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 ח, תשע"אדר כ'ב"ה   לכבוד:

 2018מרץ  7 ______________

  ______________בדוא"ל: 

 

 שלום רב,

 אופטומטריה לאוניברסיטת בר אילןלאספקת ציוד פניה לקבלת הצעות מחיר הנדון: 

 כללי .1

פונה אליך לצורך קבלת הצעת מחיר  )ע"ר( )להלן: "האוניברסיטה"( אוניברסיטת בר אילן .1.1

כמפורט  לביה"ס לאופטומטריה באוניברסיטה, "(ציוד)להלן: "ה לאספקת ציוד אופטומטריה

 . בפניה להלן

 פניה דומה נשלחה למציעים פוטנציאלים נוספים. .1.2

 האוניברסיטה מעוניינת לקבל הצעות מחיר לשני סלים: בפניה זו .1.3

 (Perimeterשדה ראייה ) - 1סל 

 (Fundus cameraמצלמה רשתית ) - 2סל 

בחינת ההצעות בכל סל תיעשה או לשני הסלים.  2או לסל  1מציע רשאי להגיש הצעה לסל  .1.4

 מי שהצעתו היא המיטבית באותו הסל. –ל ייבחר זוכה אחד בכל סבנפרד. 

 הנדרש הציוד מפרט .2

 שדה ראייה .2.1

Perimeter:   
We are looking for a gold standard perimeter for academic and clinical purposes. 
Specifications: 
Custom static testing with custom static patterns for stimulus sizes I through V  
Guided Progression Analysis (GPA) 
Kinetic and custom kinetic testing   
Gaze tracking and head tracking.  
Video eye monitor  
Vertex monitoring, 
Blue on-yellow (SWAP) white on white, red or blue on white  
Test threshold strategies: SITA system  
Temporal range over 60 degrees   
Standards: meet UL, CSA, and CE  
Connects to other perimeters that commonly use in hospitals  
Connected to any electronic Medical Record System (EMR). 
Supports common file folder sharing used by most EMRs. 
 
Experience in hospitals. 
A perimeter accepted and recommended by ophthalmologists in Israel 
A device commonly used in research. 

mailto:sales@dsp-vision.com
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 מצלמה רשתית .2.2

Fundus camera:  
Specifications:  
Non- mydriatic camera (pupil size: 2.5 mm or less) 
Optical resolution of the retina: 15μm 
Field of view: above 50 degrees H. and above 50 degrees V  
Quality imaging: True color, IR, red-free  
Ability to image through cataract and media opacities,  
Ability to run in fully automated or manual modes  
Automatic alignment with the patient's pupil and retinal focus  
 
Network connectivity   
Experience in hospitals. 
Accepted by ophthalmologists in Israel   

 אופן בחירת הזוכה .3

  מציעים ייבחנו לפי אמות מידה כדלקמן:הצעותיהם של ה .3.1

 (Perimeterשדה ראייה ) - 1סל 

 (100נקודות מתוך  03) %03במשקל  -סעיפי האיכות   .3.1.1

 שיפורטו להלן. ולניקודבשלב זה תיבדק איכות ההצעות, בהתאם לאמות המידה 

 ניקוד תיאור #

1.  
 בתי חולים והמלצות מ ניסיון

שני בתי לפחות ניסיון והמלצות מ)נדרש להציג 
 חולים(

10 

2.  
 שימוש המכשיר למטרות מחקר

 10 (/ פרסומיםמחקרים 3)נדרש להציג לפחות 

 10 אחריות  .3

 נקודות 30 סה"כ

 
. נקודות 03נקודות מתוך  21 –נחוץ למעבר לשלב בחינת הצעת המחיר  יניקוד מינימל

כמפורט  נקודות לפחות בשלב האיכות, הצעת המחיר שלו תיבחן 21רק מציע שצבר 

 .בסעיף להלן

 (100נקודות מתוך  07) %07במשקל  -הצעת מחיר  .3.1.2

   .(כולל מע"ממכשיר )בש"ח עבור אספקת ההצעת מחיר המציע יציע 
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 הבאה: לפי השיטה ציון המחיר ייקבע .3.1.3

 יחושב ציון מחיר על פי הנוסחה הבאה:לכל הצעה  .א

 * הצעת המחיר הזולה ביותר70
ציון מחיר  =

 הצעת המחיר הנבדקת )בנקודות(

נקודות(  70: 100ההצעה עם המחיר הנמוך ביותר תדורג ראשונה )תקבל ציון של  .ב

 ולשאר ההצעות יינתנו ציונים ביחס אליה, על פי הנוסחה לעיל.

הציון הסופי יחושב על בסיס חיבור מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בסעיפי האיכות  .3.1.4

נקודות( עם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בהצעת המחיר )מקסימום  30)מקסימום 

 ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה. נקודות(. 07

 (Fundus camera) מצלמה רשתית - 2סל 

 (100נקודות מתוך  02) %02במשקל  -סעיפי האיכות   .3.1.5

 בשלב זה תיבדק איכות ההצעות, בהתאם לאמות המידה ולניקוד שיפורטו להלן.

 ניקוד תיאור #

1.  
 ניסיון והמלצות מבתי חולים 

)נדרש להציג ניסיון והמלצות מלפחות שני בתי 
 חולים(

10 

 10 אחריות  .2

 נקודות 20 סה"כ

 
. נקודות 20נקודות מתוך  14 –נחוץ למעבר לשלב בחינת הצעת המחיר  יניקוד מינימל

כמפורט  נקודות לפחות בשלב האיכות, הצעת המחיר שלו תיבחן 14רק מציע שצבר 

 .בסעיף להלן

 (100נקודות מתוך  08) %80במשקל  -הצעת מחיר  .3.1.6

 (מע"מכולל )בש"ח  עבור אספקת המכשירהצעת מחיר המציע יציע 

 הבאה: לפי השיטה ייקבעציון המחיר  .3.1.7

 לכל הצעה יחושב ציון מחיר על פי הנוסחה הבאה: .א

 * הצעת המחיר הזולה ביותר80
ציון מחיר  =

 הצעת המחיר הנבדקת )בנקודות(

נקודות(  80: 100ההצעה עם המחיר הנמוך ביותר תדורג ראשונה )תקבל ציון של  .ב

 הנוסחה לעיל.ולשאר ההצעות יינתנו ציונים ביחס אליה, על פי 



 Purchasing, Tenders and Contracts Dep't מחלקת רכש מכרזים והתקשרויות 
 Tenders Unit יחידת המכרזים

  

  

   

 

Tel: 03 531 8552 :טל  Fax: 03 531 8552 :פקס  michrazim.log@mail.biu.ac.il  

Bar-Ilan University(RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il • ישראל ,52900, רמת גן )ע"ר( אילן-אוניברסיטת בר  

4 

הציון הסופי יחושב על בסיס חיבור מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בסעיפי האיכות  .3.1.8

נקודות( עם מס' הנקודות שקיבלה ההצעה בהצעת המחיר )מקסימום  20)מקסימום 

 ההצעה בעלת הציון הסופי הגבוה ביותר תהיה ההצעה הזוכה. נקודות(. 08

 ההצעה תכלול את הפרטים והמסמכים הבאים .4

כשהיא חתומה, בכל עמוד ועמוד, בחתימה מלאה על ידי המציע ו/או מורשי החתימה  פנייה זו .4.1

 מטעמו, בצירוף חותמת, כראיה לקריאת המסמכים והבנתם.

, כשהיא מלאה )במקומות שיש למלא( וחתומה כנדרש על כל סעיפיה )נספח א'( חוברת ההצעה .4.2

 טעמו(.)בחותמת ובחתימה מלאה של המציע / מורשי החתימה מ

 .תעודת התאגדות מטעם הרשם הרלוונטי או תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ .4.3

, ציבוריים גופים עסקאות חוקאישור על ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסים כדין לפי  .4.4

 .1976 - ו"התשל

תצהיר ו 1976 – ו"התשל, לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2-ב ו2תצהירים בהתאם לסעיפים  .4.5

הזוכה  - (2016תשע"ו  25)תיקון מס'  1992-ג לחוק חובת המכרזים, התשנ"ו2לסעיף בהתאם 

 .יידרש להביא תצהירים אלו חתומים, אולם אין צורך להביאם בשלב הגשת ההצעה

ניסיון והמלצות/ ו / מחקריםפרסומים 3)שדה ראייה( יצרף לפחות  1מציע המגיש הצעה לסל  .4.6

 . לפחות בתי חוליםשני ב מקצועיות מרופאי עינייםחוות דעת 

)מצלמה רשתית( יצרף ניסיון והמלצות/ חוות דעת מקצועיות מרופאי  2מציע המגיש הצעה לסל  .4.7

 עיניים בשני בתי חולים לפחות.

 כל מכשיר מוצע.למפרט טכני  .4.8

 הוראות כלליות .5

 האוניברסיטה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהיא.  .5.1

יהיה רשאי כל מציע ובסיומו  המציעים כולם או חלקםנהל מו"מ עם רשאית להאוניברסיטה  .5.2

תחשב הצעתו הראשונה  –שהשתתף במו"מ להגיש הצעה סופית. מציע שלא יגיש הצעה נוספת 

 כהצעתו הסופית. 

במצב בו לא התקשרה האוניברסיטה עם המציע, לא תהיה למציע הזוכה כל טענה או תביעה  .5.3

 כנגד האוניברסיטה בשל כך ולא יהיה זכאי לכל סעד או פיצוי בשל כך. 

 .האוניברסיטה רשאית לפסול הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת המחיר .5.4
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חוות דעת  בקש מהםול יםעל פי שיקול דעתה, ליצור קשר עם הממליצ ,האוניברסיטה רשאית .5.5

על המכשירים. האוניברסיטה שומרת על זכותה לפנות ללקוחות שלא צוינו/ צורפו מקצועית 

 להצעה.

 אספקה נדרש מועד .6

מיום הוצאת ההזמנה ע"י האוניברסיטה לספק  חודשייםעד מועד האספקה הנדרש לכל מכשיר הוא 

את הסכמתה, מראש ובכתב, למועד  ועד לאספקה באוניברסיטה, אלא אם כן נתנה האוניברסיטה

 אחר.

 תנאי תשלום .7

 ממועד אישור החשבונית לתשלום.  30שוטף + לפי התשלום יהיה  .7.1

 חשבונית מס תונפק ע"י הספק לאוניברסיטה מיד עם קבלת ההזמנה. .7.2

 התשלום כפוף לאישור החשבון על ידי נציג האוניברסיטה.  .7.3

 מועד הגשת ההצעות .8

 .12:00בשעה  (חתשע" כ"ז אדר) 14.3.2018: הינוהמועד האחרון להגשת הצעה  .8.1

 אופן הגשת ההצעה .9

 באפשרות המציע להגיש הצעתו באמצעים הבאים: 

 )אישור קבלה באותו מספר טלפון(.   03-5318552באמצעות הפקס:  .9.1

 .PDF :Michrazim.log@mail.biu.ac.ilבדואר אלקטרוני כקובץ סרוק יחיד במתכונת  .9.2

, חדר 408הממוקמת במחלקת מכרזים והתקשרויות, בניין  תיבת המכרזיםבהגשה אישית ל .9.3

 , אוניברסיטת בר אילן, רחוב מקס ואנה ווב, רמת גן.204

 באחריות המציע לוודא כי הצעתו הגיעה והתקבלה במועד. 

 

 tsimkovich@gmail.com : למייל וביץ'קמס צופיהללשאלות והבהרות ניתן לפנות 

 

mailto:Michrazim.log@mail.biu.ac.il
mailto:tsimkovich@gmail.com
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 ההצעה חוברת -נספח א' 

 

 שלום רב,

מתכבד להגיש הצעתי זו, לאחר שקראתי והבנתי  , מ.ז. / ח.פ.  אני, 
 .בשירותים הנדרשיםאת הדרישות וההשלכות הכרוכות 

 

 פרטי המציע .1

 המציע של מלא שם

 

 

 . / ז.ת מספר

 תאגיד מספר

 

 התאגדות סוג
 (שותפות/עוסק/חברה)

 

 כולל, מלאה כתובת
 מיקוד

 

  הקשר איש

 

 

 טלפון

 

 

 פקס

 

 

 סלולרי

 

 

 אלקטרוני דואר

 

 

 

אנו הח"מ בשם חברת _______________________מצהירים בזאת כי מסמכי הפניה נקראו על ידנו 

התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי  וכל האמור בהם מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול

 הפניה ומתחייבים לפעול על פיהם.

 

 חותמת התאגיד:_______________  תאריך:______________

 

 חתימה מלאה  ומחייבת של המורשים לחתום בשם המציע:______________________
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 פרטי הציוד הנדרש .2

 (Perimeterשדה ראייה ) - 1סל 

 טכני של המכשיריש לצרף מפרט * 

  תיאור המכשיר

  דגם

  ארץ ייצור

  זמן אספקה

  משך אחריות

  ניסיון עם בתי חולים

)נדרש להציג לפחות שני בתי 
 (ולצרף המלצות חולים

1 . 

2 . 

 שימוש המכשיר למטרות מחקר

/ מחקרים 3)נדרש להציג לפחות 
 (פרסומים

1. 

2 . 

3 . 

 

 ( cameraFundus) מצלמה רשתית - 2סל 

 יש לצרף מפרט טכני של המכשיר* 

  תיאור המכשיר

  דגם

  ארץ ייצור

  זמן אספקה

  משך אחריות

  ניסיון עם בתי חולים

)נדרש להציג לפחות שני בתי 
 (ולצרף המלצות חולים

1 . 

2 . 
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 המחיר הצעת .3

או לאספקת  מצלמה רשתיתלאספקת מחיר בש"ח )כולל מע"מ( לאספקת שדה ראייה או יציע  המציע

 שני המכשירים.

בכל סל את כל התמורה שלה יהיה זכאי המציע הזוכה  וכוללת סופיתהינה המוצעת הצעת המחיר 

. המציע הזוכה לא לזוכהלשלם  האוניברסיטהכל מס או תשלום אחר שעל  , לרבותבמסגרת פניה זו

, לרבות תשלומים סוציאליים למיניהם, אספקת הציודיהיה זכאי לכל תשלום או הטבה אחרת בגין 

נסיעות  פגישות באוניברסיטה ומחוצה לה,ביטוח לסוגיו, שירותי משרד, שכירות משרדים, תקשורת, 

 ביטול זמן נסיעה וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של המציע.

להובלה יובהר כי הצעת המחיר כוללת אספקה של הציוד לאוניברסיטה וכן המציע נושא באחריות 

 של הציוד לאוניברסיטה.

 מחיר בש"ח )כולל מע"מ( ציוד נדרש סל

  (Perimeterשדה ראייה ) 1סל 

  (Perimeter) מצלמה רשתית 2סל 

 
 
 

 _______________ תאריך_____________           חתימה מלאה ומחייבת של המציע

 

 

  
 

 

 

 

 


