1.1 כהגדרת מונח זה בסעיף  -" ההזמנה" .1.1
 להזמנה; 10.2 כהגדרת מונח זה בסעיף  – "הכשיר השני" .1.1
 להזמנה; 1.1 כהגדרת מונח זה בסעיף  –" המכון" או "וינגייט מכון" .1.1
 גוף אשר הגיש הצעה במענה להזמנה זו; –"מציע"  .1.1
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 תנאי הסף – ההזמנה יתהגורמים אליהם מופנ .4
 של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:שקול הצעתו יוינגייט לא  מכון .1.1

 ;בישראל כדין הרשום תאגידו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .1.1.1
חובות לרשם  נסח חברה מעודכן מרשות התאגידים המעיד על העדר -אם המציע הוא חברה  .1.1.1

 .החברות
 וניכוי מס. 1971-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1.1.1
( לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי 1011-1017הכנסותיו של המציע בשנתיים האחרונות ) .1.1.1

לשנה ₪(  ₪1,000,000 )שהם משתקפים בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, עומדות על מיליון 
 לפחות.

המציע מעסיק לפחות שני טכנאים בעלי ניסיון של שנתיים לפחות בתחום מכשירי  .1.1.1
אולטרסאונד ניידים והמוסמכים על ידי היצרן בהתקנת ו/או בתחזוקת מכשירי אולטרסאונד 

 ניידים.
 רשות או/ו  TGA אוסטרליה או/ו HEALTH קנדה או/ו CE או/ו-FDA ה אישור מכשירל .1.1.1

 ביפן. הבריאות
 .בתוקף ר"אמ אישורלמכשיר  .1.1.7
 .ז נספחכהמצורף למכרז זה דרישות המפרט הטכני המציע עומד ב .1.1.4
 .המכשירלמציע אישור מהיצרן כי הוא נציגו המורשה בארץ לצורך אספקת  .1.1.9

לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי תמיכה  את מכשירמסוגל לספק למכון המציע  .1.1.10
 מרחוק ותיקונים נדרשים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.

של מכשירי לפחות, באספקה ו/או תחזוקה  שנים של שלוש בישראל מוכח ניסיון בעלהמציע  .1.1.11
 ,קופות חולים) רפואיים עבור גופיםל השירותים הכרוכים בכך לאולטרסאונד ניידים וכ

 .וכיוצ"ב( מרפאות ובתי חולים 
שנים עד מועד פרסום מכרז זה ביצור מכשירי אולטרסאונד  10המכשיר ותק של לפחות  ליצרן .1.1.11

 ניידים.
א)ב( לחוק חובת המכרזים נקבעו 1י סעיף מתנא ים, החורגלעניין ניסיון המציע בהזמנה זותנאי הסף  .1.1

 לאחר בחינה ושיקול דעת מעמיק.
מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי  .1.1

הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר 
לחוק  111למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף הקשור בדרך כלשהי 

 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.1999-החברות, תשנ"ט

 ותיקונים למסמכי ההזמנה הבהרות, שאלות .5
 הזמנהלמסמכי ה , או השגה כלשהי ביחסזמנהמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי ה .1.1

כקובץ  מכרזים מקוונת לתיבתכתב או כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן ב
Wordהמציע ושם הפונה מטעמו, כתובת דואר אלקטרוני, מענו ומספרי הטלפוןשם ין ו. בפנייה יצ.  

 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .1.1
 חלק בהזמנה 

 )נספח(
מספר סעיף/ סעיף משנה 

 שאליו מתייחסת השאלה 
 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
ולאחר מכן  הזמנהה תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה 

 .הלנספחי
לתיבת הצעות מקוונת  ,12:00 בשעה' ד יום 24/10/2018 ואהמועד האחרון להעברת שאלות כאמור ה .1.1

למסמך זה( למייל:  ב נספחשישלחו אליו לאחר שליחת טופס הרישום ) בהתאם להוראות

alicef@mashik.com . הינתיענשתתקבלנה לאחר מכן יתכן ולא שאלות. 
 המציעים לכלבכתב לעיל, תישלחנה  5.3 מועד הקבוע לכך בסעיף עד לתשובות לשאלות שתגענה  .1.1

. עותק האינטרנט של המכון, וכן יפורסמו באתר באופן המפורט לעיל שהגישו שאלות הבהרה
 התשובותף את מסמך דרש לצרנהמציע  .הזמנההממסכי חלק בלתי נפרד מהתשובות שיינתנו יהווה 

לכך, יחייבו את  פה. בהתאם-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעל, כשהוא חתום על ידוהצעתול

mailto:%20לתיבת
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 רק תשובות או הבהרות שניתנו בכתב.  מכוןה
ובין אם בתשובה לשאלות  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה .1.1

 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 המועד והמען להגשת ההצעות .6

 למציעהצעות מקוונת בהתאם להוראות שישלחו  לתיבת ,11:00בשעה  01/11/1011עד ליום  ההצעה תוגש
הצעות שתתקבלנה  .alicef@mashik.com: למסמך זה( למייל  ב כנספחשליחת טופס הרישום ) לאחר

 .לאחר המועד שצוין לעיל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן

 הזמנהשינויים במועדים ובתנאי ה .7
הודעה כאמור תשלח בכתב לכל בהזמנה זו.  להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועיםהמכון רשאי  .7.1

 ההזמנה. מי שקיבל את מסמכי 

בכתב על שינוי תנאי  , חלקם או כולם, בכל אופן שהוא. הודעההזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .7.1
  פורסם באתר האינטרנט של המכון. ת הזמנהה

 הסכם ההתקשרות .8
זו מצורף הסכם ההתקשרות, הכולל, בין היתר, סעיפי אחריות, תנאי תשלום, ביטוחים  להזמנה .4.1

המצאת הסכם ההתקשרות כשהוא עם הזוכה.  המכוןוערבויות וכן תנאים נוספים הנוגעים להתקשרות 
מהווה אישור להסכמת  ,, בעת הגשת ההצעהעמודבמקומות המיועדים לכך ובראשי תיבות בכל  חתום

 המציע לתנאיו והם יחייבו אותו לכל דבר ועניין.  
 על הסכםמכון וינגייט לתוקף רק לאחר ובכפוף להוספת חתימת  ייכנס הזוכהעם  ההתקשרותהסכם  .4.1

 לאהליך זה . הודעת הזכייה שתשלח לזוכה במורשי החתימה של מכון וינגייט באמצעות ,ההתקשרות
 , יהא אשר יהאמכון וינגייטקיבול ולא תחשב בשום צורה ואופן כמחייבת או כמגבילה את  תהווה

לשוב ו של המכון הודעת הזכייה כדי לגרוע מזכותנוסחה של הודעת הזכייה. כמו כן מובהר, כי אין ב
 כו. מציעים אחרים שלא ז פניותבעקבות ולבחון את ההצעה הזוכה וזאת בין אם ביוזמתה ובין אם 

 היעדר ניגוד עניינים .9
אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, 

. גופים אשר יש להם קשר זו להזמנהתיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
בתחרות  עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע(, היוצר או מאוגד בנפרדמשפטי )הגם שכל אחד מהם  אועסקי 

 . זו להזמנהבין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות 

 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .10
אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה בלתי  המכון .10.1

, האחרון שנקבע להגשת ההצעותימים מהמועד ( 90תשעים )הדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של 
וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור. במקרה שההליכים לא יסתיימו 

. הודעה על הצעתם מהמועד הקובע, רשאים המציעים שיחפצו בכך לבטל את ימים( 90)תשעים בתוך 
 בכתב ולאלתר. למכוןביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש 

במקרה שיבוטל הסכם ההתקשרות או במקרה שלא ייחתם או שההתקשרות עם הזוכה תבוטל, מכל  .10.1
הכשיר "ה בתהליך בחינת ההצעות )הא רשאי לפנות למציע שדורג אחרי הזוכי המכוןסיבה שהיא, 

 רשאי המכוןהיה יהכשיר השני לכך,  סירב(, וזאת בהתאם לתנאי ההזמנה והצעת הכשיר השני. "השני
לפנות למי שדורג במקום הבא אחריו וכן הלאה, עד שייחתם הסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, 

לשיקול דעתו הסופי והמוחלט, על פי שתמש בה בהתאם י והמכוןהיא סמכות רשות  המכוןסמכות זו של 
 נסיבות העניין. 
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 תנאים כלליים ,סמכויות נוספות של המכון .11
המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים  .11.1

י ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכים שיידרשו על יד
 .בחינת הצעתולצורך המכון 

את הזכות לפנות אל הגופים המופיעים ברשימת הממליצים עמם עבד המציע, אשר  לעצמו שומר המכון .11.1
תצורף על ידי המציע להצעתו, על מנת לברר פרטים אודות המציע, לרבות רמת שביעות הרצון של 

לפנות גם לגופים שאינם ברשימה האמורה, אולם הנם בעלי מידע רלוונטי  רשאי המכון הגופים כאמור.
ואף להסתמך  המכוןעל המציע, וזאת על בסיס מידע הקיים במכון או העולה מתוך ההצעה או מבדיקת 

 על מידע זה.
. הצעה שתוגש על ידי מציע תוכל להיחשב לאספקת המכשיר המכוןהזמנה זו אינה מהווה הצעה מאת  .11.1

הבלעדי,  דעתו שיקול לפי, החליט המכוןאך ורק במקרה בו  המכוןניתן לה קיבול על ידי כהצעה ש
 . המכוןהמוחלט והסופי, להתקשר עם המציע הרלוונטי בהסכם ובתנאי שהסכם כזה נחתם בפועל על ידי 

המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל הליך זה, בכל עת עד לחתימת  .11.1
שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על שיקוליו או לטעון ים על הסכם ההתקשרות מבלי הצדד
 החלטה זו.  כנגד

שזכתה  לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .11.1
או לפסול מציע אינן סבירות,  הזכות לפסול הצעות אשרכון לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, למ

אינו יכול לבצע את ההתקשרות, לאחר שניתנה  אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הוא
 .בפני המכון דבריו למציע האפשרות להשמיע את

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות, הידע, הכלים, המומחיות,  .11.1
ות, ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי לבצע את הפרויקט הניסיון, המשאבים, כוח האדם, הרישיונ

 .המכוןהמלא של  ולשביעות רצונ
, לעיין בכל המסמכים העומדים לעיון לפי הזמנהימים ממועד פרסום תוצאות ה 10כל מציע רשאי, בתוך  .11.7

על תנאיה וסייגיה כמפורט שם, ולמעט כל מסמך , 1991 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת11תקנה 
חר שאין לעיין בו על פי דין. עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום למכון וינגייט לכיסוי א

  ₪. (100) מאות שלוש העלות הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה  .11.4

תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, ישהי
 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה. 

 הם רכושו הבלעדי של המכון, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. ההזמנהמסמכי  .11.9
על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, ומבלי  המכוןסף לכל סעד לו זכאי המציע מתחייב כי בנו .11.10

לגרוע מכל מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין וסוג שהם, המוטלים או שיהיו מוטלים על 
בגין כל  המכוןהמציע, במפורש או מכללא, על פי כל דין או על פי הסכם ההתקשרות, יפצה המציע את 

ת, אובדן או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם או שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי נזק, הוצאה, עלו
עמידה או אי קיום של איזו מההצהרות או ההתחייבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי 
הזמנה זו או על פי הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנעשה על ידי מי 

העובדים או הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, מבין 
 מטעם או ברשות או בשם המציע. 

לתוצאות  כל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון המציע וזאת ללא כל קשר .11.11
 .הזמנהה

 יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת הנובעים מהזמנה זו.  -לבית המשפט המוסמך בת"א .11.11
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .12
 להם אחראימכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש המסופקים על ידי המכון במסגרת הזמנה זו הנתונים 

של כל מציע לבחון את מכלול הנתונים,  כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדית. וואין הם מחייבים אות
הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תובענה כנגד  אשר הוא סבור שחשובים לצורך

  כלשהו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. בשל נתוןמכון ה

  והנחיות להגשתה ההצעהמבנה  .13
 :להלן המפורטים המסמכים כל בצירוף הצעתו את להגיש מציעה על .11.1

חתום על ידי מורשי החתימה של המציע )חתימה וחותמת בתחתית כל עמוד  ,הסכם ההתקשרות .11.1.1
 ;א כנספחובמקומות המיועדים לכך( 

 להזמנה; ב בנספחטופס פרטי מציע כמפורט  .11.1.1
 ;להזמנה  ג בנספח כמפורט המציע תווהצהר הצעת על תימהח .11.1.1
 ;וכן הזנת המחיר בתיבת המכרזים המקוונת להזמנה זו 1ג נספחהצעת המחיר, על גבי  .11.1.1
 ; רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת - 1.1.1סף שבסעיף  תנאי להוכחת .11.1.1
 ; תעודת עוסק מורשה - 1.1.1להוכחת תנאי סף שבסעיף  .11.1.1
יום מיום  10 –קדם משהופק לא מו, מרשםעדכני נסח חברה  - 1.1.1 שבסעיף סף תנאי להוכחת .11.1.7

   ;הגשת ההצעות
 – 1.1.1 שבסעיף סף תנאי להוכחת .11.1.4

  אישור בר תוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   .11.1.4.1
 ;1971התשל"ו 

 ;אישור ניכוי מס במקור .11.1.4.1
 להזמנה. ד בנספחתצהיר בנוסח המצורף  .11.1.4.1

. ב2סעיף אישור ותצהיר לפי ומעוניין בכך, המציע יצרף  אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .11.1.9
להזמנה  הנספח ב, המצורף לחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם

 . זו
 תיאור כללי של הגוף הפונה, השירותים שהוא מעניק והתמחויותיו.: פרופיל של המציע .11.1.10
 הטכנאים שני פרטי, העסק גודל בדבר ח"רו אישור – 1.1.1 - 1.1.1 שבסעיף סף תנאי להוכחת .11.1.11

נוספות בנוסח המצורף  התחייבויותובצירוף אישור מהיצרן להסמכתם  ,ידיו על המועסקים
 ;למכרז ו נספחכ

 אוסטרליה או/ו HEALTH קנדה או/ו CE או/ו FDA אישור - 1.1.1 שבסעיף סף תנאי להוכחת .11.1.11
TGA ביפן; הבריאות רשות או/ו 

 ר;"אמ אישור - 7.1.1תנאי סף שבסעיף  להוכחת .11.1.11
)התואם לדרישות המפרט הטכני  טכני מלא ומענה מפרט - 4.1.1 שבסעיף סף תנאי להוכחת .11.1.11

מציע יציין תוכן והיקף הכשרת ה, כנדרש במכרז ובהסכם על נספחיהם. (ז בנספח ותהמפורט
 ;צוות המכון

 בארץ; המורשה נציגו המציע היות על המעיד יצרן אישור - 9.1.1תנאי סף שבסעיף  להוכחת .11.1.11
שלושת השנים האחרונות פירוט פרויקטים )שלושה לפחות( ב - 11.1.1תנאי סף שבסעיף  להוכחת .11.1.11

 ,קופת חולים) רפואיים עבור גופיםבאספקת מכשיר אולטרסאונד ומתן שירותים ( 1011-1014)
למכרז בצירוף המלצות  ח נספחכבנוסח המצורף  ( במדינת ישראלוכיו"ב מרפאות ובתי חולים

 ; בכתב
 מכשיר אולטרסאונד נייד; ביצור ותק על יצרן אישור - 11.1.1 שבסעיף סף תנאי להוכחת .11.1.17
מסמכי המכרז לרבות שאלות הבהרה ותשובות הבהרה, אם היו, כשהם חתומים על ידו  .11.1.14

 במקומות המיועדים לכך, ובראשי תיבות ביתר עמודי המכרז;
העיקריות, לרבות  ותכונותיה תמונתה, כשירהמ תיאור המכיל, נאותה באיכות צבעוני קטלוג .11.1.19

 ,פרוספקטים) האפיון דרישות קיום ולהוכחת הסורק ביצועי להבהרת היצרן מטעם נלווהחומר 
 .(ב"וכיו הדגמה תוכנות, טכניים נתונים
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מחייבים  בעלי זכות חתימה בשם המציעכעורך דין על כך שהחותמים על הצעת המציע אישור  .11.1.10
 ;ט כנספח המציע בחתימתםאת 

 כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו. .11.1.11
או  הזמנהנוספים, שאינם נכללים בדרישות מסמכי ה ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .11.1.11

 הנספחים.
או כל מסמך אחר מסמכי ההזמנה, שיש להגישם על פי הוראות  או טופסההצעה, הנספחים וכל תצהיר  .11.1

ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם המציע בראשי תיבות בכל  ייחתמו עלבמסגרת הזמנה זו,  שהוגש
 להזמנה זו. מלאה במקומות הנדרשים, כמצוין בטפסים המצורפים  עמוד ובחתימה

או העתק מתאים  כל מסמך או אישור מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור, .11.1
 למקור מאושר על ידי עו"ד. העתק מתאים למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו, או

 צרופות ונספחי ההצעה .14
אשר יצורף לתיבת המכרזים  11אחד חתום בהתאם לפירוט בסעיף  עותקבההצעה תוגש בשפה העברית  .11.1

 המקוונת.
האמור  מקרה של סתירה ביןובכל ,  החתום שיצורף העותק העותק המחייב לצורך בדיקת ההצעות הוא .11.1

  .)כצרופה( חתוםה יגבר האמור בעותק הצעת המחיר בתיבת הצעות המקוונת לבין  חתוםהבעותק 
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 

 בדיקת ההצעהתהליך  .15
  :הבא באופן ייבדקו זו לבקשה הסף תנאי בכלל שעמדו הצעות

 המיטבי יהיה שלה המשוקלל ציוןה אשר וההצעהכמפורט להלן,  המשוקלל ציוןל בהתאם ידורגו ההצעות
 .הבקשה מסמכי הוראות פי על המכון לסמכויות בכפוף ,הזוכה כהצעה תיבחר

 המידה לניקוד ההצעה  אמות .16
 .להלן המפורטת החלוקה לפי ההצעה בניקוד 20%יינתן משקל של האיכות  לקריטריון  :איכות .11.1

את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של המציע,  של המכון תקבע ועדת המכרזים
סיון ירמת השירות, מוניטין של היצרן ונ ,מכרזהבדרישות סיונו וכישוריו לעמוד ימומחיותו, משאביו, נ

מכון מביצוע התקשרויות שונות קודמות הבארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון 
פי כל -ן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עלעם המציע, וכ

 מראש ביקור יתואם. אם יידרש, או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה המכון ממצא אחר שייאסף ע"י
בתיאום של שלושה ימים מראש, לבקשת  התרשמות לצורך מכשיר זהה מוצב הםברים שאתחד מהאב

 .המכון
 

 
 הניקוד אופן תכונה

 % -משקל ב
מסך ציון 

 האיכות
 10עד  0ציון לספק מ 

התרשמות 
 צוות הבדיקה

 איכות תמונה

הרזולוציה  בעלהמכשיר 
תר מבין הגבוהה ביו

המכשירים המוצעים 
רבי. ושאר ציון המינוקד ב

ביחס המכשירים ידורגו 
 אליו.

10% 

 

 שיר ונוחות נשיאתוכמשקל המ

המשקל  בעלהמכשיר 
הנמוך ביותר מבין 

 המוצעים המכשירים 
ציון המרבי. שאר ב ינוקד 

ביחס  ידורגוהמכשירים 
 אליו.

10% 

 

שביעות רצון 
 לקוחות

ת והתרשמות כללית ביכול
ומיכולתו לספק מענה  הספק,

 שירותי הולם

 י ההמלצות שיצורפו"עפ
 :ח לנספח

 נק' 10 –ומעלה המלצות 1
 נק' 1 –המלצות 1

 נק' 1 – אחת המלצה
 

10% 

 

  %100   "כסה
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יגיש את הצעת המציע , ההזמנה בניקוד 80%לקריטריון הצעת מחיר יינתן משקל של  :מחיר הצעת .11.1

 תהיה כדלקמן:  המחיר הצעת לשקלול הנוסחה .להזמנה 1ג נספחהמחיר על גבי 
 

   P = A + 3B :  הנוסחה הבאה באמצעות יחושב P  המחיר שקלול
A-  בת שנתיים.)כהגדרתה( הכולל תקופת אחריות  מכשיר אולטרסאונדמוצע למחיר 

B- .עלות תחזוקה בתשלום לכל שנה במשך תקופת התחזוקה בתשלום 
 

  ציון מחיר יחסי  ישוקללהמציעים ביותר יקבל את מלוא ציון המחיר, עבור שאר הנמוך  Pהמציע בעל ערך 
 . ביחס אליו

 הזוכה ההצעה בחירת .17

, מבין ההצעות הכשירות הגבוה ביותר( Fהמשוקלל )שקיבלה את הניקוד  ההצעה הזוכה מכון וינגייט יבחר את
  להלן:  פורטההצעות כמשל  הניקוד הכוללשקלול על בסיס , וביתר תנאי ההזמנה בתנאי הסף ושעמד

 

F= 0.2*Q + 0.8* P 

 כאשר: 

Q – ציון האיכות הסופי 

P – ציון המחיר הסופי 

F – של הצעת המציעסופי משוקלל ההציון ה 

 שלמות ההצעה .18
 לזכייה תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתהמכון על פי מסמכי ההזמנה וכל דין,  מסמכויות לגרוע מבלי .14.1

 טכניים פגם או טעות בה נפלה כי ראה אם היתר בין הצעה לפסול שלאהמכון , רשאי אולםבהליך, 
 . כמו כן, המכוןלב בתום הינה תהיא הטעו כי נעששוכ בלבד, וחשבונאית או סופר טעות כגון , מטיבם

 ימן. להשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלא   רשאי
 על שייעשו תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,הזמנהה מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .14.1

 "( המכון יהיה רשאי: הסתייגותההזמנה )" במסמכי הנדרש לעומת בהצעתו המציע ידי
 ;המציע הצעת את לפסול .14.1.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .14.1.1
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם מהווה כאילו בהסתייגות לראות .14.1.1

 'תנאי מתלה' .19

 המכשיר המוצע כי הינו לבינו בין המכון ההתקשרות לאישור מתלה תנאי כי ומסכים מצהיר מציע כל .19.1
 רצון לשביעות  ז בנספחכמפורט  המפרט ודרישות תנאי בכל בהצלחה יעמד, הנידון המכרז עבור ידו על

 של מותנת בחירה על לספק שהודיע ימי עסקים מיום 1 של זמן מפרק יאוחר ולא בתוך זאת, המכון
, נוספות בתקופות או בתקופה זה מועד להאריך רשאי יהיה המכון "(.המתלה התנאי: "להלן) הצעתו

 .לספק שתשלחבכתב  בהודעה וזאת

 הסוג מכשיר אולטרסאונד מן, הנ"ל הזמן פרק בתוך, חשבונו על למכון לספק המציע יידרש זה בשלב .19.1
 לצורך בדיקה. בהצעתו הנזכר והדגם

 הרלבנטי במפרט כמפורט והדרישות לכל התנאים המכשיר של ההתאמה תיבחן, הבדיקה במסגרת .19.1
 המכרז. למסמכי ז בנספחש
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 .לעיל 16.1  בסעיףבמסגרת הבדיקה, תיבחן איכות המכשיר כמפורט בסעיפי האיכות  .19.1

 באופן פעולה לסייע ולשתף, מותנים כזוכים ייבחרו אם והיה הצעותיהם בהגשת, מתחייבים המציעים .19.1
 הבדיקה. את יערכו אשר מטעמו מי או/ו המכון עם מלא

 ביטול על רשאי להורות המכון יהא, המפרט ודרישות תנאי כל אחר מלא לא המציע כי קבע המכון .19.1
 ההתאמות אי או/ו הליקויים את בכתב רשאי לפרט יהא המכון, לחילופין. במכרז המציע של זכייתו

 של מוצע דגם להחליף למציע לאפשר, לרבות) תיקונם לשקוד על למציע ולהורות בבדיקתו שיימצאו
המציע  המכרז(. במסגרת המציע ידי על המוצע למחיר זהה יהיה ובלבד שמחירו, מכשיר אולטרסאונד

 של תותנה המסירה בהם אשר או/ו, בדיקתו בעקבות שקבע המכון וההשלמות התיקונים כל את יבצע
 ייעשו, כאמור או השלמה/ו תיקון כל כי, האפשרי. מובהר בהקדם הבדיקה שלב בתנאי העמידה אישור

 במקרה. הבדיקה שלב של הזמן חישוב משך לצורך ועניין דבר לכל וייחשבו באחריותו, המציע חשבון על
, הבדיקה והליך המכון שקבע ההשלמות או/התיקונים ו יישום גמר על למכון יודיע המציע, כאמור
 (.המכון ידי-על יידרש שהדברככל ) בשנית יבוצע, לעיל כאמור

מוותר  והוא, לצורך מימוש התנאי המתלה השתתפותו עם בקשר הוצאות להחזר זכאי יהיה לא המציע .19.7
 ומבלי, כן כמו .לעיל האמור עם בקשר המכון כנגד תביעה או/ו דרישה או/ו טענה או/ו עילה כל על בזאת
שלב  ודרישות תנאי בכל לא יעמוד והוא היה כי, מסכים והוא, למציע ידוע, לעיל האמור מהמכון לגרוע

 לכל ולפנות המציע של הצעתו קבלת את לבטל לאלתר רשאי יהא המכון, המכון רצון לשביעות המתלה
 זכות כל על בזה מוותר והמציע לכך להתנגד או לערער זכות כלשהי תהא שלמציע בלי וזאת, אחר מציע

 .דין פי-על למכון הנתונים נוספים זכות או סעד מכל לגרוע בלי וזאת ,כאמור התנגדות או ערעור

 בהודעה ידי המכון על שאושר כפי נדחה למועד עד או) לעיל האמור המועד עד המתלה תנאי התקיים לא .19.4
 שלמי מבלי ומבוטלת בטלה תהא ההתקשרות(, והמוחלט הבלעדי דעתו לשיקול בהתאם הכל, בכתב

 זכאי יהיה לא לעיל כאמור ביטול של כי במקרה מובהר. משנהו כלפי כלשהי טענה תהיה מהצדדים
 .כלשהו פיצוי לקבלת הספק

 ניהול משא ומתן .20
 לנהל משאהמכון יהיה רשאי  ,מסמכי ההזמנה או כל דין הוראותמזכויותיו של המכון על פי  מבלי לגרוע .10.1

ובנוסף  ,Best & Final זה לקיים הליך שלובכלל מצא זאת לנכון, יומתן עם המציעים או מי מהם, אם 
הגבוה ביותר, או מחלק  המשוקלל או במקום זאת לדרוש מהמציע שהצעתו קיבלה את הציון

או את ת או חלק אחר בהצעתם, או את שניהם יחדיו, , או מכולם לשפר את ההצעה הכספימהמציעים
 .הזמנהשתיהן כתנאי לזכייה ב

 .יא-י נספחהוראות המפורטות באם החליטה ועדת המכרזים לקיים הליך ממוכן מתפתח, יחולו ה .10.1
 , יחולו ההוראות הבאות: Best & Finalהליך  לקייםהחליטה ועדת המכרזים  אם .10.1

ההליך ינוהל עם שלושת המציעים שהצעתם הכוללת דורגה בין שלוש ההצעות הגבוהות  .10.1.1
לנהל  תביותר והינה בתוקף במועד ההחלטה על ההליך. עם זאת, ועדת המכרזים רשאי

כי הפערים בין  סבורתההליך גם עם מציעים נוספים או עם פחות משלושה מציעים, אם 
ההצעות מצדיקים זאת, בשים לב לכלל נסיבות העניין, לרבות הרכיבים בציוני הצעות 
שהובילו לפערים ביניהן, ההסתברות כי ההשתתפות בהליך תביא להצעות תחרותיות, 

ולים נוספים הנוגעים ל והמהיר של הליך ההזמנה ושיקשיקולים הנוגעים לקידומו היעי
 . למכון היתרונות מירב השגתלטובת 

משופרת, מחיר  תם בלבד, תינתן האפשרות להציע הצעלמציעים שישתתפו בהליך, ולה .10.1.1
של המציעים  מחיר. הצעות הזמנהביחס לזו שהוצעה על ידם בשלב הגשת ההצעות ל

 שישתתפו בהליך, תוגשנה עד למועד שייקבע. 
את דירוג ההצעות האמורות, כאילו יבחן שוב  המכוןלאחר הגשת ההצעות המשופרות  .10.1.1

המציע שהצעתו דורגה ראשונה לאחר  ההצעות המחיר הוגשו מלכתחילה על ידי המציעים.
 כזוכה. ,המכוןקבלת ההצעות המשופרות יכול שיוכרז, בכפוף לכל סמכויות 

ליידע את המציעים הנזכרים לעיל, או מציעים אחרים שהגישו הצעה,  מחויב אינו המכון .10.1.1
ביחס למיקומם האחד ביחס למשנהו או בדירוג הכולל, או בדבר ניקודם, הערכתם 

ליידעם האם ההליך מתנהל עם מציעים אחרים מלבדם או  מחויב וואף אינהמקצועית וכד', 
 לא.
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וך פגישה או פגישות עם המציעים אשר ישתתפו בהליך, עם כל אחד לעריהיה רשאי  המכון .10.1.1
 מהם בנפרד או עם כולם יחד, לפני שלב הגשת ההצעות המשופרות, כאמור בסעיף זה לעיל.

 , אלא גם ביחס המחיר תלערוך הליך כאמור לא רק ביחס להצעיהיה רשאי  מכוןיובהר כי ה .10.1.1
או לא לערוך הליך בנסיבות העניין, לחלקים אחרים בהצעת המציע, אם הדבר רלבנטי 

 הבלעדי. ושיקול דעתכאמור כלל, לפי 
 הצעה יחידה. ואו נותרה בפנימשא ומתן גם אם הוגשה  נהלליהיה רשאי  המכון .10.1.7
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה -חלק ד' 

 אספקת המכשיר והשירותים הנדרשים .21
כמפורט  עבור מכון וינגייט קת מכשיר אולטרסאונד ניידהמכון מעוניין להתקשר עם ספק לאספ .11.1

 .להסכם זה ז נספח, כמפורט בהנלווים לו, לרבות האביזרים הבמכרז ז

 בנוסף, הספק יספק את השירותים הבאים:  .11.1

החודשים הראשונים שיחלו ממועד  (11במשך עשרים וארבעה ) -שירותי אחריות למכשיר .11.1.1
 "(. האחריות תקופת, תחול אחריות הספק למכשיר )"מכשיראישור הקבלה של ה

למכון שמורה האופציה לרכוש שירותי תחזוקה בתשלום, בהתאם להצעת  -שירותי תחזוקה .11.1.1
 כל אחת, לאחר תום תקופת האחריותהמחיר של הספק, למשך שלוש תקופות בנות שנה 

 ."(התחזוקה בתשלוםתקופת )"
באותם תנאים  ףנוס מכשיר מהספקבמהלך תקופת האחריות, שמורה למכון הזכות לרכוש  .11.1

 כאמור.
 בין שיחתם להסכם ובהתאם ודרישותיו המזמין השירותים יינתנו ע"פ הנחיותו מכשיראספקת ה .11.1

 זה. למכרז נספח אכהצדדים, בנוסח המצורף 

 :אחרת צוין אם אלא, ההצעה הגשת בשלב הכרחיים ותנאים דרישות הינן במפרט הדרישות כל .11.1

 כללי .11.1.1
העומד בדרישות המפרט הטכני המצורף למסמך  אולטרסאונד ניידהנדרש הינו מכשיר ה .11.1.1.1

על הדמיית השריר בטיפול  סקלטלי, בדגש -מוסקולו להדמיה כללית מכשיר מיועד. הזה
 במרפאה.

 הבינלאומיים התקנים בדרישות יעמוד מרכיביו על  מכשיר האולטרסאונד הנייד .11.1.1.1
 בטיחות. תקני לרבות, המקובלים והישראלים

 או למרכיבים עלות או תמורה תוספת כל ללא וזאת, יומרכיב כל שלם עם כשירמ סופקי .11.1.1.1
 לרבות כנדרש מכשירהמציע יציע  .ההצעה ובהסכם בטופס למפורט מעבר נלווה ציוד

 אם ואפילו, הנדרש המלא לתפקוד החיוניים ואביזרים תוכנות, מובנים אביזרים יחידות
 .במפורש צוינו לא

 כל צועיבאת  שתאפשר מהשל אחת יחידה מהווים, במפרט המוזכרים המרכיבים כל .11.1.1.1
 . הנדרשות הבדיקות

עבודות ההתאמה וההתקנה של מכשיר האולטרסאונד יהיו על חשבון המציע ועל  .11.1.1.1
 אחריותו.  

עומד בדרישות הכלליות כמפורט היה ובמשך תקופת האחריות יתברר כי המכשיר לא  .11.1.1.1
לרמת הביצועים  מכשירעל חשבונו, את הובהסכם, תהיה חובת הספק לספק,  במכרז

הנדרשת לצורך פעילות המכון. יודגש כי המפרט ומכרז זה תקפים גם אם ההצעה לא 
התאימה מלכתחילה לאפיון ובעת בדיקת ההצעה לא עמדו בודקי ההצעה על אי התאמה 

 זו.

 ונספחים טכני חומר  .11.1.1
 ותישאר מהמכשיר נפרד בלתי חלק תהווה המכשיר עם תסופק אשר הטכנית הספרות כל .11.1.1.1

 והמסירה.  ההתקנה לאחר באתר
 מלא שירות ספר וכן יצרן דוחות, ההפעלה הוראות את תכלול הספרות הטכנית כאמור .11.1.1.1

(service manual) הספק מעת לעת ידי על יעודכן אשר. 
 ואחזקה בטיחות ביקורות, תקופתיים לטיפולים הקשורים הדוחות את יעביר הספק .11.1.1.1

 .המכון, עם דרישת המכון במטה רפואי ציוד אחזקת למהנדסככל שידרשו  שוטפת

 הצוות הכשרת .11.1.1
את  להפעיל שיוכלו מנת על, המכשיראליו מיועד המכון  צוות את להכשיר ידאג הספק .11.1.1.1

 ההכשרות יתקיימו ללא הגבלה עד. בה הקיימות האפשרויות כל על באופן עצמאי כשירהמ
  .ספורט ולמחקר מנהל המרכז לרפואת דעת שיקול פי על במכשיר השימוש יוטמע אשר
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 של ויישומים בהפעלה המכון צוות כשרתה כוללת את להצעה 1בנספח גהתמורה כמפורט  .11.1.1.1
האחריות, ומתן , ההתקנה תקופת כל במשך לעת מעת שידרשו המכשיר כפי חלקי כל

 .השירותים

 
 

 בברכה,   
 

 מכון וינגייט לחינוך גופני וספורט           
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 ח אנספ
 ]מצורף כמסמך נפרד[ הסכם ההתקשרות
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 להזמנה בנספח 
 פרטים לגבי המציע

 
 

 : ______________________________________שם המציע

 ____________ (:אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)סוג התאגדות 

 : ____________מספר זהות/ תאגיד

 : ____________תאריך ההתאגדות

 /שותפים )שם ות.ז(: ____________בעלי מניות

 ______________________מנהלי המציע: 

 _____________________ורשי חתימה: מ

 ________________________: נציג מציע

 __________________________ טלפון:

 נייד:____________________________

 ___________________ דואר אלקטרוני:

 

 יעהמצ של יכלל תיאור
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 להזמנה גנספח 
 הצעת המציעו המציע הצהרות

 
 לכבוד:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     
 מכון וינגייט

 11901, נתניה
 
 

 180034מס'  אספקת מכשיר אולטרסאונדלהזמנה להציע הצעות הנדון: 
 
 בהזמנה להציע הצעות שבנדון. הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1
להצעה זו, אשר  1ב נספחכ פתהמצור הסכום המפורט בהצעת המחירתמורת  לספק את המכשיראנו מציעים  .1

 בהתאם לתנאי התשלום כמפורט בהסכם ההתקשרות. ישלום
מסמך ואישור שנדרש על פי ההסכם, לרבות להעביר כל עבודה  ימי 1 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .1

  בהסכם., אם נדרשו ערבות או ביטוח
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1

לצרכים המיוחדים  מודע והואלרבות ההסכם,  הזמנה,המאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .1.1
 מכון. השל 

( ימים מהמועד האחרון 110) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצעת .1.1
 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 

את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  יש למציע .1.1
 ההזמנה., והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי התחייבויותיו המיומן והציוד הדרוש לביצוע

 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .1.1
 הקשור וכל הסודי המידע של ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .1.1

 או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
 מידע שגילויו מחויבלתקופה בלתי מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, 

 מכוןעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או סודי מידעלגילויו, מראש בכתב, ובמידה שניתנה. "

 הוכן אשר חומראחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, שירותיםהאספקת המכשיר  עם בקשר למכון הוגש או, ידי על או עבור

 וכי, בכלל אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .1.1
 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון

 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 
 ההזמנה להציע הצעות.

הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה  עם .1.7
, הטעיה, נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות השהיית

 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
ה , על כל נספחיהזמנהכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי הו התחייבויותינהמציע מסכים כי  .1.4

ישיר  , וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופןהוצרופותי
הוצאה ו/או  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, ובכלל זה כל ועל יד ועקיף לביצוע התחייבויותיאו 

 עלות ו/או תשלום ו/או מס.
הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אייולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .1.9

דרישה  על כל טענה ו/או תביעה ו/אומוותר מראש הוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-אי
 ההעל  כיהמציע מתחייב טענות כאמור, מציע כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל

המציע מצהיר ויתר עליהן. כן וכמי ש ואותן יש לראות ןבטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טע ןאות
מפורטת במסמכי  צעות ובחירת הזוכה כפי שהיאכל טענה בקשר עם שיטת בחינת הה וכי אין לומתחייב 

 .ו, וכי היא מובנת ומוסכמת עליהזמנהה
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שינוי מהותי שחל  , בכל עת ובאופן מיידי, על כללמכוןלאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע להודיע  .1.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט מפרטי הצעתו או שבמידה   בכל פרט מפרטי ההצעה.

בכתב, לא יורשה  וועדת המכרזים של המכון, והשינוי לא אושר על ידי הזמנההנדרשים על פי ה בנתונים
 .מהצעתוו י העניין, והוא ייחשב כמי שחזר ב, הכל לפההזמנהלהשתתף או להיבחר כזוכה  המציע

  
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 (180034)מס' המחיר  הצעת -להזמנה 1גנספח 
 

 
מתכבד להציע ____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ

את כל קיבלנו . הזמנהה, בהתאם לתנאי מכשיר האולטרסאונד ואת השירותים את לספקבזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על ו , המוכרים לנוהזמנההמסמכי 

 השלכותיהם.

 
 השירותים מתןאספקת המכשיר ובב הכרוכות העלויות כל את כוללים להלן המפורטים המחירים .1

 ,סוציאליים תנאים ם,לעובדי עבודה שכר המכרז, לרבות המופיעות במסמכי לדרישות בהתאם

 .הספק ורווחם מיסי ,תיקונים ,מילוי תחזוקה הובלה ם,ביטוחי הוצאות

 בלבד ולא יכללו מע"מ.₪  -מובהר בזאת כי המחירים המוצעים יוצגו ב .1

 :נייד אולטרסאונד למכשיר  המחיר הצעת .1

 
 
 

 ולראיה באנו על החתום: 
  
   

 תאריך _______________   חתימה:______________________ 
 
 

 
 

 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך

   
 
 
 

 
 
 

 

 הציוד )לא כולל מע"מ( מוצע מחיר

 
 ושירות אחריותכולל  -מכשיר אולטרסאונד

 ל שנתייםש לתקופה תחזוקה

 תקופת במשך שנה לכל בתשלום תחזוקה עלות 
 )בהתאם להגדרתה בסעיף בתשלום התחזוקה

 21.2.2) 



 

 19 

 
 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – דנספח 

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את :״המציע״( )להלן
 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:1
 המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.1

 . עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה
 הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק אם המציע ו/או בעל .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים ההרשעה לא הייתה ב -עובדים זרים 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.1
 .זה מינימום עד למועד חתימת תצהיר

 אם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
ני אדם אחר שבשליטת גם בעל השליטה בו או חבר ב -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -״בעל זיקה״ 

 בעל השליטה בו.
 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1941 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -״שליטה״ 

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .1

     שוויון חוק" להלן: (1998 –,התשנ"ח  עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
  –או על המציע;  חלות לא )"זכויות

    100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
עובדים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 

לחוק שיוויון זכויות,  9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהלהחברתיים )להלן: "
המציע התחייב כבר בעבר לפנות למנהל ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל ש

כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי 
 הוא אף פעל ליישומן. –לחוק שוויון זכויות  9סעיף 

שרות עמכם, ככל ימים מיום ההתק 10כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 שתהיה התקשרות כזו.

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי 
 למסור הצהרה זו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 
 

  

 חתימה וחותמת המציע החותם בשם המציעשם מלא של  תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
ונות הצהרתו האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכ

 דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
 

 
  

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  –נספח ה 
 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________  .1
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס'  נמצאת בשליטתי

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון. .1
 

_________________ 
 שם וחתימה         

 
 אימות עו"ד

 
גב' בפניה הופיע  ____________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני

 ולאחר _________ 'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי ___________________________ 
 בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת נכונות האישר, כן עשהת לא אם
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 אישור רו"ח

 
 "( הנני מאשר כדלקמן:המציעהחשבון של ___________ )" לבקשתכם וכרואה

 
אני רו"ח ____________, מספר ת.ז ___________, מספר רישיון _________ מאשר בזאת כי  .1

החברה/השותפות ___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 
 ., לעניין עידוד נשים בעסקים1001-( התשס"ג11

 המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ___________, הינה גב' __________ ת.ז ___________ .1
 

 
 בכבוד רב

___________ 
 רואי חשבון
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 להזמנה ונספח 
 גודל העסק, כוח אדם ואישור רו"ח

 
 (4.1.4)העומד בתנאי הסף סעיף  -גודל העסק של המציע

 
 הגדרה הסבר -√)ב( לסמן יש

 אינו שלו השנתי העסקאות שמחזור או עובדים חמישה עד מעסיק 
 .חדשים שקלים מיליון 2 על עולה

 זעיר עסק

עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו  10-שישה ל מעסיק בין 
מיליון שקלים  10מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  1עולה על 

 חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר".

 
 קטן עסק

עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלו עולה  100-ל 11מעסיק בין   
מיליון שקלים  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  10על 

חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה "עסק זעיר" או 
 "עסק קטן".

 
 בינוני עסק

 גדול עסק לעיל מהאמור אחר אחד כל 

 
 

 חשבון בדבר גודל העסק : ____________________חתימת רואה 
 

 כוח אדם
 מכשירה בתחזוקת והעוסקים המציע י"ע המועסקים ותחזוקה להתקנה מהיצרן רישיון בעלי הטכנאים שני שמות

 :)רןהיצ מטעם הסמכה כולל) ואפליקטיבית מקצועית ותמיכה המוצעת
 

 _________________________________                             _____________________________ 
 

 _________________________________                             _____________________________ 

 
  יש לצרף אישור רו"ח/עו"ד המציע או לחלופין תלושי שכר המעידים על העסקה מתמשכת של

 הטכנאים )ניתן למחוק פרטים אישיים מתלושי השכר( שלשנה לפחות 
 

לרבות שירותי תחזוקה שוטפת, שירותי  המכשיר אתלספק למכון  מסוגלכי הוא  מתחייב המציע -
 תמיכה מרחוק ותיקונים נדרשים בעצמו, ולא ע"י קבלן משנה/אחר.

 לכל המוצע מהדגם מכשיר אולטרסאונד נייד אחד, המכרז, בשנתיים טרם פרסום בארץ קיים למציע -
 , בהתאם למפורט להלן:הפחות

__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 השם המלא של מגיש ההצעה: ___________________  חתימה: ____________________
 אצל המציע: __________________________  חותמת: ____________________ תפקיד
 
 

 
 

 חשבון רואה אישור

  .1911-שיון רואה חשבון כאמור בחוק רואי חשבון, התשט"ויבעל ר אני .א
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של ספרי החשבונות של  על פי כללי החשבונאות המקובליםי לאשר כי ערכתי בדיקה הרינ .ב
 "(.המציע_______________ )"

 הריני לאשר כי בדוחותיו הכספיים של המציע לא רשומה הערת עסק חי.   .ג

 לאחר שבדקתי את ספרי החשבונות של המציע ומסמכיו שהוצגו לפני, הריני לאשר כדלקמן: .ד

 )לא כולל מע"מ(.₪ עמדו על _______  1011הכנסותיו של המציע לשנת   

 כולל מע"מ(. )לא₪ עמדו על _______  1017הכנסותיו של המציע לשנת   

 
 בכבוד רב,    

 
_________________   _______________________ 

 חותמת וחתימת רואה החשבון      שם רואה החשבון     
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 180034 מס' מכרז –דרישות מפרט טכני  - להזמנה זנספח 
 הבהרות לגבי המפרט:

 ן.לנדרש להכי המכשיר  – Yesשלהן מופיע הערך  -Valueתכונות אשר ב .1

 אותן. למכשירים המכיליםמהוות יתרון  – Optionשלהן מופיע הערך  -Valueתכונות אשר ב .1

נדרש לעמוד בטווח המספרים  המכשיר המוצע –שלהן מופיע ערך מספרי  -Valueתכונות אשר ב .1
 המפורט לאותה תכונה.

זה בהתאמה ליחידות המציע ישלים בעמודה הימנית ערכי המכשיר המוצע על ידו במסגרת מכרז  .1
 הנדרשות.

 

# Feature Value 
Proposal Value 
 (Fill in according to the 
prop. US) 

1.  Monitor (inch) 15'' - 19''  

2.  Tilt/Rotate Adjustable Monitor Yes  

3.  Monitor Resolution Min :1024*768  

4.  Trackball or Trackpad Trackball  

5.  CP Back-Lighting Option  

6.  Weight with battery 5-7.5 kg  

7.  Probe Ports 1-2  

8.  Battery Option  

9.  Minimum Depth of Field 0-2 cm  

10.  Independent Steer & Lockable 
Wheels Option 

 

11.  2D, M mode Yes  

12.  M-color Flow Mode Option  

13.  Anatomical M-mode Option  

14.  Color, Power Angio, Pulse Wave 
Doppler 

Yes  

15.  SCW Doppler Yes  

16.  Panoramic Imaging (=Logiq view) Yes  

17.  Spatial Compounding(=CrossXbeam) Yes  

18.  Speckle Reduction (=SRI) Yes  

19.  Auto Image Opt(Doppler) Option  

20.  Automated BMD Measurement Option  

21.  MSK/Anesthesiology Yes  

22.  Echocardiography_Adult Option  

23.  Convex (1~6Mhz) Option  

24.  Linear (3~12Mhz) Yes  

25.  Hockey stick (<13Mhz) Yes  

26.  Phased Array_Adult (1~5Mhz) Yes  

27.  DICOM 3.0 Yes  

28.  JPEG, WMV, & AVI Yes  

29.  USB Option  
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 להזמנה חנספח 
 , עבודות וממליציםניסיוןפירוט 

 
 לאחר(, ״המציע״) ________ חברת של מנכ״ל, ________' מס. ז.ת נושא, ________ הח״מ אני

, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי
 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר

 
 השנים בשלוש מספקים אנו להם/סיפקנו להם ביותר הגדולים לקוחותינו מבין ממליצים פירוט להלן

 סדיר באופן ךוכל השירותים הכרוכים בכמכשירי אולטרסאונד ( 1011-1014האחרונות )
 

 :הלקוח שם

 תיאור הפרויקט:

 תקופת הפרויקט:

 מספר העובדים שהוקצו לפרויקט:

 פרטי איש קשר ממליץ מטעם הלקוח )שם מלא, תפקיד, טלפון(:

 
 :הלקוח שם

 תיאור הפרויקט:

 תקופת הפרויקט:

 מספר העובדים שהוקצו לפרויקט:

 פרטי איש קשר ממליץ מטעם הלקוח )שם מלא, תפקיד, טלפון(:

 
 :הלקוח שם

 תיאור הפרויקט:

 תקופת הפרויקט:

 מספר העובדים שהוקצו לפרויקט:

 פרטי איש קשר ממליץ מטעם הלקוח )שם מלא, תפקיד, טלפון(:

 
 

 ** יש לצרף המלצות בכתב
 
 

 
 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות
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 חתימה וחותמת מנכ"ל המציע שם מלא של מנכ"ל המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה –להזמנה נספח ט 

 

 :להלן כמפורט ההצעה את שהגיש הגוף לגבי הבאים הפרטים את מאשר, עו"ד, _______________  אני

 : _______________הרלוונטי במרשם םרשו שהוא כפי הגוף שם .1

 (:   _______________לציין)יש  אחר.מורשה/ ע.פ/ ח .1

 כמו נוספות ודרישות שלהם.ז. ת ומספרי הגוף בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים שמות .1

 :ישנן אם, חותמת תוספת

  "ז: _____________ת: ______________   שם

   "ז: _____________ת  : ______________שם    

 (: ____________________מודפס חברה שם או חותמת)לדוג',  ישנן אם, נוספות דרישות

 

 :רב בכבוד

 

______________               ______________ ______________ 

 טלפון              כתובת                             שם עו"ד      

 

 

______________               ______________ ______________ 

 וחותמת חתימה                   מספר רישיון     תאריך                                       
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 (מקוונתנספח מכרז ממוכן מתפתח )התמחרות  – להזמנה ינספח 
 
 דון.נבמכרז הלנהל את הליך ההתמחרות ( "משיקלהלן: ")מינה את חברת משיק מכון וינגייט  .1
 .SourcingVisionבשם משיק של  ליין-און הליך ההתמחרות יתבצע דרך מערכת .1
ההליך יוצר מו"מ דינמי הנערך ביום אחד, כאשר המשתתפים מציעים הצעות בזמן אמת תוך קבלת  .1

הצעה אחרת מכל גורם אחר ככל  ולא יקבל מכון וינגייטכל עוד הליך ההתמחרות בתוקף, )משוב מיידי 
 .אלא במסגרת הליך ההתמחרות למכרז הנדוןהנוגע 

דואר  ן: אליס פוגלהינה כדלקמ המכרזים המקווניםתפעול המערכת בנושא לתמיכה טכנית הכתובת  .1
 . 1111194-011בטלפון  alicef@mashik.comאלקטרוני: 

 :תתיאור הליך ההתמחרו .1
נספח טופס )  בנספח בצירוף  alicef@mashik.com מציע המעוניין להגיש הצעתו, יפנה למייל .1.1

 פרטי המציע(.
את כל השאלות ו/או הבקשות להבהרה בקשר להליך ההתמחרות יש לשלוח באמצעות תיבת  .1.1

המכרזים המקוונת. מענה בכתב יינתן במרוכז לכל המציעים המשתתפים. למען הסר ספק מובהר 
 כי כל מידע שיוחלף, אם בכלל, בשיחות בע"פ לא יחייב

 ת הגשת הצעו שלב .5.3
 תו.מציע שם משתמש וסיסמא להגשת ההצעספק לימשיק  .1.1.1
או מי מטעמו ידריך טלפונית אישית את כל המשתתפים שהגישו את מסמכי ההצעה.  משיק .1.1.1

המשתתפים יאשרו את קבלת ההדרכה באמצעות חתימתם בשולי טופס ההדרכה המצ"ב 
 המעידה על קבלת ההדרכה בכל הנושאים הרלבנטיים להליך ההתמחרות

המציעים יקראו את מסמכי הליך ההתמחרות, יאשרו את הסכמתם לתנאים המפורטים בו  .1.1.1
המצורף ועל  המכרזהגשת מסמכי  ואת הסכמתם להשתתף בהליך ההתמחרות, באמצעות

  .11:00בשעה  01/11/1014 עד לתאריך לתיבת ההצעות המקוונת נספחיו 
היותם חלק מקבוצת המציעים  רק המציעים שיעמדו בתנאי הסף יקבלו את הודעת משיק על .1.1.1

 הסופית, שתשתתף בשלב ההתמחרות.
 התמחרות  שלב .5.4

, יבוצע הליך התמחרות מקוון בדרך של מו"מ המכרזלאחר המועד האחרון להגשת מסמכי  .1.1.1
עמדת אינטרנט (דינמי. המציע נדרש להיערך על מנת שהאמצעים להשתתפות בהליך זה 

 .ותו במועד ביצוע הליך ההתמחרות המקווןיהיו ברש ומעלה( 11כרום/אקספלורר  ודפדפן
יימסר למציעים לאחר שלב הגשת ההצעות הראשונית לתיבת מכרזים  מועד ההתמחרות .1.1.1

 .משך ההתמחרות יקבע בהתאם לכללים המפורטים להלן  מקוונת.
שם  -ביום ההתמחרות, יתחברו המציעים לאתר ההתמחרות באמצעות כתובת האתר .1.1.1

. לא תתאפשר כניסה של מציע אחד לאתר משיקמשתמש וסיסמא, אשר יסופקו על ידי 
ההתמחרות ממחשבים שונים. מציעים יורשו להיכנס לאתר ההתמחרות באמצעות סיסמא 

על סודיות והוגנות ההתמחרות. לא ושם משתמש ייחודיים לכל מציע. מדיניות זו שומרת 
תתאפשר כל חריגה מכללים אלה בכדי למנוע צפייה בהתמחרות ממספר מחשבים שונים. 
כניסה לאתר ההתמחרות תתאפשר רק למי שהגיש את כל מסמכי ההצעה חתומים על ידו 

 .ואישר כי קיבל את ההדרכה כמפורט לעיל
 . Sourcingvisionמחרות משלוח ההצעות בהליך המקוון יתבצע דרך אתר ההת .1.1.1
ביותר ו/או  הנמוךהמציע יקבל משוב מהמערכת בזמן ההתמחרות. המשוב יהיה המחיר  .1.1.1

 מכון וינגייט.מיקום המשתתפים בהליך ההתמחרות, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 
ההפרש המינימאלי בין הצעה . חר קבלת המשוב, יוכלו המציעים לשפר את הצעותיהםלא .1.1.1

 תפי ההתמחרות בהמשך.צעה יימסר למשתלה
, ים המקוונתמכרזתיבת הכל מציע יחל את ההתמחרות מהמחיר שהגיש במסגרת הצעתו ל .1.1.7

 .ללא מע"מ
 מע"מ.  בלא תוספתהצעות המחיר צריכות להיות מוגשות  .1.1.4
 .הבחירה בהצעה הזוכה בהתאם לתנאי המכרז .1.1.9

mailto:alicef@mashik.com
mailto:alicef@mashik.com
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מציע לא יהיה רשאי לשנות את הצעתו לאחר גמר הליך ההתמחרות, לא יתקיים מו"מ על  .1.1.10
 המכרזהמחיר ו/או על תנאי הסכם 

להצעה במהלך ההתמחרות לא תינתן אפשרות לאף אחד מן המציעים להשוות את הצעתו  .1.1.11
 .יותר נמוךביותר, אלא רק לשפרה בסכום ההפרש המינימאלי שנקבע, או בסכום  נמוכהה
וגם למציעים, גובש  למזמיןמכיוון שמדובר בהצעה עסקית אמיתית ומשמעותית, גם  .1.1.11

מנגנון גמיש לקביעת שעת סיום ההליך. המנגנון שגובש "עוצר" את השעון ומשיב אותו 
הדקות  (שלוש) 1במהלך לאחור, מקום בו הוצעה הצעה נוספת על ידי אחד המציעים 

נון זה גובש על מנת לאפשר למציע המוביל בכל האחרונות לפני תום הליך ההתמחרות. מנג
לאובדן ההובלה אם תתרחש, ו/או על מנת  דקות נוספות להגיב 1עת, ארכה מינימאלית של 

 .לאפשר למציעים האחרים לשפר את הצעותיהם
 ך.ש הצעותיהם עד דקה לפני תום ההליהמציעים מתבקשים להגי .1.1.11
את הליך ההתמחרות מחדש אם  רשאים לפי שיקול דעתם להתחיל המכון ו/או משיק .1.1.11

קיים יסוד סביר להניח שארעה תקלה טכנית לאחד המציעים, אשר מנעה את שיפור הצעתו. 
לא יהיו אחראים לכל נזק כתוצאה מתקלות טכניות, ו/או אם מציע  המכון ו/או משיק

הפסיד בהתמחרות כתוצאה מאי קבלת הצעה ו/או כתוצאה מתקלה טכנית וכל אחד מן 
אשר החליט להשתתף בהליך ההתמחרות, בחתימתו על מסמכי ההתמחרות המציעים 

למכון ו/או מתחייב כי הוראה זו מובנת לו ומקובלת עליו והוא לא יבוא בטענות כלשהן 
 .כתוצאה מכל תקלה כאמור למשיק

 (טעויות בסדרי גודל)להסיר הצעות שגויות בעליל  (בלבד למשיק)קיימת אפשרות טכנית  .1.1.11
כל הצעה  .או להגיש הצעות בשם מציע ,במקרה של תקלה טכנית במחשב של אותו מציע

כזאת תרשם במערכת בצורה מסודרת וכן יתבצע רישום על אירוע כזה ביומן הליך 
 .ההתמחרות

תהליך ההתמחרות ימשך עד למועד בו יעברו הדקות האחרונות של התמחור הדינאמי  .1.1.11
 .ללא קבלה של הצעה כלשהי

,עפ"י שיקול דעתו המוחלט  11:00ההליך ביום ההתמחרות יתארך מעבר לשעה במידה ו .1.1.17
או \, יוחלט אם להפסיק את ההליך באותו יום ו/או אם לחדשו ו/או באיזה מועד והמזמיןשל 

 באילו תנאים
 .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהצעה לבין האמור בהוראות אלו יגבר האמור בנספח זה .1.1
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 התחייבות המציע בהליך ההתמחרות -להזמנה  אינספח 
 

ש מכשיר אולטרסאונד מציע מתחייב שכל הצעה שתוגש על ידו במסגרת הליך ההתמחרות לרכה .1
באתר ההתמחרות של הספק, היא  (,"ההליך" או "הליך ההתמחרות" :להלן( 140011מספר מכרז 

 .הצעה מחייבת
במהלך ההליך באתר ההתמחרות,  למזמיןהמציע מתחייב כי בסמכותו להציע את הצעת המחיר  .1

  .בין אם בעצמו ובין אם בשם הישות המשפטית שאותה הוא מייצג
מציע וכל גוף הקשור אליו ו/או הפועל מטעמו לא יפעלו לתאום בקשר עם תנאי ההצעה עם מציע  .1

 אחר
  .המציע יישא על חשבונו במלואו הוצאות הליך זה ואינו זכאי לכל שיפוי ו/או החזר כספי שהוא .1
 הפריטאת  לספקהמציע מתחייב כי במהלך התהליך לא יגיש הצעות שאינן תואמות את יכולותיו  .1

 כמתואר במסמכי ההליך
המציע מתחייב כי במהלך התהליך לא יגיש הצעות שקריות או מניפולטיביות שאינן תואמות את  .1

 כוונותיו
 לשינויכל ההצעות אשר המציע יגיש במהלך התהליך הן סופיות ואינן ניתנות  .7
 אינו אחראי להצעות שהוגשו ולא התקבלו כתוצאה מקשיים טכניים המזמין .4
המציע מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר, כי  -מבלי לפגוע בכל התחייבויות המציע . .9

 .כזוכה, הוא לא יהא רשאי לסגת מהצעתו המזמיןבמקרה והוא ייבחר ע"י 
י תום המועד של סגירת הליך התיחור הדינמי ההליך יכול להתארך עקב הגשת הצעה נוספת לפנ .10

שומר לעצמו את הזכות להאריך את ההליך בכל זמן לפי שיקוליו  המזמין. המזמיןעבור 
 הבלעדיים

 מהמזמיןכל המידע במסמך זה הינו סודי ואין להפיצו, לפרסמו או למסור אותו ללא אישור בכתב  .11
. כל הספקים מתבקשים להחזיר במזמיןכל המסמכים הקשורים למסמך זה יישארו רכושו של   .11

, עפ"י בקשתו בסיום ההתמחרות. מציעים שלא למזמיןאת כל המסמכים הנוגעים להתמחרות 
, וכמו כן תמנע  המזמיןיכבדו דרישה זו לא יורשו להשתתף בהתמחרויות עתידיות של 

 משיקהשתתפותם בהתמחרויות שמנהל 
לאספקת ההזמנה להשתתפות בהליך התמחרות  אנו החתומים מטה מאשרים כי קראנו בעיון את .11

על כל פרטיה והמסמכים המצורפים אליה, מצהירים כי הבנו את דרישותיה  מכשיר אולטרסאונד 
  .ומסכימים לכל תנאיה וכי בהתאם יוגשו הצעות מחיר בהליך הדינאמי

 
 : בחתימתי על מסמך זה

 
הפתיחה שהוגש על ידי במסגרת הגשת הנני מתחייב להגיש לפחות הצעת מחיר אחת במסגרת מחיר 

 .זמסמכי המכר
הנני מתחייב לתשלום של פיצוי קבוע ומוסכם מראש של סך השווה לסכום גובה הערבות הבנקאית 
בכל מקרה שלא אסכים ו/או לא אוכל לקיים את הצעתי כפי שהתחייבתי. התחייבות זאת הינה בלתי 

הנני מסכים לתנאים  .וע בזכותו לכל סעד נוסףיהיה זכאי לקבלה מיד מבלי לפג והמזמיןחוזרת, 
 המופיעים במסמך זה ובשאר מסמכי ההתמחרות

  וההזמנה. הנני מתחייב להגיש הצעות קבילות ואמיתיות בהתאם למסמכי ההתמחרות 
 

  חתימה  שם

  תאריך  תפקיד בחברה

  שם חברה וחותמת  טלפון
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בכתב ההתחייבות. רק הודעות בכתב ממנהל ההתמחרות נא לא לצרף הערות ו/או לבצע כל שינוי  * 
 .ייחשבו לעדכון רשמי להתמחרות


