מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'  - 2/18ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל
לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית
.1

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ (להלן גם" :תל בר" או "המזמינה") ,מזמינה בזאת
הצעות מחיר להתקשרות שעניינה ,ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח (להלן:
"המוצרים") עבור שירותי בריאות כללית (להלן" :הכללית") ומוסדותיה השונים ,הכל
כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו.

.2

תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל( 24 -עשרים וארבעה) חודשים עם אופציה הנתונה
בידי תל בר להארכת ההתקשרות לתקופה נוספת של ( 12שנים-עשר) חודשים או כל חלק
מהם בכל פעם ,עד ל( 36-שלושים ושישה) חודשים נוספים סה"כ מעבר לתקופת ההתקשרות
הראשונית.

.3

על כל מציע לעמוד לפחות בדרישות הבאות ,שהנן תנאי הסף להשתתפותו במכרז:
3.1

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

3.2

המציע בעל מחזור מכירות ממכירת פריטים שונים למוסדות רפואיים שלא יפחת מ-
( 2,000,000שני מיליון) ש"ח (לא כולל מע"מ) בכל אחת מן השנים .2017 ,2016 ,2015

3.3

המציע (בעצמו או באמצעות ספק משנה) בעל ניסיון באספקת מוצרי טקסטיל מסוגים
שונים (לא בהכרח המוצרים נשוא מכרז זה) ללפחות ( 3שלושה) בתי חולים בישראל ב-
 36חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

3.4

הבדים המוצעים במסגרת מכרז זה ,עומדים בהוראות התקנים המפורטים בנספח טו'
למסמכי המכרז.

3.5

המוצרים נשוא ההצעה עומדים בכל דרישות המפרטים הטכניים המצ"ב כנספח ב'
למסמכי המכרז.

3.6

יצרן הבדים המוצעים בעל ניסיון בייצור הבדים נשוא המכרז במהלך שלוש השנים
שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות.

3.7

יצרן הבדים המוצעים בעל ניסיון בייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לשלושה בתי חולים
לפחות במערב אירופה ו/או ארצות הברית במהלך שלוש השנים האחרונות.

.4

המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז ,לרבות פרטי ותנאי ההתקשרות וכל מידע רלבנטי
אחר .להסרת ספק ,התנאים המפורטים במודעה זו הנם תמצית תנאי הסף לצורך השתתפות
במכרז .אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעתו .כל יתר התנאים
והמסמכים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז.

.5

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.

.6

תל בר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל את ההצעה כולה או חלקים ממנה או
לממשה בשלבים או לבטל את המכרז.

.7

המעוניין להגיש הצעה יעשה זאת באמצעות מסמכי המכרז ,אותם ניתן להוריד באתר
האינטרנט של תר בר שכתובתו.www.tel-bar.co.il :

.8

שאלות ובירורים לגבי המכרז ניתן להעביר באמצעות פקסימיליה למספר  04-6404802או
בדואר אלקטרוני לכתובת ( OraSa3@clalit.org.ilעם העתק לכתובת  )oferof@clalit.org.ilעבור
"מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף מס'  - 2/18ייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי
ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית" ,וזאת עד ליום  17/01/19בשעה .12:00

.9

את ההצעות יש להגיש עד ליום ( 31/01/19כולל) בשעה  ,12:00בהתאם לנוהל ולדרישות
המפורטים במסמכי המכרז.

מודעה זו מתפרסמת גם באתר תל ברwww.tel-bar.co.il :

