בקשה להצעות מחיר:
רכישת קסטות דיו מקוריות למדפסות
0007T/08EE 088E 00EE noEEE
עבור מכללה אקדמית הדסה ,ירושלים
 .1כחלק מפעילותה ,ברצון מכללה אקדמית הדסה (להלן" :המכללה)" להתקשר עם חברה לרכישת דיו
מסוג מקורי למדפסות  . 0007T 08EE 088E 00EE noEEEלפיכך ,פונה בזאת המכללה לקבלת הצעות
מחיר בנדון.
 .2מידע אודות המכללה
מידע אודות המכללה וצרכיה נשוא בקשה זו ,ניתן יהיה לקבל טלפונית באמצעות פניה למר יגיל צבעוני
במספר טלפון .E0-700100o
 .3דירוג ההצעות ותנאים כלליים
ההצעות ידורגו על-פי המשקולות הבאים :מחיר – 1EE%
הצעת המחיר שתוגש על ידי המציע במסגרת הגשת הצעתו לבקשת הצעות זו ,תהיה בהתאם למסמך
ב' ותפרט את גובה הצעת המציע לדיו המפורטות בטופס הצעת המחיר – מסמך ב' (להלן:
"הפריטים").
 .4כל מציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והאישורים המפורטים בבקשה זו זה ובטופס
הצהרת המציע והצעתו – מסמך א ',לאחר שהושלמו בהם כל הפרטים הנדרשים להשלמה.
 .5המכללה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 .6המכללה אינה מתחייבת להזמין את כל הפריטים שבהצעת המחיר ,לרבות הכמויות שבצידו/.
המכללה תהא רשאית שלא לבחור הצעה בשלמותה או לפצל את הזכייה בין מספר זוכים ולבחור
חלקים מכל הצעה .המכללה זכאית לרכוש כמות דיו נוספות מעבר לכמות הרשומה במכרז באותם
התנאים במשך  0חודשים מיום הגשת ההצעה (למעט שינוי במחיר על ידי היבואן ,בצירוף מסמכים
המראים זאת).
 .7המכללה שומרת לעצמה את הזכות לבחור בזוכה משני במסגרת בקשת הצעות זו .ההתקשרות
תהייה עם הזוכה הראשי ובמידה ותבוטל מכל סיבה שהיא ,תבחר המכללהה האם לממש
ההתקשרות עם הזוכה המשני.
 .8נוהל הגשת ההצעה
/

יש להגיש את ההצעה עד לתאריך  11 8 10בדואר אלקטרוני  liicyzcaigaigayzבפורמט  FDPובפורט
וורד .שאלות הבהרה ניתן להפנות בדוא"ל למר יגיל צבעוני עד ליום zyagil@hac.ac.il 11 E8 10
תשובות יינתנו לכל המציעים.

בקשה לקבלת
הצעות
לרכישת דיו מקורי
למדפסות nospE
/3833/3883/4033
 07333מסמך א'
טופס הגשת הצעה
טופס הגשת הצעה – בקשה לרכישת קסטות דיו מקוריות למדפסות/ 0007T/
שם המציע
מספר עוסק מורשה תאגיד
שם איש הקשר של המציע
כתובת מלאה למשלוח דואר
כתובת דוא"ל
טלפון

נייד _________________ פקס ___________________

לכבוד מכללה אקדמית הדסה (ע"ר)
הנדון :הצעה לרכישת קסטות דיו מקוריות למדפסותnoEEE/0007T 08EE 088E 00EE/

/

עבור מכללה אקדמית הדסה (ע"ר)
אנו החתומים מטה לאחר שקראנו בעיון את מסמכי הבקשה לרכישת דיו מקורי למדפסות0007T/
מצהירים בזאת:
 .1הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי הבקשה 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 מכללה
אקדמית הדסה (ע"ר) (להלן" :המכללה)" ו או עובדיה ו או מי מטעמה ,אלא על האמור במסמכי
הבקשה בלבד .כן הננו מצהירים בזה ,כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי הבקשה ללא כל
הסתייגות או שינוי וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על טענות של אי הבנה או אי
ידיעה כלשהי של תנאי הבקשה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאמור.
 . 0הננו מצהירים כי בידינו כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי כל דין לביצוע כל התחייבויותינו
על פי הבקשה.

 .0הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים בהליך בקשת ההצעות ,כי
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי הבקשה .אנו מתחייבים לספק את הפריטים בהתאם
לתנאים המפורטים במסמכי הבקשה כולם יחד ,לפי הצעת המחיר שהצענו לשביעות רצונה המלא
של המכללה.
 .0בחתימתנו על מסמכי הבקשה ,אנו מצהירים כי כל העובדות והמצגים שניתנו על ידינו במהלך הליך
הבקשה ,הינם נכונים ומדויקים ,לרבות במועד הגשת ההצעה ,ויישארו כך בכל מועד עתידי והינם חלק
בלתי נפרד מהצעתנו.
 .1הננו מתחייבים לקיים אחר כל התחייבויותינו עפ"י מסמכי הבקשה ,בתמורה להצעת המחיר
המצורפת למסמכי הבקשה כמסמך ב'.
 .7הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול ,שינוי או תיקון ותהא תקפה ומחייבת אותנו במשך
תקופה של  0oEיום מהמועד האחרון להגשת הצעות וכפופה לשינויים במחירי הדיו כפי שיפורסמו ע"י
היבואן בלבד.
 .oהננו מצהירים כי הצעתנו זו מוגשת בתום לב וללא הסכם או קשר עם אנשים או גופים אחרים
המגישים הצעות למכירת הפריטים.
 .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.
 9.אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הבאים (לסימון ב -Xולמילוי הפרטים על ידי
המציע):
יש/אין

שם המסמך
כל מסמכי הבקשה ,בצירוף הודעות למציעים (ככל שנשלחו ע"י המזמין),
כשהם חתומים על-ידו
הצעת מחיר מלאה בנוסח מסמך ב'
אישור עדכני משלטונות המס על היות המציע עוסק מורשה

 01.בכל מקום במסמכי הבקשה בו מופיע בלשון "רבים ",משמעו גם לשון "יחיד ",ולהיפך.

חתימה וחותמת המציע ________________

תאריך

בקשה לקבלת הצעות
לרכישת דיו מקורי
למדפסות 0007T
n 08EE 088E 00EE
/oEEEמסמך ב'
הצעת מחיר

הצעת מחיר
לאחר שקראנו את תנאי הבקשה וההסברים על מהות הפריטים ,הרינו מתחייבים למכור את הדיו
המקורי המוצע על ידינו ,בהתאם למפורט להלן.
את המחירים יש למלא אך ורק בטבלאות להלן .אסור לבצע שינוי על גבי המסמך והטבלה.
/0007T/083 o0/ s7/08EE 088Eלמדפסות /0007Tמקוריות דיו קסטות
שם פריט
קוד פריט
בסאפ
(לשימוש פנימי)

01301
01301
01301
01030
01301
01300

0iip a18z nosp la18 na11
0yca 0zig a18z nosp la1 na11
0yca 0iip a18z nosp la1 na11
0yca 0yca 0zig a18z nosp la19 na11
nosp la10 na11 Fas s 0zig a18z
00zzs4 a18z nosp la1w na11
eiyp 0pipg0 cartideg la81

כמות
לרכישה

מחיר
יח'

סה"כ

5
01
05
01
01
01
05
סה"כ

/0007T/083 o0/ s7/00EEלמדפסות /0007Tמקוריות דיו קסטות
שם פריט
קוד פריט
בסאפ
(לשימוש פנימי)

ln0 Fas s 0zig 8118z nosp
0yca 0iip 8118z nosp lnl
0yca 0yca 0iip 8118z nosp ln9
0yca 0zig 8118z nosp ln
ei 0zig 8118z nosp lna
B300p 8118z nosp ln0
A3ipc0 8118z nosp lnO
73y6y 0yca eic0p 8118z nosp ln
3y6y eic0p 8118z nosp lnn
0iip 8118z nosp ln8
eiyp 0pipg0 ip nosp 091

כמות
לרכישה

מחיר
יח'

1
1
3
0
1
0
1
3
1
0
1
סה"כ

סה"כ

/0007T/0oso/ 7 7s/noEEEלמדפסת מקוריות דיו קסטות
שם פריט
קוד פריט
בסאפ
z 9w0Fas s 0zig 118
ei 0 0zig 118z 9wl
z 9wn8 11eic0p i
i0zzs4 118z 9ww
z 9w80iip 118
9wl eiyp 0pipg0 0sM

כמות
לרכישה
0
8
8
8
0
1

מחיר
יח'

סה"כ

סה"כ

 .1חומרים מקוריים מתוצרת  nospבלבד ,עם תאריכי תפוגה לדיו לא לפני .1E.0E0E
אספקה עד 0E.1E.10
 .0הצעת המחיר תנקב בשקלים חדשים ,ללא מע"מ .הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות של המציע-
ישירות ועקיפות .ידוע למציע כי ככל ולא ימלא את המחיר המוצע על ידו לכל הסעיפים כאמור לעיל,
רשאית המכללה לפסול את הצעתו על הסף.
 .0יש לחתום במקום המתאים המסומן לחתימה ובנוסף חותמת וראשי תיבות בכל דף.

חתימה וחותמת המציע ________________

תאריך

