קול קורא
עריכת רשימת מכוני הסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים לעמיתי "כללית מושלם"
.1

שירותי בריאות כללית (להלן" :כללית") מציעה למבוטחיה להצטרף לתכניות השב"ן של כללית
(המכונות "מושלם זהב" ו"-מושלם פלטינום"; להלן ביחד"" :כללית מושלם"" או "התכנית").

.2

עמיתי התכנית זכאים ,בין היתר ,לרכישת אביזרים אורטופדיים במכוני הסדר שעימם התקשרה כללית,
הכל בהתאם ובכפוף לתקנון התכנית.

.3

כללית מבקשת לעדכן את רשימת מכוני ההסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים לעמיתי התכנית (להלן:
"הרשימה") ולקבוע את הרשימה לתקופה בת  33חודשים לכל היותר ממועד התחלת מתן השירות כפי
שניתן בהודעה שתימסר על-ידי הכללית (להלן" :תקופת ההתקשרות").

.4

תנאי סף
כל חנות המעוניינת להיכלל ברשימה חייבת לעמוד במועד האחרון להגשת הצעות ,כהגדרתו להלן ,בכל
התנאים המפורטים להלן ,שהינם תנאי סף להיכלל ברשימה:
א .הגורם המפעיל ומנהל את החנות (עוסק מורשה ,שותפות רשומה או חברה) הינו בעל כל האישורים
הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1791
ב .החנות הינה מכון אורטופדי שהתמחותו העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור לתחום
העזרים האורטופדיים-רפואיים (ובכלל זה התאמת מדרסים ,התאמת אביזרים אורטופדיים וכו').
(לצורך ההדגשה ,החנות אינה חנות נעליים שבנוסף נותנת שירותים כאמור או  -לחילופין  -בית
מרקחת).
ג .החנות ממוזגת ונגישה לנכים (בין אם בפתרון נגישות קבוע ובין אם בפתרון נגישות נייד ,והכל
בהתאם להוראות כל דין).
ד .שטח החנות אינו קטן מ 22-מ"ר .מובהר כי תנאי סף זה לא יחול על חנויות הממוקמות בתוך שטח
בית חולים.
ה .החנות כוללת תא מדידה .לעניין זה ,אפשר שתא המדידה יהא שטח המופרד באמצעות פרגוד או
וילון .מובהר כי תנאי סף זה לא יחול על חנויות הממוקמות בתוך שטח בית חולים.
(להלן ביחד" :תנאי הסף")

.2

אין בפנייה זו כ די ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לפנייה ,למעט בחינת מועמדותם להיכלל
ברשימה .בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל חנות וחנות בנפרד.

.1

בקשה יכולה להתייחס לחנות אחת או יותר ,לפי בחירת המציע (ובלבד שמדובר בישות משפטית אחת).
יודגש ,כי על כל חנות בנפרד לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים לעיל .כל חנות תיבחן בפני עצמה ,כך
שייתכן שמציע שיגיש הצעה למספר חנויות ,רק חלק מהחנויות תכנסנה למאגר מכוני ההסדר.

.9

מספר החנויות שתאושרנה בעקבות קול קורא זה אינו מוגבל.

.8

החנויות שתיכללנה ברשימה – והן בלבד  -תשמשנה כ'מכון הסדר' ,כהגדרת מונח זה בתקנון התכנית.
חנות שלא תיכלל ברשימה לא תיחשב כ'מכון הסדר' במהלך תקופת ההתקשרות ועמיתי התכנית לא יהיו
זכאים לרכוש בה אביזרים אורופדיים בהתאם לתנאי התכנית.
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.7

יחד עם זאת ,ולמרות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי משיקולי נוחות ,ייעול השירות לעמיתים ,פיזור
גיאוגרפי מיטבי או משיקולים מקצועיים ,הכללית תהא רשאית להרחיב בכל עת את רשימת החנויות
הכלולות ברשימה גם במהלך תקופת ההתקשרות ( 33חודשים מיום ההודעה על תחילת עבודה) באופן
שייקבע על ידה ,והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לצרכיה.

 .13הגשת בקשה במענה לקול קורא זה מהווה הסכמה בלתי חוזרת של המבקש לתנאים הכלליים
המפורטים באתר האינטרנט של הכללית ,בכתובת( www.clalit.co.il :להלן בהתאמה" :התנאים
הכלליים" ו"-אתר הכללית") ,כחלק מקול קורא זה.
 .11הגשת בקשה להיכלל ברשימה (להלן" :בקשה") תיעשה באמצעות חתימה על טופס 'אישור והסכמת
המציע' בנוסח המפורט באתר הכללית כחלק מקול קורא זה (להלן" :הטופס").
 .12מסמכים ואישורים :להצעה יצורפו מסמכים רלוונטיים ,כדלקמן:
 .12.1טופס 'אישור והסכמת המציע' בנוסח המפורט באתר הכללית כחלק מקול קורא זה.
 .12.2אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורישום על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול
חשבונות וכו') תשל"ו – .1791
.12.3

אישור תקף על ניכוי מס במקור.

 .12.1תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ,התשל"ו ,1791-חתום על ידי מנכ"ל המציע ,בנוסח
המצ"ב כנספח למסמכי הקול הקורא.
 .13הבקשה תוגש במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "עריכת רשימת מכוני הסדר לאספקת אביזרים
אורטופדיים" ,בלבד .על המעטפה לא יופיע כל סימן מזהה של המציע .המעטפה תופקד בתיבה המיועדת
לכך במשרדי הנהלת מערך ביטוחי הבריאות וכללית מושלם ,ברח' בן גוריון  ,1בני ברק (מגדל ב.ס.ר ,2
קומה  ,1בלשכת ראש המערך) ,החל מהשעה  37:33ולא יאוחר מהשעה  .11:33המועד האחרון להגשת
הבקשות הינו ביום  11/12/18בשעה ( .12:33להלן" :המועד האחרון להגשת ההצעות") .אין לשלוח את
ההצעות בדואר .לא תתקבלנה הצעות שהופקדו בתיבת ההצעות לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת
ההצעות.
 .11רכישת האביזרים ואספקתם לעמיתי התכנית  -כללית ערכה מכרז פומבי לאספקת אביזרים אורטופדיים
למכוני ההסדר שבו השתתפו יבואנים ויצרנים מקומיים של אביזרים אורטופדיים (מכרז פומבי עם
בחינה דו -שלבית ועם מו"מ מס'  - 71/38-12אספקת אביזרים אורטופדיים למכוני הסדר עבור עמיתי
'כללית מושלם' של שירותי בריאות כללית; להלן" :מכרז הספקים") .האביזרים אשר יסופקו לעמיתי
התכנית על ידי מכוני ההסדר שיכללו ברשימה ירכשו אך ורק מהמציעים הזוכים במכרז הספקים (להלן:
"הספקים המורשים") ובכפוף לתנאיו .התמורה בגין רכישת האביזרים מהספקים המורשים תשולם על
ידי מכון ההסדר לספק המורשה במישרין; כאשר בתמורה לאספקת האביזר ,יהא מכון ההסדר זכאי
לתמורה בסך השווה לעלות האביזר בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידי הספק המורשה במכרז
הספקים ,בתוספת עמלת ניפוק שתיקבע על ידי כללית.
 .12הספק מתחייב למכור את כל האביזרים הכלולים בהסכם (להלן" :האביזרים") ,ללא יוצא מן הכלל,
לעמיתים זכאים אשר יהיו מעוניינים בכך ,והכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם .אספקת אביזרים
מותאמים אישית ,תעשה על-ידי אורטוטיסט בלבד .להסרת ספק ,יובהר ,כי אין הכרח שהאורטוטיסט
יועסק על ידי הספק במתכונת של יחסי עובד – מעביד או בהיקף משרה מסוים.
 .11כללית תבחן ותבדוק את הבקשות שתתקבלנה אצלה מכח קול קורא זה ,ובכלל זה את נכונות ההצהרות
המנויות בהן (לרבות באמצעות סיור תיעוד ובדיקה של החנויות) .אך ורק חנות שתימצא כעומדת בכל
תנאי הסף המנויים לעיל  ,תהא זכאית לקבל לעיון עותק מהסכם התקשרות עם כללית בנושא זה .על כל
חנות כאמור המעוניינת להיכלל ברשימה להשיב לידי הכללית את הסכם ההתקשרות על כל צרופותיו
כשהוא מלא וחתום כדבעי ,והכל בתוך ולא יאוחר מחלוף  9ימים ממועד קבלתו לידיה.
2

 .19לקבלת הבהרות ופרטים נוספים יש לפנות באמצעות דוא"ל ,לכתובת  ,nahshonwo@clalit.org.ilעבור
"עריכת רשימת מכוני הסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים" ,וזאת לא יאוחר מיום  22/11/18בשעה
 . 11:33תשובות ,כמו גם עדכונים שוטפים בדבר קול קורא זה ,יפורסמו באתר האינטרנט של הכללית,
בכתובת .www.clalit.co.il
שירותי בריאות כללית
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אישור והסכמת המציע
ההתייחסות במסמך זה הינה ל"חברה" ,לפיכך ,יש למלא הפרטים בנספח זה בהתאם לסוג האישיות
המשפטית של המציע (חברה  /שותפות  /עוסק  /אחר) בשינויים המחויבים.
נתונים כלליים:
סוג האישיות המשפטית:

_____________________________

שם החברה:
מס' חברה:
כתובת:
פרטי איש קשר:
מס' טלפון:
מס' פקס:
כתובת דואר אלקטרוני:
מנהלים ובעלי זכויות חתימה:
שם פרטי

שם משפחה

מס' תעודת
זהות
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תפקיד

דוגמת חתימה

הצהרה והתחייבות
.1

הננו מבקשים בזאת להציע את מועמדותן של כל החנויות המפורטות להלן (להלן" :החנויות") להיכלל
ברשימת מכוני ההסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים לעמיתי "כללית מושלם" (להלן" :הרשימה").
חנות מס' :1
כתובת החנות:

______________________________

שטח החנות:
סוגי הפריטים העיקריים הנמכרים בחנות:

ימי פעילות החנות:
שעות פתיחת החנות:

חנות מס' :2
כתובת החנות:

______________________________

שטח החנות:
מס' העובדים בחנות:
סוגי הפריטים העיקריים הנמכרים בחנות:

ימי פעילות החנות:
שעות פתיחת החנות:
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חנות מס' :3
כתובת החנות:

______________________________

שטח החנות:
מס' העובדים בחנות:
סוגי הפריטים העיקריים הנמכרים בחנות:

ימי פעילות החנות:
שעות פתיחת החנות:

 --ככל שהבקשה מתייחסת לחנויות נוספות  -יש להשלים את כל הפרטים כאמור לעילביחס לכל חנות נוספת במסמך נפרד אשר יצורף להצעת המציע ---
.2

ידוע לנו ואנו מסכימים כי הכללית אינה חייבת למסור פרטים ו/או נימוקים כלשהם בנוגע לאי קבלת
בקשה כלשהי ו/או בנוגע לבקשה/בקשות שתתקבל/נה.

.3

אנו מצהירים ,כי אנו מקבלים על עצמנו את כל ההתחייבויות וההתניות המפורטות במסמכי ההליך ,על
נספחיהם וצרופותיהם והם יהוו חלק בלתי נפרד מבקשתנו זו.

.1

לאחר שקראנו בעיון את כל מסמכי ההליך ,הננו מצהירים כי אנו מסכימים באורח בלתי חוזר לכל תנאי
ההליך.

.2

הננו מצהירים כי נכון למועד חתימתנו על הצהרה זו ,כל אחת מן החנויות עומדת ללא יוצא מן הכלל בכל
אחד ואחד מתנאי הסף המפורטים בקול קורא.

.1

ידוע לנו שהכללית עשויה להסתמך על הצהרתנו זו והננו מתחייבים כי נישא באחריות לכל נזק שייגרם
לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצהרתנו זו.

.9

ידוע לנו והננו מסכימים כי לאחר קבלת בקשתנו ,הכללית תערוך סיור ,תיעוד ובדיקה בכל אחת מן
החנויות על מנת לוודא ולאמת את נכונות כל האמור בהצהרתנו זו.

.8

ידוע לנו והננו מסכימים כי ככל שימצא על ידי הכללית כי חנות מסוימת לא עמדה במועד הקובע בכל תנאי
הסף המפורטים בקול הקורא – חנות זו תיפסל ולא תיכלל ברשימה ,והכל מבלי שתהיה לנו אפשרות לבצע
'מקצה שיפורים' .הננו מאשרים בזאת ,באורח בלתי חוזר ,כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או
דרישה כנגד החלטת הכללית בעניין זה.
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.7

הננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ביחס לכל המופיע במסמכי ההליך.

המציע______________________ :

נחתם ביום_________________ :

חתימה__________________________________ :
על ידי ,_____________ :תפקיד _____________
ועל ידי ,____________ :תפקיד _____________
אישור עו"ד
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מס' רשיון _______ מרח' _______________ בעיר
____________ מאשר בזה ,כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה ______________ ו-
______________ הנושאים ת.ז .שמספרן ____________ ו ,________________ -וכי וחתימתם
בשם המציע מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.
_____________________
_____________ ,עו"ד
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תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים
אני הח"מ ____________ ת.ז ___________ .לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה
צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,מצהיר/ה בזה כדלקמן:
 .1הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ________________________ (להלן " -המציע") אשר מגיש בקשה
להיכלל כספק הסדר במסגרת הזמנה להיכלל ברשימת ספקי הסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים
לעמיתי "כללית מושלם" שפורסם על-ידי שירותי בריאות כללית (להלן בהתאמה – "ההליך" ו-
"כללית") .אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
 .2בתצהירי זה ,משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו" -עבירה" כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – ( 1791להלן" -החוק") ,תחת הכותרת "קיום דיני עבודה – תנאי לעסקה
עם גוף ציבורי" .אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
 .3הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות (כהגדרתו בסעיף 2ב לחוק) המציע לא הורשע בפסק דין
חלוט ביותר משתי עבירות או – לחלופין  -המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט ביותר
משתי עבירות ,אולם במועד האחרון להגשת הצעות בהליך חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה
האחרונה.
 .1ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות – יש למחוק את החלופה שאיננה נכונה מתוך החלופות הבאות:
 הוראות סעיף  7לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח( 1778-להלן " -חוק שוויון
זכויות") לא חלות על המציע.
או
 הוראות סעיף  7לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן; וכן אם המציע מעסיק
 133עובדים לפחות ,הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  7לחוק שוויון זכויות ,ובמידת הצורך – לשם
קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וכן אם המציע התחייב בעבר כלפי כללית לפנות למנהל הכללי של
משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  7לחוק
שוויון זכויות ,ובמידת הצורך -לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן – ונעשתה אתו התקשרות
שלגביה הוא מתחייב כאמור  -הוא פנה כנדרש ממנו ,ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי
סעיף  7לחוק שוויון זכויות ,הוא גם פעל ליישומן; וכן המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה
למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,בתוך  33ימים ממועד
ההתקשרות (אם וככל שהצעת המציע תוכרז כהצעה הזוכה בהליך).
 .2זה שמי ,להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
____________________
חתימת המצהיר
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אישור
הריני לאשר ,כי ביום ________ ,הופיע/ה בפני ,_______________ ,עו"ד מ.ר,_________ .
במשרדי אשר ברחוב ____________ ,מר/גב' ____________,שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז
_________________/המוכר/ת לי באופן אישי ,ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת
וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה נכונות תצהירו/ה
דלעיל וחתם/ה עליו בפני.

____________________
חותמת  +חתימת עוה"ד

________________
תאריך
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הליך זה אינו מהווה מכרז ולא יחולו עליו ,בדרך כלשהי ,דיני המכרזים.
בכל עת לפני חתימת הסכם ההתקשרות ,הכללית תהא רשאית לעדכן את תנאי הסכם
ההתקשרות לפי שיקול דעתה ובלבד שתודיע על כך מראש ובכתב למציע.
הכללית אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש או כל בקשה שהיא ,היא רשאית שלא לבחור
באף אחת מן הבקשות והיא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,לבטל הליך זה בכל
עת ו/או להקפיאו.
הכללית תבחן בקשות שתתקבלנה מכח קול קורא זה בהתאם לנהליה התקפים לעניין זה.
במסגרת זאת ,הכללית תהא רשאית לקבל הצעה מסוימת ,כולה או חלקה ,או לקבוע סייגים
ותנאים כתנאי לקבלת ההצעה.
הכללית שומרת לעצמה את הזכות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפסול ו/או לדחות את הצעתו של
מציע ו/או מי מנהליו ,לגביו היה לה ,ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות ,לרבות
במקרה של אי שביעות רצון משמעותית מעבודתו ,הפרת חוזה ע"י המציע ,חשד למרמה ,תביעות
בלתי סבירות בעליל וכיו"ב.
כללית תהיה רשאית ,בכפוף למתן זכות שימוע למציע ,לפסול או לדחות הצעות שונות בהתקיים
אחד או יותר מהמקרים הבאים( :א) מציע אשר חזר בו מהצעתו במכרז או מהצעתו בהליך
תחרותי אחר שנערכו על ידי כללית ,לאחר שהוכרז כזוכה באותו הליך וזאת בחמש השנים
האחרונות שקדמו למועד הקובע; (ב) קיים חוב כלשהו של המציע כלפי כללית וטרם נפרע; (ג)
המציע ,לרבות נושאי משרה במציע או מי מבעל המציע ,התבטא באופן פומבי בצורה מכפישה,
מעליבה או מתריסה כלפי או כנגד כללית; (ד) מציע אשר סיפק שירותים לכללית והחוזה עימו
בוטל על ידי כללית עקב אי עמידתו בתנאי ההתקשרות והפרת החוזה ,וזאת בחמש השנים
האחרונות שקדמו למועד הקובע; (ה) מציע המצוי לדעת כללית במצב המעורר חשש לניגוד
עניינים בקשר עם מתן השירותים או איזה מהם; (ו) מציע שמסר לכללית מידע מטעה ,או שנהג
במהלך המכרז בעורמה ,וזאת בחמש השנים האחרונות שקדמו למועד הקובע; (ז) מציע אשר
לכללית היה עימו ניסיון שלילי ,רע ו/או כושל ,לרבות חוסר אמון ,חשד למרמה ,היעדר שביעות
רצון ניכרת ממתן השירותים על ידו ו/או מי מטעמו וכיו"ב וזאת בחמש השנים שקדמו למועד
הקובע; (ח) הפרת התחייבויות המציע כלפי כללית על פי חוזה ההתקשרות עימו ,התנהלות בלתי
הגונה וראויה מצדו וכיו"ב וזאת בחמש השנים שקדמו למועד הקובע.
בסעיף זה" ,המועד הקובע" – המועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה.
הכללית שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהמציעים ,כולם או חלקם ,השלמת מסמכים ,פרטים
והבהרות לגבי הצעותיהם.
המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי הליך זה וכל מידע רלבנטי הקשור אליו ,לרבות הדינים
הרלוונטיים ובהגשת הצעתו הוא מסכים לתנאים ולפרטים כאמור ומוותר על כל טענת אי ידיעה
ו/או טעות ו/או אי התאמה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,על המציע לבדוק בעצמו ,ועל
אחריותו ,את כדאיות ההתקשרות על פי הליך זה ,את אפשרותו לבצעה ,וכל דבר אחר שיש לו,
לדעת המציע ,חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם הכללית במסגרת
זאת .המציע יברר את כל האמור בעצמו ,על חשבונו ,טרם הגשת הצעתו ,והוא יהיה מנוע
מלעורר כל טענה בעניין זה כלפי הכללית ו/או מי מטעמה בכל מועד שהוא לאחר מכן.
בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי הצעתו אושרה כדין על ידי הארגונים המוסמכים
מטעמו ,וכי אין בהגשת ההצעה כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות או של
הוראות כל דין.
בהגשת הצעתו ייחשב כל מציע כמאשר כי אין לו ,לרבות לכל מי מטעמו ,ניגוד עניינים כלשהו עם
הכללית.
כל שינוי או תוספת במסמכי ההליך או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים
ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולים לגרום
לפסילתה של ההצעה עפ"י שיקול דעת הכללית.
לא יהיה בתוכן ההצעה דבר שאינו מתיישב עם הוראות כל דין.
אין לראות בנתונים הכלולים במסמכי ההליך משום מצג ,הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם
הכללית ו/או מי מטעמה ,ואין הכללית ו/או מי מטעמה מתחייבים לנכונות ו/או לשלמות האמור
בהם.
על הכללית ו/או כל היועצים ששימשו אותם לא תחול אחריות מכל מין וסוג שהוא בכל הנוגע
לטעות ו/או אי דיוק ו/או השמטה שחלו במסמכי ההליך ו/או בכל הקשור למסמכי ההליך ו/או
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בכל הנוגע למידע שנמסר ו/או יימסר ו/או שהיה נגיש למציעים בכתב ו/או בעל פה במסגרת
ההליך.
מובהר בזאת ,כי כל מועד ,לוח זמנים ,תקופה או פרק זמן הקבועים בהליך זה ניתנים לשינוי על
פי החלטת הכללית על פי שיקול דעתה הבלעדי ואין בהתייחסות למועד ,לוח זמנים ,תקופה או
פרק זמן במסמכי ההליך כדי לגרוע מסמכות הכללית לשנותם על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט.
אין לראות בהליך זה או בהגשת ההצעה משום התחייבות מצד הכללית להתקשר עם המציע בכל
דרך שהיא.
הכללית תהיה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,להביא בפני המציעים פרטים בדבר
ההצעות השונות אשר הובאו בפניה ,כולן או חלקן ,והכל בכפוף להוראות כל דין.
הכללית תהיה רשאית ,אך לא חייבת ,בכל שלב של ההליך ,לבטל תנאים שנכללו בגדרו אם
תסבור ,לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא חובת הנמקה ,שהדבר עשוי לסייע בניהול יעיל
של ההליך ו/או בבחירה של הצעות שתענקנה לה את מירב היתרונות .ביטול תנאים כאמור
ייעשה באופן שיחול על כל מי שבאותו שלב יהיה זכאי להגיש הצעה ,והודעה על כך תימסר לכל
אותם גורמים.
משיקולי נוחות ,ייעול השירות לעמיתים ,פיזור גיאוגרפי מיטבי או משיקולים מקצועיים,
הכללית תהא רשאית להרחיב בכל עת את רשימת החנויות הכלולות ברשימה גם במהלך תקופת
ההתקשרות כהגדרתה לעיל ,באופן שייקבע על ידה והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט
ובהתאם לצרכיה; ובכלל זאת גם לכלול ברשימה חנויות אשר אינן עומדות בחלק מתנאי הסף
המפורטים בקול הקורא (כך למשל ,ומבלי למצות ,במקרה שבו יתברר כי בעיר מסוימת או
ביישוב מסוים לא קיים ולו מכון אורטופדי אחד העומד בכל התנאים המנויים לעיל).
המציע ישא באחריות לכל נזק שייגרם לכללית  -אם ייגרם  -כתוצאה מהכללת פרט שאינו נכון
ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,בכל מקרה שבו יתברר
כי המציע כלל פרט שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו ,ומבלי שיהא בכך על מנת
לפגוע בכל יתר הסעדים שיהיו מוקנים לכללית במקרה כאמור מכח הוראות כל דין והסכם,
המציע ישלם לכללית ,כפיצוי מוסכם ומוערך מראש ,סך של ( 13,333עשרת אלפים)  ₪בגין כל
פרט כאמור .המציע מצהיר כי ידוע לו שגובה הפיצוי המוסכם נקבע על ידי הכללית בהתחשב
במהותו והיקפו של הליך זה והוא מסכים כי גובה הפיצוי כאמור לעיל סביר בנסיבות העניין.
כתנאי להשתתפותו של המציע בהליך מחויב המציע לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע ,בכתב או
בעל פה ,הנוגע במישרין או בעקיפין לנשוא ההליך ,אשר אליו נחשף המציע עקב ובמסגרת
השתתפותו בהליך ובעקבות חשיפתו למידע הכלול במסמכי ההליך ,זולת מידע שהינו ברשות
הציבור .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לא יקיים המציע כל קשר ,ישיר או עקיף ,עם גורמי
תקשורת מכל סוג שהוא ,ולרבות מדיה כתובה ,אלקטרונית ,טלוויזיונית ,רדיופונית ו/או אחרת
בכל עניין הנוגע להליך ,אלא באישור הכללית .האמור לעיל חל גם בנוגע לבעלי המציע ,ספקי-
המשנה של המציע ,יועציו ו/או מי מטעמו .המציע יהיה האחראי הבלעדי להבטיח כי בעליו,
ספקי המשנה ,יועציו ומי מטעמו יצייתו לאמור בסעיף זה.
לבית המשפט המוסמך עניינית אשר מקום מושבו בעיר תל אביב  -יפו ,תהא הסמכות המקומית
הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין הנוגע להליך זה או הנובע ממנו ,לאף בית משפט אחר לא
תהיה סמכות לכך ,והמציעים מוותרים מראש על זכותם לפנות לכל בית משפט אחר אשר מקום
מושבו איננו בעיר תל-אביב-יפו.
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