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מכרזסגורמס'18/01לאספקתציודמעבדות/מרפאותאופטומטריה 
עבורעמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר) 
 .1המכרז 
עמותת מכללה אקדמית הדסה (ע"ר) (להלן" :המזמינה") מזמינה בזאת הצעות להשתתפות במכרז סגור
מס'  18/01לאספקת ציוד מעבדות/מרפאות אופטומטריה עבור המזמינה (להלן ,בהתאמה ,יחדיו:
"המכרז" ו"-הציוד") .לשם כך ,מזמינה בזאת המזמינה הצעות להשתתפות במכרז זה לצורך אספקת
הציוד.
 .2מידעאודותהמזמינה 
מידע אודות המזמינה וצרכיה נשוא מכרז זו ,ניתן יהיה לקבל טלפונית באמצעות פניה לשי לוי במספר
 02-6291911שלוחה  5958או במייל shaile@hadassah.ac.il

(להלן" :איש הקשר מטעם

המזמינה").
 .3דירוגההצעותושקלולן 
ההצעות ידורגו על פי המשקולות כדלקמן:
הפרמטר
מחיר

משקלהפרמטר
 70נקודות

שירות

 20נקודות

זמן

 10נקודות

אופןקביעתהציון
ההצעה הנמוכה ביותר תקבל את הציון המקסימלי ( 70נק') ויתר
ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי לניקוד של ההצעה הנמוכה ביותר,
על פי חלוקת ההצעה הנמוכה ביותר בהצעת המציע הנבחן כאשר
תוצאת חלוקה זו מוכפלת בשבעים.
הציון יינתן על בסיס שלושה פרמטרים :א .זמינות חלקים .ב .זמן
הגעת טכנאי .ג .אפשרות למכשיר חילופי בזמן התיקון.
זמן האספקה המוקדם ביותר יקבל את הציון המקסימלי ( 10נק')

אספקת

ויתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי לניקוד של זמן האספקה

המוצר

המוקדם ביותר.
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 .4הוראותכלליות 
 .1.1הצעת המחיר תוגש על ידי המציע במסגרת הגשת הצעתו למכרז זה ,בה יפרט המציע את גובה
הצעתו עבור אספקת הציוד המפורט בטופס הצעת המחיר המצורף כמסמךב' להזמנה זו.
 .1.2הזוכה במכרז יתחייב לחתום על הזמנת רכש בנוסח מסמךג'.
 .1.4כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים במכרז זה ובתצהיר הגשת
ההצעה – מסמך א' ,לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה .מסמכי המכרז על
מסמכיהם ,נספחיהם וצרופותיהם יחתמו בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי
החתימה המוסמכים מטעם המציע.
 .1.1יובהר כי ,המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .1.5המזמינה אינה מתחייבת לרכוש את כל הציוד שבהצעת המחיר ,לרבות הכמויות שבצידן .המזמינה
תהא רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ולבחור חלקים מכל
הצעה .המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בזוכה משני במסגרת מכרז זה .ההתקשרות תהייה
עם הזוכה הראשי ובמידה ותבוטל מכל סיבה שהיא ,תבחר המזמינה האם לממש ההתקשרות עם
הזוכה המשני.
 .1.6המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל הבהרות ממי מהמציעים ו/או לקיים משא-ומתן עם מי
מהמציעים ו/או לדרוש תיקונים בכל אחת מההצעות ו/או לקיים הליך של קבלת הצעות משופרות,
לפי שיקול-דעתה.
 .1.7הצעת המחיר הינה מלאה וכוללת את כל התמורה שלה יהיו זכאי המציע הזוכה במסגרת מכרז זה.
יודגש כי לא תשולם למציע כל תמורה מעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר של המציע הזוכה.
הצעת המחיר לא תכלול מע"מ .מע"מ בשיעורו החוק ,כפי שיהיה בעת הזמנת הציוד ,יתווסף למחיר
הפריטים הנקוב בטופס הצעת המחיר.
 .1.8המזמינה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר ,האיכות ,זמן האספקה המוצע
לעומת מהות ההצעה ותנאיה.
 .1.9המזמינה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא .המזמינה רשאית
להתנות את הזכייה בתנאים ללא חובת הנמקה.
 .1.10המזמינה תהיה רשאית לבטל את המכרז ולצאת מכרז חדש ,בכל מועד ,וללא מתן הסבר או נימוק
למציעים.
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 .1.11המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המועדים במכרז זה ,כולם או מקצתם ,לפי שיקול
דעתה הבלעדי.
 .1.12המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,את נוהל בחירת
ההצעה הזוכה  ,לרבות ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עריכת מיון נוסף ,הצבת תנאים נוספים
והעמדת דרישות נוספות.
 .1.14המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מסמכים ,מידע ,התחייבויות ,הוכחת יכולת וכל מידע
אחר ונתונים נוספים מהמציעים ,או מכל אחד מהם בכל עת ,לפני הגשת ההצעות ולאחריהן.
 .1.11המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה לגורמים נוספים ,בכל דרך שתמצא לנכון,
ולבקשם להציע הצעה.
 .1.15המזמינה שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ,לנהל תחרות או תחרויות
נוספות בין המציעים ,כולם או מקצתם ,בכל שלב לאחר קבלת ההצעות ,לרבות ניהול משא ומתן
עם מציעים או מי מהם ,ו/או קבלת הצעות מחיר משופרות ,ו/או גילוי הצעות מחיר של מציעים
למציעים אחרים ,כפי שתמצא לנכון .לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות מחיר משופרות כדי
לגרוע מתוקפה של הצעה שהוגשה לפני ניהול המשא ומתן כאמור.
 .1.16המזמינה שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף פריטים ו/או לגרוע פריטים
ו/או לשנות ההצעות של המציעים ו/או חלק מהן ו/או לבצע מכרז זה בחלקים ,בכל מועד שהוא.
 .1.17המזמינה אינה נושאת בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר עם הצעתו במסגרת ו/או
בקשר לפנייה זו ,ובפרט בשל אי קבלת הצעתו.
 .1.18המציע מצהיר כי הוא עומד בדרישות תקנה (10א) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד
להשכלה גבוהה) ,התש"ע.2010-
 .1.19כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכה בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז ,תחולנה על
המציע בלבד .המציע לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת המזמינה בגין הוצאות אלו ,וזאת אף
אם המכרז יבוטל מכל סיבה שהיא.
 .1.20המזמינה רשאית בכל עת קודם למועד הגשת ההצעות ,לבצע שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,בין
אם ביוזמתה ובין אם לאור שאלות הבהרה .השינויים והתיקונים כאמור ,יהוו חלק בלתי נפרד
ממסמכי המכרז ומתנאיו .הודעה על שינויים אלו תימסר לכל המציעים במכרז ,והיא תהווה חלק
בלתי נפרד ממסמכי המכרז.
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 .1.21למען הסר ספק ,בכל מקרה בו תימצא סתירה בין מסמכי המכרז השונים ו/או אי בהירות לגבי
מסמכי המכרז ,תקבע המזמינה את הפרשנות המחייבת .למציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה
הנובעות מסתירה ו/או אי בהירות ו/או הפרשנות שנקבעה על ידי המזמינה כאמור .לא קבעה
המזמינה פרשנות כאמור ,הרי שתינתן עדיפות לפרשנות המטיבה עם המזמינה.
 .1.22סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנוגעים למכרז זה ,או בכל תביעה
הנובעת מהליך ניהולו ,תהיינה לבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.
 .5נוהלהגשתההצעה 
 1.5את ההצעה יש להגיש עד לתאריך  1/3/2058בשעה  52:00בצהריים לתיבת המכרזים של
המזמינה בכתובת הנביאים  ,37ירושלים.
 1.2ההצעה תוגש במעטפה סגורה הנושאת את הכותרת" :מכרז מס'  58/05לאספקת ציוד
מעבדות/מרפאות אופטומטריה" ,לה יצורפו כל המסמכים המפורטים לעיל ,לרבות תצהיר
הגשת ההצעה – מסמך א' ,על מסמכיה ,נספחיה וצרופותיה ,לאחר שהושלמו בהם כל
הפרטים הנדרשים להשלמה.
 1.3המזמינה תהיה רשאית לפסול על הסף הצעה שלא תוגש במועד כאמור או שתוגש שלא
בהתאם לתנאי המכרז ,או לקבל אותה למרות הפגמים שנפלו בה ,הכל לפי שיקול דעתה של
המזמינה.
 1.5כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה ,מרכיביה ונספחיה ,ותחייב את מגישה מהמועד בו
הוכנסה לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנ"ל ועד ל 90-יום לאחר מועד הגשת ההצעות.
המזמינה תהא רשאית לדרוש מהמציע את הארכת תוקף הצעתו ,כולה או חלקה ,עד למועד
אשר ייקבע על ידו.
 1.1שאלות הבהרה ניתן להפנות בדוא"ל לאיש הקשר מטעם המזמינה כמוזכר לעיל וזאת עד
ליום  5/3/2058בשעה  . 52:00תשובות שיינתנו ,יופצו לכל המציעים.

בברכה ,
עמותתמכללהאקדמיתהדסה
(ע"ר)
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מכרזסגורמס'18/01לאספקתציודמעבדות/מרפאות אופטומטריה 
עבורעמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר) 
מסמךא'–תצהירהגשתההצעה 
שם המציע_______________ :
מספר תאגיד  /מספר עוסק מורשה_________________ :
איש הקשר מטעם המציע_________________________________________ :
כתובת מלאה למשלוח דואר___________________________________________________ :
כתובת דואר אלקטרוני_____________________________________________ :
טלפון _______________ :נייד _________________ :פקס________________ :
לכבוד 
עמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר)
הנדון :הצעהלאספקתציודמעבדות/מרפאותאופטומטריה עבורעמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר) 
אנוהחתומיםמטהלאחרשקראנובעיוןאתמסמכיהמכרזמצהיריםבזאת:
 .1הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן הכלל ,כי
ערכנו את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו ,וכן בחנו את כל הגורמים האחרים
המשפיעים על התקשרותנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו .לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים,
פרסומים ,אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי עמותת מכללה אקדמית הדסה (ע"ר)
(להלן" :המזמינה") ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד .כן הננו
מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז ללא כל הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל
תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי ידיעה כלשהי של תנאי המכרז ואנו
מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.
 .2הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו על
פי המכרז.
 .4הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז ,כי הצעתנו זו עונה על כל
הדרישות שבמסמכי המכרז .אנו מתחייבים לספק את הפריטים האמורים בהתאם לתנאים המפורטים
במסמכי המכרז כולם יחד ,לפי הצעת המחיר שהצענו והננו מקבלים על עצמנו למכור למכללה ציוד
מעבדות/מרפאות אופטומטריה לשביעות רצונה המלא של המזמינה.
 .1בחתימתנו על מסמכי המכרז ,אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך הליך
המכרז ,הינם נכונים ומדויקים ,לרבות במועד הגשת ההצעה ,ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק
בלתי נפרד מהצעתנו .אנו מצהירים כי ידוע לנו שההצהרה האמורה הינה ביסוד הסכמת המזמינה
להשתתפותנו ו/או לזכייתנו במכרז וכי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את כל המצגים
האמורים (לרבות לאחר שלב ההודעה על הזוכה) .ידוע לנו כי במקרה של אי התאמה מכל מין וסוג,
תהא המזמינה זכאית לפסול את הצעתנו ו/או לבטל את ההתקשרות עמנו ,אם נזכה במכרז ,ולא תהא לנו
כל טענה לעניין זה.
 .5הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז ועל פי הזמנת הרכש המצורפת
כמסמךג' ,בתמורה להצעת המחיר המצורפת למסמכי המכרז כמסמךב'.
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 .6הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך
תקופה של  60יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
 .7הננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים המגישים
הצעות לאספקת הציוד.
 .8הננו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת
ההצעה ,כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם
לחתימתנו על הצעה זו.
 .9אנו מצהירים כי נכון למועד זה אנו משמשים כמורשי החתימה מטעם המציע ורשאים לחתום ולחייב
בשמו.
 .10אנו מצהירים כי זה שמנו ותוכן תצהירנו אמת.
 .11אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים (לסימון ב X-ולמילוי הפרטים על ידי
המציע):
יש/אין 

שםהמסמך 
תצהיר הגשת ההצעה  -בנוסח מסמךא'
הצעת מחיר מלאה  -בנוסח מסמךב'
הזמנת רכש חתומה על ידי מורשי החתימה של המציע  -בנוסח מסמךג'
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
כל מסמכי המכרז ,בצירוף הודעות למציעים (ככל שנשלחו על ידי המזמינה) ,כשהם
חתומים בחותמת המציע

 .12בכל מקום במסמכי המכרז בו מופיע בלשון "רבים" ,משמעו גם לשון "יחיד" ,ולהיפך.



______________ 

_______________________ 

תאריך 

חתימהוחותמתהמציע 
שםמורשהחתימה:1________________,ת.ז:.___________ 
שםמורשהחתימה:2________________,ת.ז:.___________ 

אני הח"מ ,עו"ד __________ ,מ.ר ,__________ .מאשר/ת בזאת ,כי ביום __________ הופיעו
בפניי ,במשרדי ברח' _______________ ,ה"ה_______________,ת.ז.מס'_____________,ו-
_______________,ת.ז.מס'_____________ ,והמוכרים לי באופן אישי ,שהנם מוסמכים להצהיר
ולהתחייב בשם המציע ,ואחרי שהזהרתיהם כי עליהם לומר את האמת וכי אם לא יעשו כן יהיו צפויים
לעונשים הקבועים בחוק ,חתמו על הצהרותיהם דלעיל.
_____________________ 
חתימהוחותמתעוה"ד
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מכרזסגורמס'18/01לאספקתציודמעבדות/מרפאותאופטומטריה 
עבורעמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר) 
מסמךב'–הצעתמחירמלאה 
תאור
המכשיר

ארץ
ייצור

סוג

דגם

משך
אחריות

זמן אספקת
המוצר

זמינות
הגעת
טכנאי

זמן הספקת
חלפים

כמות

מכשיר
שדה
ראיה

1

מכשיר
OCT

1

מצלמת
פונדוס

1

עלות
יחידה

סה"כ

סה"כ

כולל
מע"מ



הצעת המחיר כוללת אספקה של הפריטים למזמינה ,בהתאם לצרכי המזמינה .כמו כן המציע נושא
באחריות להובלה של הציוד למזמינה.



תנאי תשלום – שוטף  30 +לאחר אספקה למזמינה בפועל וכנגד חשבונית מס כדין.

______________ 

_______________________ 

תאריך 

חתימהוחותמתהמציע 
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מכרזסגורמס'18/01לאספקתציודמעבדות/מרפאותאופטומטריה 
עבורעמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר) 
מסמךג'–הזמנתרכש 
תאריך:_________ 
לכבוד:______________(להלן:"הספק") 

תאור המכשיר

סוג

דגם

כמות

מכשיר שדה
ראיה

1

מכשיר OCT

1

מצלמת פונדוס

1

עלות יחידה

סה"כ

סה"כ
כולל מע"מ


תנאיתשלום:
תוך  40יום מקבלת חשבון בסיום אספקת המוצרים לשביעות רצונה של המזמינה וכנגד חשבונית מס כדין.
תנאיםכללים :
 .1עמותת מכללה אקדמית הדסה (ע"ר) (להלן" :המזמינה") מוסרת לספק את אספקת המוצרים כמפורט לעיל (להלן" :המוצרים")
והתקנתם אצל המזמינה בהתאם להוראותיו של נציג המזמינה (להלן" :העבודה") והספק מתחייב לספק את המוצרים ולבצע את
העבודה בהתאם לתנאים המפורטים לעיל ולהלן.
 .2הספק מצהיר כי הוא בעל המיומנות ,הרישיונות ,הניסיון ושאר הנתונים הדרושים לביצוע נאות של העבודה.
 .4הספק מתחייב לספק את המוצרים ולבצע את העבודה במיומנות ,ברמה מקצועית גבוהה ,תוך הקפדה על כללי הבטיחות
בהתאם לחוק ,לשביעות רצון המזמינה ,ובהתאם ללוח הזמנים המפורט במכרז זה.
 .1מובהר בזאת כי באספקת המוצרים על פי תנאים אלו פועל הספק כעצמאי וכי אין בכוונת הצדדים ליצור בין הספק או איש
מטעמו ,לבין המזמינה יחסי עובד מעביד.
 .5הספק יישא באחריות מלאה לטיב אספקת המוצרים ולהתקנתם ויתקן כל פגם באספקת המוצרים בזריזות וביעילות וללא
תשלום נוסף.
 .6מוסכם בין הצדדים ,כי המזמינה תוכל להחזיר לספק ,ללא הגבלת כמות ,ציוד פגום ו/או אשר נפגם שלא באשמת המזמינה,
ובלבד שהפריטים כאמור יוחזרו בתוך תקופת האחריות כהגדרתה להלן .הפריטים המוחזרים ישמרו במצב שנתקבלו וישלחו
יחדיו לספק על חשבון הספק .במקרה של החזרת מוצרים כאמור ,מתחייב הספק לספק למזמינה מוצרים חלופיים זהים בתוך 72
שעות.
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 .7למען הסר ספק ,התחייבות הספק למתן תקופת אחריות לציוד שסופק על ידו ,תחול גם במידה והסכם זה הובא לידי סיום
מוקדם ו/או סיום מכל סיבה שהיא.
 .8במידה והספק לא יעמוד בלוח הזמנים או ביתר תנאים אלו ,מבלי לגרוע מכל יתר האמצעים העומדים לרשות המזמינה ,תהא
המזמינה רשאית לבטל את ההסכם ולהשלים בעצמה ו/או למסור לאחרים את אספקת המוצרים ,והתקנתם והספק יפצה את
המזמינה בגין כל הנזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים שיגרמו לה עקב כך.
 .9המזמינה תהא רשאית לקזז מכל סכום המגיע לספק כל הוצאה ו/או נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת התחייבות כלשהיא על ידי
הספק .לספק לא תהא זכות עיכבון ו/או קיזוז כלפי המזמינה בשום מקרה.
 .10הספק יישא באחריות מלאה לכל פגיעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ,לעובדיו ,למזמינה ו/או לצד ג' כתוצאה
ו/או עקב אספקת המוצרים והתקנתם ,ויפצה את המזמינה בגין כל נזק כאמור.
 .11הספק ומועסקיו ו/או קבלני המשנה שלו מתחייבים לשמור בסודיות כל מידע שיתקבל על ידם הנוגע למזמינה ו/או לעבודה ו/או
לעסקי המזמינה ,אלא אם כן קיבלו אישור מראש ובכתב מהמזמינה לחשוף מידע כזה.
 .12מובהר כי התמורה המפורטת בהזמנת רכש זו הינה סופית ומוחלטת ומהווה התמורה המלאה המגיעה לספק וכוללת את כל
המיסים הוצאות ,היטלים חומרים וכל הוצאה מכל סוג שהוא הכרוכה בביצוע העבודה ,לרבות עלויות ההתקנה וההובלה .כמו כן
מובהר כי לתמורה לא יתווספו הפרשי הצמדה או כל תשלום נוסף.
 .14המזמינה תנכה מהתשלום מס הכנסה ו/או מע"מ בהתאם להוראות החוק ,אלא אם המציא הספק פטור כדין וצירף אותו
לחשבונית.
בברכה,
_____________________ 
עמותתמכללהאקדמיתהדסה(ע"ר) 

אני מאשר ומסכים לכל תנאי הזמנת הרכש לעיל .
_________________ 
הספק
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