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עריכת רשימת מכוני הסדר לאספקת אביזרים אורטופדיים
לעמיתי "כללית מושלם"

שירותי בריאות כללית (להלן: "כללית") מציעה למבוטחיה להצטרף לתכניות השב"ן   .1
""כללית  ביחד:  להלן  פלטינום";  ו-"מושלם  זהב"  "מושלם  (המכונות  כללית  של 

מושלם"" או "התכנית").
עמיתי התכנית זכאים, בין היתר, לרכישת אביזרים אורטופדיים במכוני הסדר שעימם   .2

התקשרה כללית, הכל בהתאם ובכפוף לתקנון התכנית.
אורטופדיים  אביזרים  לאספקת  ההסדר  מכוני  רשימת  את  לעדכן  מבקשת  כללית   .3
לעמיתי התכנית (להלן: "הרשימה") ולקבוע את הרשימה לתקופה בת 30 חודשים לכל 
היותר ממועד התחלת מתן השירות כפי שניתן בהודעה שתמסר על-ידי הכללית (להלן: 

"תקופת ההתקשרות").
תנאי סף  .4

הצעות,  להגשת  האחרון  במועד  לעמוד  חייבת  ברשימה  להיכלל  המעוניינת  חנות  כל   
כהגדרתו להלן, בכל התנאים המפורטים להלן, שהינם תנאי סף להיכלל ברשימה:

הגורם המפעיל ומנהל את החנות (עוסק מורשה, שותפות רשומה או חברה) הינו בעל  א. 
כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

החנות הינה מכון אורטופדי שהתמחותו העיקרית היא במכירה ובטיפול בכל הקשור  ב. 
התאמת  מדרסים,  התאמת  זה  (ובכלל  האורטופדיים-רפואיים  העזרים  לתחום 

אביזרים אורטופדיים וכו').
(לצורך ההדגשה, החנות אינה חנות נעליים שבנוסף נותנת שירותים כאמור או -   

לחילופין - בית מרקחת).
החנות ממוזגת ונגישה לנכים (בין אם בפתרון נגישות קבוע ובין אם בפתרון נגישות  ג. 

נייד, והכל בהתאם להוראות כל דין).
חנויות  על  יחול  לא  זה  סף  תנאי  כי  מובהר  מ"ר.  מ-25  קטן  אינו  החנות  שטח  ד. 

הממוקמות בתוך שטח בית חולים.
המופרד  שטח  יהא  המדידה  שתא  אפשר  זה,  לעניין  מדידה.  תא  כוללת  החנות  ה. 
חנויות הממוקמות  על  יחול  לא  זה  סף  תנאי  כי  מובהר  וילון.  או  פרגוד  באמצעות 

בתוך שטח בית חולים.
(להלן ביחד: "תנאי הסף")  

בחינת  למעט  לפנייה,  מהמשיבים  מי  כלפי  כלשהי  מחויבות  ליצור  כדי  זו  בפנייה  אין   .5
מועמדותם להיכלל ברשימה. בחינת המועמדות תעשה ביחס לכל חנות וחנות בנפרד.

בקשה יכולה להתייחס לחנות אחת או יותר, לפי בחירת המציע (ובלבד שמדובר בישות   .6
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.
מספר החנויות שתאושרנה בעקבות הליך זה אינו מוגבל.  .7

החנויות שתיכללנה ברשימה - והן בלבד - תשמשנה כ'מכון הסדר', כהגדרת מונח זה   .8
בתקנון התכנית. חנות שלא תיכלל ברשימה לא תיחשב כ'מכון הסדר' במהלך תקופת 
ההתקשרות ועמיתי התכנית לא יהיו זכאים לרכוש בה אביזרים אורטופדיים בהתאם 

לתנאי התכנית.
הסדר  מכוני  רשימת  "עריכת  ירשם  עליה  ואטומה  סגורה  במעטפה  תוגש  הבקשה   .9
של  מזהה  סימן  כל  יופיע  לא  המעטפה  על  בלבד.  אורטופדיים",  אביזרים  לאספקת 
המציע. המעטפה תופקד בתיבה המיועדת לכך במשרדי הנהלת מערך ביטוחי הבריאות 
וכללית מושלם, ברח' בן גוריון 1, בני ברק (מגדל ב.ס.ר 2, קומה 6, בלשכת ראש המערך), 
החל מהשעה 09:00 ולא יאוחר מהשעה 16:00. המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 
ביום 16.12.18 בשעה 12:00. (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות"). אין לשלוח 
המועד  לאחר  ההצעות  בתיבת  שהופקדו  הצעות  תתקבלנה  לא  בדואר.  ההצעות  את 

האחרון שנקבע להגשת ההצעות.
לכתובת  דוא"ל,  באמצעות  לפנות  יש  נוספים  ופרטים  הבהרות  לקבלת   .10
אביזרים  לאספקת  הסדר  מכוני  רשימת  "עריכת  עבור   ,nahshonwo@clalit.org.il
גם  כמו  תשובות,   .14:00 בשעה   25.11.18 מיום  יאוחר  לא  וזאת  אורטופדיים", 
בכתובת הכללית,  של  האינטרנט  באתר  יפורסמו  זה,  הליך  בדבר  שוטפים  עדכונים 

.www.clalit.co.il
מובהר כי הנוסח המלא והמחייב של הליך זה, על נספחיו, מפורסם באתר האינטרנט   .11

של הכללית בכתובת המצוינת לעיל.
שירותי בריאות כללית
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של הכללית בכתובת המצוינת לעיל.
הינו הנוסח המפורסם בשפה  והנוסח הקובע  בעיתונות בשפה העברית  גם  פורסם  המכרז 

העברית.
שירותי בריאות כללית


